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1. Komandi viðburðir:
a. NSK Fundur í Stokkhólm.
i.
Sunna Þórey og Marta mæta.
b. Joti Jota 2021
i.
Þórey er ekki búin að hafa samband við Andrés um stuðning en fer í það
c. Academy 2021
i.
Verður á netinu
ii.
Deadline er 7. Október
iii.
50 evrur
iv.
Selma býr til auglýsingu
v.
Bandalagið ætlar að styrkja uppí 4 sæti.
d. Wave summit 2021
i.
Netviðburður 19 til 21 nóv. Deadline 8. Okt
ii.
4 sæti fyrir 14 - 17 ára
iii.
Sunna talar við Huldar og Úlf
iv.
Samstarf við ungmennaráð
v.
Sunna búin að auglýsa en engar skráningar borist.
vi.
Sunna ætlar að búasta þessu upp á facebook og senda á skrifstofuna.
2. Komandi verkefni:
a. Búa til kynningarbréf um Helgu Þórey fyrir WOSM og WAGGGS
i.
Þórey ætlar að vinna í þessu.
b. Texti um WOSM og WAGGGS fyrir kynningar bækling um skátastarf
i.
Sunna og Þórey skrifa smá texta hjá sér og skila til Hörpu á mánudaginn
20. September.
ii.
Gleymdum að útbúa texta en Þórey hefur samband við Hörpu hvort það
sé en hægt að senda inn textan.
c. Búa til auglýsingu og örkynningu um fararstjóra á Jambó í Suður Kóreu.
i.
Sunna mætti og hélt smá kynningu.
ii.
Gekk ágætlega en það var mjög dræm mæting.
iii.
Rakel er starfsmaður Jambó hópsins.
iv.
Deadline er mjög bráðlega, eiginlega búið þurfum að vinna hratt
v.
Auglýsing fer í loftið á morgun.
3. Önnur má
a. ESC quality lable (European Solidarity corps)
i.
Vera bæði hosting og supporting orginazation
ii.
Verða með í allt að ár í internships.
iii.
Byrja vera með þetta sem úlfljótsvatnsverkefni
iv.
Sunna er tengiliður með Helgu Þórey og Pani
v.
Verðum vonandi kominn með Quality label fyrir Jólin.

vi.
Auðveldar skáta til að fara sjálfboðaliðar erlendis.
vii.
Smá vinna fyrir okkur og skrifstofuna, en mun pottþétt skila sér.
b. WAGGGS stöðufundur
i.
Sunna er að fara á stöðufund með WAGGGS hvernig búið er að ganga í
COVID-19
4. Næsti fundur:
a. 13. Október uppá BÍS kl 20:00

