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Umsókn í styrk til Erasmus+ með Regeneration 
 

 
• Annar möguleiki sem er fyrir hendi er að sækja um í annan styrk frá Samfélagsstyrkur 

Erasmus / European Youth Summit?   
• Þarf að vera einhver mjög áhugasamur/áhugasöm sem tekur á sig að vinna þessa 

umsókn 
• Getum beðið þangað til að að Sólar verkefnið er búið og þá getum við sótt um í annan 

styrk til að kynna það síðar þá 
• Getum tekið þátt í viðburðinum með Regeneration og haft kynningu á Sólar verkefninu í 

gegn um það, og sleppt því að vera með okkar eigin viðburð 
• Niðurstaða: viljum kynna Sólar verkefnið sem hluta af því sem Regeneration ætlar að 

gera nú þegar  
o Rafn heyra í Simon og spurja hvort lýsing sem Tinna ætlar að senda á hann sé 

nóg 

 
Skoða kvarða fyrir fund með Sóla 12.05 

• Tinna ætlar að skoða mjög grant loftslags hluta (er búin að vera að skoða þetta með 
Ölmu og Finnur ætlar að vera inn í þessu líka) 

• Allir hinir fókusera á náttúruverndar og hringrás samfélags hlutana 
• Setja inn komment tímanlega þannig að starfsfólkið geti skoðað þau aðeins fyrir fund 

 
Umsókn í aðra styrkir  

• Erum að fara að sækja um styrki  
• Solidarity project 

o Tinna ætlar að senda á okkur meiri upplýsingar um þetta 

 
Styrkur vegna Evrópskrar Ungmennaviku 24.-30. Maí 

• Unnur og Finnur ætla að funda um þetta og sjá hvort það kvikni ekki einhverjar 
hugmyndir 

o Pæling: kenna að skrifa umsagnir við lagafrumvörp 
o Pæling: vistvæn matreiðsla námskeið (grill á Austurvelli?) 
o Fjármagna afmælispartý Egils (þetta var bara djókur...held ég?) 

 
Vistheimtar áratugur 

• Þetta er á frumstigi, verið að móta viðburði 
• Aðeins skiptar skoðanir um hvað eigi nákvæmlega að gera 
• Mikilvægt að við leggjum áherslu á að ungt fólk taki virkan þátt í þessu 
• Sæunn og Unnur sitja í skipulagsnefnd sem fundar vikulega 

 
Trello 

• Alma ætlar að setja upp trello fyrir allar nefndirnar 
• Kemur með update á næsta fundi 

 
LinkedIn 

• Alma búin að búa til LinkedIn 
• Tökum þetta betur síðar þar sem Alma kennir okkur á forritið 
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Meðstjórnendur 

• Komnar 30 (+2) umsóknir 
• Skarast frekar mikið (sérstaklega í loftslagsnefnd; oft í 2. sæti) 
• Nefndarformenn fara yfir sjálf til að byrja með og funda svo saman til að ljúka skipun í 

meðstjórnendur 
o Spurning að raða upp sjálf fyrst (nefndarformenn) og skoða svo og fara yfir 

saman 
o Fundur kl. 18:00 fim 13. Maí (Unnur setur inn í calendar) 

• Alma búin að búa til excel skjal í UU Drifinu 
 


