Fundur Dagskrárráðs 30. ágúst 2017 kl. 20:30 í Skátamiðstöðinni
Mættir: Harpa, Dagga, , Tryggvi, Daði Már, Laddi, Erika

Dagskrá fundar:
1. Vinnulag ráðsins í vetur
a. TIllaga frá Stjórn að einu sinni í mánuði vinni starfsfólk lengur og það sé á þriðjudegi og öll ráð fundi á
sama tíma og þá er hægt að vinna þvert á ráð og vinnuhópa. Hugmynd að ráðið hittist á vinnufundum
miðvikudag á móti.
2. Viðburðir vetrarins, yfirferð
a. Haustpepp - síðast pepp hópsins. Verður fylgt eftir með stóru endumati og endurskoðun. Hópurinn fær
að klára sitt og svo verður tekin ákvörðun um hvað gerist næst.
b. Fálkaskátadagurinn: Hafa samband við Strók og athuga hvort þeir vilja hýsa. 4. nóvember
3. Aldursbilamót
a. Drekaskátamótið óbreytt. Fjölskyldumót frá fimmtudegi/föstudegi....
b. Fálkaskátamót. Lagt fyrir hraunbúa sem treysta sér ekki til að sinna þessu.
i. Má tala við Kópa um Heimalandsmót
ii. Má tala við SSR um Hafravatnsmót
c. Dróttskátamót. Landnemar vilja fá formlegt erindi til að skoða.
d. Rekkaskátamót. Verður rekka og róvermót í Þórsmörk þar sem byrjað verður að labba laugaveginn í
þórsmörk. Laddi, Óskar og Sif eru áhugasöm um að starfa í mótsstjórn
e. Markaðsmálin verða unnin saman... og væntanlega með aðstoð frá upplýsingaráði
4. Pepp í poka
a. Verðum með eh. Smiðju með könnuðamerkjum.
b. kynningu á aldursbilamótum f.h. á laugardegi
c. Mæting frá DÁÐ - Erika, Tryggvi og hugsanlega Unu og vinnuhópinn um könnuðamerkin.
5. Dagskrárvefurinn
a. Jakob á von á samtali frá Tryggva og/eða Ladda.
i. Hugmynd að mynda vinnuhópa þvert á ráðin.
ii. Tryggvi tekur að sé að ná tengingu við upplýsingaráð og kíkir á fund til þeirra.
6. Önnur mál
a. Erika fer erlendis 18. Október og óskar eftir því að vera á fundum á skype.
b.

Næsti fundur 13. sept 2017 kl. 20:30 - Vinnufundur: könnuðamerki og dagskrárvefur.

Fundi slitið 21:55
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