KFUM-skótarnir í Føroyum

Landsnevndarfundur
Stað:

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

Fundur nr.:

03-15

Dagfesting:

04-03-15

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

Fundur settur: 16.10

Skrá:
-

Skótanýtt - Gjøgnumganga innihald og góðkenna
Skeiðsblaði - Gjøgnumganga innihald og góðkenna
Eiði, status
Sjóðskótar, status
Familjulegan, status
Sølufólk - Skulu vit lýsa eftir fólkið, ella gera tað sjálvi?
Familjuspejd/Bæver
Úlvatilfar, status
Rekrutering til arbeiðsbólkar
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Skótanýtt:
Ingibjørg, Arne og Jóna hava redaktiónsfund hvønn hósdag.
Arne og Jóna gera tilfar og Ingibjørg setur blaðið upp.
Tey eru farin í holt við næsta blaðið.
Arne greiddi frá innihaldinum.
Blaðið bleiv góðkent av landsnevndini

Skeiðsblaðið:
Listin yvir skeiðir og venjingar er gjørdur.
Vælkomin til KFUM-skótarnar er fyri nýggjar leiðarar + Foreldur
Foreldur skulu eisini vera vælkomin á bólkaráðsskeiði.
Kris skeið skal vera 2 ferðir um árið
Ùlvavenjingin hevur fingið navnið skjaldurssveinur, skjaldurssveinur er lærlingurin hjá
riddaranum.
Uppskot er frammi um eina Paladinvenjing venjing. Soleiðis at allir skótarnir eru klárir at
fara á Paladin og duga tað tey skulu.
Vit skulu hava okkurt skeið innan sjógv o.s.v. sum ein hjálp til sjóskótarnar
Listin við skeiðum er góðkendur og sendur til Ingibjørg

Eiði:
Vit byrja við úlvum 18. mars. Jóna kemur at taka sær av tí at byrja við, vit royna at fáa
foreldur við í arbeiði, soleiðis at tey kunnu koyra tað uttan okkum, Jóna hevur gjørt tilfar til
tey at arbeiða við.
Arne og Jóna fara til Eiðis í morgin at bera seðlar út í skúlan og fortelja børnunum um
skótar.
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Sjóskótar:
Tað gongur gott, í februar høvdu teir um trygd. Og nú eru teir byrjaðir uppá segl og knútar.
Teir stríðast enn við at fáa eina kontu.
Arne snakakr við Eydnu og fær tað orðna.
Skrivstovan kontaktar KFUM-skótarnar í Danmark og kannar um teir hava nakrar gamlar
bátar til sølu sum vit kunnu keypa bíliga til sjóskótarnar

Familjulegan:
Eitt skriv bleiv sent út í gjár til allar leiðarar um at nú eru fyrireikingarnar til leguna farnar í
gongd, fyri at kunna um leguna.
Og kunning kemur út í blaðið, soleiðis at fólk fáa eina fatan av at tað gongur gott.

Sølufólk:
Vit hava brúk fyri einum persóni sum kan ringja runt til fyritøkur, og selja starvsfólkadagar
og dagar til skúlaflokkar.
Viðkomandi fær løn fyri hvussu nógvar dagar hann selur. Pluss bonus fyri stórar dýrar.
Regin Debess Thomsen kemur heim til Føroya um eina viku, hann fer at royndarkoyra tað.

Familispejd/bæver:
Royna at prøva eitt projekt sum danskaranir hava. Samstarv við skúlarnar at fáa yngstu
børnini (3-6 ár) meir út í náttúruna. Royna at fáaprojektið góðkent av mentamálaráðnum
og fáa tað fíggjað soleiðis.

Úlvatilfar:
Arbeiðið gongur eitt sindur seint fyri seg frá FSR’sa síðu. Jóna setur seg í samband við tey
fyriat royna at skumpa undir. Beinta fær ábyrgd av at royna at fáa tilfarið liðugt.
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Rekruttering til arbeiðsbólkar:
Bólkarnir koyra væl, men hava í huga, at møguliga er tað smart at hava ein eyka persón til
at heita á í ymsum støðum.

Faldari til Selatrað:
Tríggir faldarar eru gjørdir um virksemi á Selatrað, teir vera sendir út til skúlar, fyritøkur o.a.

Stuðul:
Arne hevur gjørt eitt skriv sum vit senda til fólk, fyri at fáa tey at stuðla samskipanini, á
skrivinum kanst tú melda teg til at gjalda eina fasta upphædd pr. mánað.
Vit prenta nøkur eintøk og royna at fáa tað út til fólk sum vit kenna fyrst.

Næsti fundur:

08.04.15

Arne D. Madsen

Beinta Kollslíð

Bjarni Hentze

Bogi F. Christiansen

Skrivari:

JV og OA

Olga Arnfinnsdóttir
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