KFUM-skótarnir í Føroyum

Landsnevndarfundur

Fundur nr.:

01-15

Stað:

Dagfesting:

07-01-2015

Skrivstovan hjá KFUM skótunum

Navn:
Arne Debess Madsen
Beinta Kollslíð
Olga Arnfinnsdóttir
Bjarni Hentze
Oda Maria Johannesen
Bogi F. Christiansen
Helgi Simonsen
Karl Viðstein
Karl Aage Hansen
Jóna Venned
Ingibjørg Johannesen

Tlf:
290877
287964
261770
222419
270252
507062
589159
519690
505858
218332
588331

Mail:
arnedm82@gmail.com
beinta14@hotmail.com
olga.arnfinnsdottir@gmail.com
bjahen@hotmail.com
om-johannesen@hotmail.com
bogifchr@gmail.com
helgi.s@hotmail.com
karlw.viðdstein@gmail.com
karlaage@meyl.fo
jonavenned@gmail.com
ingjoh85@gmail.com

Init
ADM
BK
OA
BH
ODJ
BFC
HS
KV
KAH
JV
IJ

Uppmøtt:
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Skrá:
-

Úlvaleiðaraskeið
Leiðslupatrúljuskeið
Leiðarastevna
FSR
Skrivstovan
Arbeiðsbólkar
Altjóða tiltøk
Selatrað
Familjulegan
Skótanýtt
Youtube kanal
Vøkstur
Hvussu styrkja vit verðandi bólkar
Smáskótatilfar
Merkini

Hoydalsvegur. 6 - Postboks 1080 - FO-110 Tórshavn - 311075 – info@skoti.fo – www.skoti.fo

KFUM-skótarnir í Føroyum
Úlvaleiðaraskeið
Beinta og Olga standa fyri skeiðnum.
10 leiðarar eru tilmeldaðir til skeiðið
Ætlanin er at stytta skeiðið so tað endar leygarkvøld ístaðin fyri sunnukvøld, møguliga fáa
vit fleiri luttakarar av tí grund.
Skeiðið verður komandi vikuskifti 9-11 januar.

Leiðslupatrúljuskeið
Arne og Karl standa fyri leiðslupatrúljuskeiðnum
Tað verður 23-25 januar
Áhugin millum bólkarnar er so sum so, summi eru øgiliga spent uppá skeiði, onnur hava
ongan áhuga víst.
Fyrireikingarnar eru væl á veg.
Vit royna at fáa allar bólkar við skótum við.

Leiðarastevna
Leiðarastevna verður 6-7 februar.
Tað kostar 180,- at luttaka á leiðarastevnuni, hetta hava nøkur veri ónøgd við, tey halda
ikki at tað er í ordan at man skal gjalda fyri at luttaka, serliga tí at tað eisini er ein
eykalandsfundur.
Vit avtaka gjaldið. Landsnevndin er samd um at tað er í ordan, at hava 1-2 tiltøk fyri
leiðarum ið geva undirskot um árið.
Arne greiddi frá skránni á landsfundinum fyri teimum sum ikki vóru við á seinasta
landsnevndarfundi.
Ætlanin hevur longi veri at seta ein kontaktpersón til hvønn bólk. Vit presentera
kontaktpersónarnar á leiðarastevnuni
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KFUM-skótarnir í Føroyum

Framløgur:
Snorky,shorty merkini - Karl
Viðtøkur og reglugerð - Jóna
Kontaktpersónar - Olga
Nýggir bólkar - Bogi
Tiltøk – Bjarni

FSR
Fíggingin frá landinum til FSR er lækkað frá 400.000 til 200.000
FSR hevði fundi við mentamálaráðið beint áðrenn fíggjarlógin fyri 2015 varð góðkend, tey
greiddu frá arbeiðinum hjá skótunum, og vístu á at vit hava brúk fyri hægri játtan,
mentamálaráðið ráddi til at FSR sendi eitt skriv til løgtingið, hetta gjørdu tey so, men tað
hevði onga ávirkan á úrslitið.
FSR skal í ár arbeiða við at fáa játtanina uppaftur.

Skrivstovan
Í løtuni arbeiða Ingibjørg Johannesen og Jóna Venned á skrivstovuni.
Tað hendir nokkso nógv í løtuni.
Ingibjørg leitar erftir stuðlum og søkir stuðlar til heimasíðuna, setir faldarar upp til
skúlaflokkar o.a.
Jóna arbeiðir við tiltøkum, og skrivar tekstir og savnar tilfar til heimasíðuna.
Kristjan Reinert Gásadal er arbeiðir við at framleiða, fyrst eina heimasíðu til Selatrað og
síðani eina til samskipanina.

Arbeiðs bólkar
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Hvør arbeiðsbólkur skal finna sær 2-3 ung fólk avtrat sær, sum kunnu hjálpa til við teimum
ymsu uppgávunum.
Altjóða og norðurlendsk skeið eru øll designaði til fólk sum eru deild upp í arbeiðsbólkar
o.s.fr.

Uppgávan hjá arbeiðsbólkunum er at syrgja fyri at tingini vera gjørd, tey mugu gjarna deila
uppgávur út.
Virknisnevndin skal ikki endiliga standa fyri øllum legunum, men tey hava ábyrgdina av at
tingini henda og at tað sum skal gerast verður gjørt.

Útbúgvingarnevndin skal taka sær av gera ein faldara sum eitur skeið og venjingar, í har
stendur alt sum er neyðugt at vita, fyri at planleggja sær hvørji skeið ein ætlar sær á o.s.fr.
faldarin skal gevast út í mai/apríl á hvørjum ári.
Tá vit gera hetta, vera vit noydd til at halda okkum til tað dagfestingina sum vit seta á
tiltøkini.
Vit ætla at prenta 20 faldarar til hvønn bólk, hetta kemur at kosta okkum 10.000,Vit skulu biðja um loyvi frá teimum donsku skótunum til at sleppa at brúka teirra skabelón.

Altjóða tiltøk
Vit mugu brúka meira pengar uppá at fara til altjóða tiltøk, har vit kunnu fáa íblástur
oghugskot atarbeiða við herheima.

Komandi tiltøk eru:

Norðurlendskt skótaráðstevna – 14-17 Mai í Íslandi, Arne, Jóna og Bogi fara vit, eitt pláss er
eftir.
Educational methods – 7-10 í Turkínum
Hon snýr seg um ymiskir útbúgvingarmátar.

Academy – í heyst.
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Nógvar ymiskar workshops.

Fundraising – Danmark 1 juni

Selatrað:
Vit eru í ferð við at gera nýggja heimasíðu til Selatrað, hon kemur út fyrst í februar.
Vit gera faldarar til skúlaflokkar, um flokksdagar á Selatrað, teir skulu deilast út síðst í
Januar.
Vit hava gjørt nakrar pakkaloysnir við skótaktivitetum/samansjóðing.
Faldarin liggur á googledreiv undir Landsnevnd-Selatrað-faldarar

Vit ætla at royna at koyra við nógvum flokksdøgum og starvsfólkadøgum.

Matsalurin skal umvælast, hetta vilja vit gjarna hava gjørt skjótast gjørligt.

Tosað hevur veri um at stovna ein ”Selatraðbólk” sum tekur sær av ymiskum praktiskum á
Selatrað, hetta verður ætlandi nøkur fólk í samskipanini, sum eru áhugaði í at brúka tíð á
Selatrað, og orðna tey tingini sum hava brúk fyri viðlíkahaldi.

Familjulegan
Fyrireikingarnar eru byrjaðar, skráin er sett upp.
Eydna Hvalsrætt, Marna Knudsen og Jákup Sjatlá standa fyri fyrireikingunum.
Nú skulu tey í holt við at skaffa fólk til leguna.

Skótanýtt
Fyrsta blaðið er komið út.
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Ætlanin er at vit kunnu brúka tað til at deila søgur frá patrúljum og skótum runt um í
Føroyum.
Vit ætla eisini at gera eina youtube kanal við síðina av, sum Karl kemur at hava ábyrgdina
av.

Youtube videoir
Vit ætla at gera stutt youtube klipp, har vit fara út at vitja bólkarnar, og leggja tað út, og
leinkja til tað í blaðnum, eisini ætla vit at gera kappingar millum patrúljur, t.d. hvat klára tit
at pionera við gaffatape?

Vøkstur
Við byrjanini av setuni, settu vit okkum sum mál at fáa 1000 limir.
Vit hava sett ein bólk á stovn á Velbastað.
Eisini hava vit sett ein sjóskótabólk á stovn á Eysturoynni, hetta skapar áhuga millum
ungdómsskótar.
Vit ætla at stovna ein bólk á Eiði, arbeitt hevur veri við tí, men eingin bólkaleiðari er funnin
enn, tann sum byrjaði uppá at stovna skótar á Eiði, flytur nú til Havnar, so hann er ikki við
meir.
Fyri at hækka limatalið er lættast at øja talið av úlvum.
Vit ætla møguliga at seta ein bólk á stovn á Strondum, borgarstjórin hevur spurgt um tað er
møguleiki fyri tí.

Hvussu styrkja vit verðandi bólkar
Vit skulu hyggja eftir hvat vit kunnu gera fyri at styrkja teir verðandi bólkarnar, og hjálpa
teimum at rekrutera leiðarar o.s.fr.
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Smáskótatilfar
Ein arbeisðbólkur er settur á stovn tvørtur um samskipaninar sum skal gea felags
smáskótatilfar.
Beinta og Helgi eru við í bólkinum.
Arbeiði er farið í gongd, nógv tilfar er tøkt, og tey arbeiða fyri at fáa tað at passa til allar
samskipaninar
Beinta og Helgi leggja tilfari fram á leiðarastevnuni.

Merkini
vit fara at taka merkini heimaftur á kontórið, tað riggar ikki so væl at hava tey hjá Jógvan
Weihe.

Næsti fundur:

04-02-15 kl. 16.00

Skrivari:

Jóna Venned

Arne D. Madsen

Beinta Kollslíð

Olga Arnfinnsdóttir

Bjarni Hentze

Oda Maria Johannesen

Bogi F. Christiansen

Helgi Simonsen

Karl Viðstein
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