
Fundur  7. okt. 2010 

Kl. 16:30 

Mættir: Darri, Jóhann, Dagný, Birkir, Marta, Hulda, Ingiríður og ritari er Mummi. 

Rætt um að gera fjárhagsáætlun. Mögulega staði til að sækja um styrki og hve mikið á að sækja um.  

Vantar pening fyrir 56 (miðað við að hittast 2 svar í mánuði) þúsund fyrir mat. 

Ferðir, kostnaður er óljós og verður skoðaður seinna. 

Ritföng, 15. þúsund 

Annar kostnaður, 15. þús. 

 

Samtals: 

 

Áætlaður fundartími með Bæjarstjóra og ungm.ráði passar ekki. Ákvðið er að Mummi sendi póst á 
bæjarstjóra og spurji hann hvort hann sé laus fimmtudaginn 14. okt. kl. 17:00. 

Ef ekki þá þriðjudaginn kl. 17:00. 

Ráðið ræðir hvað það ætlar að spurja bæjarstjórann að. Þau vilja vita hvernig starfið var uppbyggt fyrir 
austan þar sem hann starfaði áður. Hvernig var ráðið þar nýtt, hverjir voru kostirnir og gallarnir. Hvað 
hefur ráðið f. austan gert? Og hvernig var aðkoma bæjarstjóra. Hvað eiga akureyringar að einbeita sér 
að?   

-Áveðið er að fá bæjarstjórann til að senda bréf á allar nefndir bæjarins og ráð, líkt og rætt var á síðasta 
fundi. Ungmennin vilja að bæjarstjórinn  impri á því að ráðið sé fyrirbæri sem gott geti verið að nýta sér, 
og ef bæjarstjórinn sendi bréfið, þá auki það trúverðurleika á ráðinu.  

 

Ráðið vill einnig ræða við bæjarstjórann um nokkur atriði sem liggur þeim á hjarta um bæjarfélagið. 

Ráðið vill ræða við hann um skipulagsmál.  s.s. gilið, hringtorg f. framan KA heimilið, þreningarnar á 
þingvallastræti, KFC, hvetja akbæ til að fá í bæinn fyrirtæki sem ráða ungt fólk í vinnu.  

Er Akureyrarbær með mótaða stefnu í málefnum ungmenna? Er stefna í málefnum atvinnulausra 
ungmenna? Hvort sem þeir eru með stúdentspróf eður ei. Á að bjóða lengri átaksvinnu en 6 vikur á 
sumrin??  



Gera skapandi vetrastörf, ungmenni sem fara um bæinn, gera snjókalla, verða með leikþætti og fleira til 
að skemmta fólki í bænum! 

 

Þá er rætt um að gera logo fyrir hópinn.  Ráðið ætlar að hugsa hvaða logo. Rætt um að Örnin 
(skjaldamerkið) verði notaður sem logo, en það verði “flippað” með hann, t.d. örnin hálfreittur ofan í KFC 
fötu. 

Rætt um hópeflið, hvenær er góður tími!  

 

 

 


