Fundargerð Dagskrárráðs BÍS
27.október 2017
Kringlunni
Mætt eru Harpa, Laddi, Tryggvi, Daði og Erika á Skype
1) Aldursbilamót
a) Drekaskátamót verði helgina 9-10.júní á Úlfljótsvatni
i) Móttstjóri Unnur Líf Kvaran, auk hennar Gunnar Ingi tækinistjóri, Óli Björn
starfsmannastjóri, Ísak Árni svæðisstjóri, Salka, Daði Már og Daði Björns
ii) Umgjörð er Skógarlíf
iii) Verður ekki fleiri dagar, en stærra í umfangi og verkefnapakkar mánaðarlega til
undirbúnings fram að móti. Byrjar í janúar.
b) Fálkaskátamót
i) Anna Margrét hefur fengið vilyrði frá sveitarstjóra og hótelstjóra að Laugum í
Sælingsdal. Verið er að skoða endanlega dagsetningu.
ii) Þarf að auglýsa eftir mótsstjórn, áhersla á skáta á vestur og norðurlandi.
c) Dróttskátamót verður helgina 21-24.júní í Viðey
i) Mótsstjórn verður skipuð af Landnemum og öðrum félögum í Rvk
d) Rekka og róvermót verður haldið í Þórsmörk 12-15.júlí (óstaðfest v. breytinga
v.róverway)
i) Móttstjóri Anna María Daníelsdóttir, auk hennar Þórhallur Helgason, Óskar Þór
Þráinsson, Sif Pétursdóttir og Ásgeir Guðjónsson.
ii) Byrjar með göngu frá Landmannalaugum/Laugavegurinn þegar hverjum og einum
hentar
iii) 12-15.júlí smiðjumót (4-6 klst smiðjur auk kvölddagskrár)
e) Heildarumgjörð mótanna
i) Sammþykki frá stjórn BÍS að leita til Ingu Auðbjargar með að hanna merki fyrir
mótin
ii) Vantar samhæfingastjóra/mótsstjóra til að tryggja að mótin séu öll í takt. Þarf að
auglýsa eftir 1-2 einstaklingum til að taka að sér þetta verkefni og vinna í náinni
samvinnu við mótsstjórnir (gæti líka verið hlutverk starfsmanns)
2) Dagskrárvefurinn
a) Vinnuhópur Laddi, Tryggvi, Grímur, Halldór Valberg
i) Vinnuhelgi 9-11.febrúar, Hakkaþon 10.febrúar
ii) Vinnuhópur undirbýr ramma og grunn fyrir vinnuhelgina
3) Rætt um framsetningu dagskrárpakka og tilboða, frá áramótum verði
undirbúningspakkar fyrir dreka, fálka og dróttskáta
a) Erika fer í að skoða þá dagskrárpakka sem eru til hjá WOSM og WAGGGS, svo sem
Thinking day og Free being me
b) Skoðum sænsku aldursstigabækurnar sem eru mjög spennandi uppsettar, í
teiknimyndastíl
4) Næsti fundur til að undirbúa okkur fyrir Hvolpasveitarfund, mánudagskvöldið 13.nóv
Fundi slitið

