
 
 

 
 
Ungmennaráð 
Fundur 2/2019. 16.05.2019 kl 17:00-19:00 
Hraunbær 123 
Mættir: Ásgerður Magnúsdóttir (ÁM), Hrafnkell Úlfur Ragnarsson (HÚR), Ísold Vala 
Þorsteinsdóttir (ÍVÞ), Arnkell Ragnar Ragnarsson (ARR) og Thelma Líf Sigurðardóttir (TLS) 
 
Dagskrá: 

1. Umhverfisátakið (ALLIR) 

1.1. Þetta er skjalið með umhverfisátakspælingum 

https://docs.google.com/document/d/1Qr54Bp0ROFZZi4CjReT-

pvWZHXfqeRTu3qIz663L51c/edit 

1.1.1. Vinna áfram í þessu í opnu skjali/skypefundi 

1.2. Finna nafn 

1.3. Síða vs hópur? 

2. Umhverfisstefnan (ÁM) 

2.1. Bæta við fleiri vörum sem menga mikið eins og t.d. soja 

3. Mögulegur íslenskur MEMS viðburður 

3.1. Alþingiskosningar 2021 

3.2. Skoða hvernig væri hægt að framkvæma svoleiðis 

3.3. Mögulegt samstarf við önnur lönd 

3.4. Kynning á stjórnsýslu/lýðræði 

3.5. Gera skátana sýnilegri 

3.6. Erasmus plus <3  

4. Heimsmarkmiðin (ALLIR) 

4.1. Allir að kynna sér markmiðin 

4.1.1. https://sdgs.scout.org/  

4.1.2. Heimsmarkið 18! 

18. Styrkja og virkja ungt fólk  
Átjánda heimsmarkmiðið er ekki eitt af markmiðum S.þ. en DUF 
(Dansk Ungdoms Fællesråd) bætti því við til gamans í því skyni 
að draga athygli að hlutverki ungs fólks við innleiðingu 
markmiðanna. Þó þetta sé gert til gamans leikur enginn vafi á 
að það er unga fólkið sem þarf að draga vagninn inn í sjálfbæra 
framtíð. Með því að styrkja og virkja ungt fólk til þátttöku 
tryggjum við að heimsmarkmiðin verði ekki eitthvað sem við 
bara tölum um heldur eitthvað sem við getum brugðist við með 
beinum hætti ekki bara núna heldur líka í framtíðinni. 

5. Evrópuráðsmálið (ARR) 

5.1. Heyra í æskulýðsvettvangnum (kannski í LUF) 

5.2. Sameiginleg yfirlýsing? 

5.3. Heyra í fulltrúa okkar  

https://docs.google.com/document/d/1Qr54Bp0ROFZZi4CjReT-pvWZHXfqeRTu3qIz663L51c/edit
https://docs.google.com/document/d/1Qr54Bp0ROFZZi4CjReT-pvWZHXfqeRTu3qIz663L51c/edit
https://sdgs.scout.org/


 
 

5.3.1. Þarf að gerast fyrir 23. maí! 

6. Ungmennaráðaráðstefna (ALLIR) 

6.1. Samstarfsverkefni milli BÍS og Rvk. borgar  

6.2. Annaðhvort 20. eða 27. sept  

6.3. Vinnufundur 13. júní kl. 17-18.30 í Skátaheimili Kópa 

7. SJÁ verkefni 

7.1. Taka þátt í alheimshreinsunardeginum 15. sept 

7.2. 6.-8. sept í Þingvallaþjóðgarði 

8. Rovernet/Venturnet 

8.1. Dagskrá fyrir róverskáta 

8.2. Mót fyrir róverskáta á Norðurlöndunum  

8.3. Skýrsla (ÁM) 

9. Upplýsingaráðsfundur 

9.1. 28. maí 18:00-21:00 

9.2. Þau sem geta, mæta. 

10. Næsti fundur 

10.1. Vinnufundur á netinu 22. maí 21:30-23:00 

 
Fundi slitið 19:00 
 
 


