Fundargerð dagskrárráðs Bandalags íslenskra skáta í Skátamiðstöðinni
01.02.2016 kl. 20:32.
Mætt: Una Guðlaug, Harpa Ósk, Erika Eik, Þórhallur, Ingólfur, Dagga
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Fara yfir síðustu fundargerð.
a. Fundargerð samþykkt
Vinnudagur ráðsins - farið yfir útkomu.
a. Margt komst í verk.
b. Dagskrárvefur – listi hjá Hemma sem Dagga lítur yfir og tékkar af það sem
tilheyrir starfsmanni.
c. Forsetamerkisdrög búin til – Fékk góðar undirtektir á málþinginu. Hugmyndin
er vegabréf með flokkum. Safnar stimplum í vegabréfið. Einn stimpill í
hverjum flokki er skylda og svo getur skátinn dreift restinni að vild. Verkefnin
mega bæði vera hópverkefni eða einstaklingsverkefni. Harpa rissar upp
hugmyndina á blað og sýnir okkur á næsta fundi.
Fundur með Stíganda - hvernig gekk?
a. Fundurinn gekk vel, Farið yfir dagskrárhring, skátaaðferðina, hvatakerfið og
farið yfir hvaða viðburðir eru framundan. Mikilvægi þess að fólk hafi samband
ef því vantar svör eða ráð.
Málstofa sv.for. - endurmat.
a. Lítil þátttaka þrátt fyrir að kallað hafi eftir viðburði eins og þessum.
i. Er nafnið fráhrindandi?
ii. Hvernig náum við til foringja
iii. Spurning um að auglýsa opið hús og spjall og reyna aftur.
Verkefni vikunnar. Muna skilafrest fyrir miðnætti aðfaranótt þriðjudaga
a. Febrúar: Ingó
b. Mars: Una
c. Apríl: Laddi
d. Maí: Harpa
Rekka- og róverráðgjafar.
a. Breyta auglýsingunni – DB gerir það
b. Ein umsókn komin um rekkaráðgjafann.
Viðburðir framundan.
a. Ljósmyndaáskorun
i. Erika er að vinna í þessu. Una hittir hópinn - Dagga laga dagsetningu á
viðburðinum á skátamálum. Skoða á Trello – gera facebook viðburð og
setja upplýsingar á skátamál og þriðjudagspóst.
b. Fræðslukvöld – Erfiði skátinn
i. Senda tölvupóst á sveitarforingja
ii. Athuga með fyrirlesara: Bergþóra Sveins, Ragna Rögnvaldsdóttir,
1. Muna að hafa á hreinu rétt og ábyrgð sveitarforingjans
Góðverkavika - 22. febrúar.
a. Bendum á þau verkefni sem eru til – Wagggs, MOP
i. Auglýsa í þriðjudagspósti 9. feb – XXX býr til auglýsingu í
Þriðjudagspóstinn. Senda verkefni á Facebookhópinn.......
Hlutverkaskipting innan DÁÐ - stutt brainstorm.

10.

a. Hugsum málið hvert fyrir sig og komum með hugmyndir til samráðs á næsta
fundi 15. febrúar
Önnur mál.
a. Framboða á skátaþingi 2016
i. Þórhallur – Já
ii. Erika Eik – Íhugar málið
iii. Harpa Ósk – íhugar málið
iv. Ingólfur – á hliðarlínunni
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