Fundur Dagskrárráðs 30. janúar 2017 kl. 20:00
Mættir: Una Guðlaug, Harpa Ósk, Kári, Tryggvi, Þórhallur, Dagga
Í þjálfun: Bríet Sóley
Forföll: Engin!
Dagskrá fundar:
1. Una óskaði öllum gleðilegs árs og friðar.
2. Fundartímar fram að skátaþingi
a. Næsti fundur miðvikudaginn 15. Febrúar kl. 20:30
3. Verklýsingar ráðsmanna fyrir uppstillinganefnd
a. Ráðið skiptir með sér verkum eftir þing. Verkaskipting er á þessa leið:
Fræðsla og þjálfun <18
Viðburðir
Rekka- róver stuðningur
Dagskrárefni
b. Verkaskiptingin getur þó breyst á tímibilinu og er endurmetið eftir áhugasviði hverju
sinni.
4. Forsetamerkisbók
a. Er komin úr yfirlestri frá Sigríði og er svo í loka frágangi frá Ragnheiði.
b. Vera með kynningu og innritun í forsetamerkisferlið sunnudaginn 12. Febrúar kl. 17:00
c. Fyrsta upplag af prentun verður gefins fyrir þátttakendur - það var kominn styrkur fyrir
útgáfunni.
d. Þarf að senda út boð á 1998-2000 árganginn. Hægt að tengjast á GoToMeeting.
e. Setja í þriðjudagspóst og gera viðburð á facebook og á dagatalinu.
f. Fyrsta útgáfa (50 stk) er frítt - svo verður hún til sölu fyrir kostnaði.
5. Rekka- og róvernet
a. Kári: Anna Marta og Benni fóru á Róvernet-venturnet til Rómar. Á eftir að fá ferðaskýrslu
og skila af sér á fundi.
b. Una ræðir við Berglindi og þær reyna að skoða hvað er að gerast og hvort þörf sé á
öðruvísi stuðning.
6. Viðburðir framundan:
a. Drekaskátamót
i. Hugmynd að aðilum rædd og ráðsmenn hafa samband.
b. Öræfalíf Rekkaskáta
i. Kalla á okkar fund þá aðila sem er verið að reyna að finna helgi og samstarfsaðila
með.
c. Drekaskátadagurinn 5. mars
i. Una er í sambandi við Hraunbúa. Fær svar fljótlega.
d. 22. Febrúar
i. Hugmynd að safna saman góðverkagagnagrunn, aldursskiptum.
ii. Una vinnur verkefnið áfram og deilir á samfélagshópum.
e. Ljósmyndamaraþon rekka- og róverskáta

i. Hugmynd að fá samfélagssnilling í verkið. Þórhallur talar við hana.
ii. Verðlaun - Senda beiðni á skátabúðina. Tryggvi ætlar líka að safna verðlaunum.
f. Helgarviðburður fyrir dróttskáta
i. Ákveðið að hvetja til sjálfsprottna viðburði fyrir dróttskáta í félögunum og styðja
við með ráðleggingum og dreyfingu á upplýsingum.
ii. Auglýsa það í þriðjudagspósti.
g. Skátapepp
i. Er í góðum höndum Hörpu. Funduðu fyrr í dag. Vorpepp í Bláfjöllum, Fjallapepp.
Með áherslu á vetrarferðamennsku og útivist í snjó. Bara elstu dróttskátarnir og
rekkaskátar. Peppormoot verður stærra - auglýst fljótlega og loka skráningu
snemma. Í samvinnu með ÚSÚ. Samkurl með international flokkamót sem
verður á Úlfljótsvatni. Haustpeppið verður stórt pepp í Vestmannaeyjum.
7. Dagskrárvefurinn
a. Frestað til næsta fundar.
8. Önnur mál
a. Fyrirspurn v/ forsetamerkis: Róverskáti óskar eftir undanþágu vegna aldurs. Beiðni
hafnað. Harpa svarar beiðninni.

Fundi slitið kl. 22:40

