Fundur Dagskrárráðs 29. mars 2017 kl. 20:30 í Skátamiðstöðinni
Mættir: Harpa, Dagga, Erika, Tryggvi, Daði Már, Þórhallur
Veitingar: Súkkulaðigosbrunnur, grænmeti og ávextir
Forföll:
Dagskrá fundar:
Harpa óskar ráðsmönnum velkomin í nýtt dagskrárráð BÍS – Velkomin Daði Már og Erika (aftur)
1. Verkaskipting ráðsmanna
Ráðið skiptir með sér verkum eftir þing. Verkaskipting er á þessa leið:
Fræðsla og þjálfun <18 - Þórhallur
Viðburðir - Erika
Rekka- róver stuðningur – Daði Már
Dagskrárefni - Tryggvi
Verkaskiptingin getur þó breyst á tímibilinu og er endurmetið eftir áhugasviði hverju sinni.
2. Viðburðir framundan
a. Drekaskátamót – auglýst eftir mótsstjórn – í þriðjudagspósti og á facebook - sem vinnur með ráðinu og
sveitarforingjum drekaskáta sem mæta á svæðið.
b. Pottapartý – Finna umsjónarmann áður en haldið er í sumarfrí – Geta auglýst í sumar.
c. RS öræfalíf – Styrkur fékkst fyrir verkefnið, finna þarf björgunarsveit, Tala við tengilið sem við höfum
verið að tala við.
3. aldursbilamót á næsta ár
a. Þættinum barst póstur- frá Úlfljótsvatni
i. Hugmynd að sameina eitt aldursbilamótið með Camp Iceland t.d. dróttskáta
ii. Drekaskátamót er nú þegar á dagskrá
iii. Fálkaskátamót væri þá hægt að hafa í byrjun júlí
iv. Rekkaskátamót – hard core?
v. Harpa fer í að kynna sér hvað Úlfljótsvatn er að hugsa og ráðið í heild kanni aðeins hvað félögin
hafa áhuga á að gera.
4. vinnuhóparnir a. Könnuðamerki skáta – skoða eðlilegan stíganda á milli aldursbila – Tryggvi skoðar með vinnuhóp og Una
er til í að leiða þann vinnuhóp.
b. Rekka og róverstarf - Þarf að skoða með ungmennaráði
c. Nýtt verkefni tengt umhverfismálum? – Umhverfisvernd einstaklinga – hugmyndir fyrir hvert aldursbils.
Ragnheiður Ásta og Erika
d. Hópur til að sjá um rekkaskátaleiðangur annað hvert ár – Hugsa verkefnið – vinnum betur á næsta fundi.
5. Greinar í skátablaðið – Sumarverkefni dagskrárráðs – Íslenska sumarblað bresku skátana. Tryggvi skoðar og þýðir
og Laddi prófarkales
6. Önnur mál – Hrós fyrir veitingar
a. Sjálfsprottinn drótt og rekkaviðburður – ganga á milli skátaheimila á höfuðborgarsvæðinu. Erika sagði frá
b. Boða upplýsingaráð/Jakob á fund til okkar eða við til þeirra.
7. Fundi slitið kl. 22.15
Fundinn ritaði Dagga

