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Fundur	stjórnar	ÆSKÞ	.	15.	nóvember	2022	á	ZOOM	

Mætt: Jónína, Máni, Dagbjört, Anna Lilja og Aldís 
 
Fundur hófst: 20:30 
 
Máni ritar í fjarveru ritara 
 
Jónína segir frá fyrsta verkefni sínu eftir fæðingarorlof þar sem hún fór til Belfast á fund hjá 
European Fellowship. Þar var verið að tala um stöðuna í heiminum og aukningu á ofbeldi, sér 
í lagi á meðal barna og ungmenna. Sjaldan verið jafn mikilvægt að bregðast við ofbeldi eins 
og eftir Covid þar sem ofbeldi gerjaðist á samfélagsmiðlum. 
 
Pælingar um janúarnámskeið, aðalfund og KUF. Það hafði verið rætt að hafa helgarnámskeið 
í janúar en ekki talinn mikill áhugi á því á meðal leiðtoga. 
 
Rætt um möguleg umfjöllunarefni: 
- Svefnnámskeið 
- Hugleiðslugerð 
- Lista/förðunar-tengt 
- Jóakim? 
- Nýting listsköpunar 
- Samfélagsmiðlar 
- Fokk me fokk you fræðsla 
- Fræðsla um sterka sjálfsmynd og heilbrigð samskipti (Anna Steinsen) 
- Sigga Dögg (almenn kynfræðsla) 
- Fávitar og karlmennskan 
- Taktu skrefið 
- Pieta 
- Hvernig nálgumst við unglinga í sjálfsvígshugunum eða sjálfsskaða 
- Unglingar og missir 
- Samtökin 78 
 
Leigja Viðeyjarstofu, námskeið byrja um morguninn og svo endað í dinner í rvk um kvöldið? 
 
Mikilvægt að hafa momentum með þessu námskeiði til að ná fólki inn fyrir aðalfund og geta 
haldið landsmót 
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Gefum okkur viku/10 daga til að hugsa um hugmyndir sem gætu virkað og setja inn á hópinn. 
Hvað höfum við gert skemmtilegt áður? 
Dagsetning aðalfundar? 
Horft á annað hvort 15. febrúar eða 1. mars, bæði miðvikudagar. Spurning hvenær fæst 
æskulýðsfélög eru með fundi? 
 
KUF 
Hver á að leiða? og þurfum að fara að hugsa mál 
 
Styrktarbeiðni frá Ársbæ, Grafarvogi, Hallgrímskirkju og lágafells upp á 72.000kr fyrir 
þátttökugjöldum ungleiðtoga 
Fengu áður styrk fyrir rútukostnaði 220.000 
Austurland fékk áður 1.000.000kr 
 
Þau sem eru mætt samþykkja samhljóða 
 
Funda aftur eftir 2 vikur 
 
Jónína ætlar að kanna aðstæður fyrir janúarnámskeið og hvort áhugi sé fyrir helgarnámskeiði 
eða dagsnámskeiði 
 
Fundi slitið 21:15 


