KFUM-skótarnir í Føroyum

Landsnevndarfundur

Fundur nr.:

Stað:

Dagfesting:

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

25-06-15

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

Uppmøtt:
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei

Landsnevndarfundur 25-06-2015 klokkan 16.30

Skrá:

-

Familjulegan
Familjuskótar
Skótar á Strondum
Skótar í Nólsoy
Blaðið
Kunningarskriv
Bóking á Selatrað
Tiltøk til næsta ár
LPK-DPK
Spurnarblað

Familjulegan – So gott sum alt er klárt, og tað sum er eftir er at prenta ting út, og
gera ymiskt klárt á Selatrað.

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

KFUM-skótarnir í Føroyum
Familjuskótar – Vit stovnað familjuskótar eftir summarferiuna, avtalað er gjørd við
Skótalið KFUM´s um at byrja har.
Vit siga øllum hinum bólkunum frá, og spyrja hvør hevur hug at vera við.

Skótar á Strondum
Jóna fær Boga at skaffa fólk á Strondum sum kunnu standa fyri, Jóna Spyr Elin
Henriksen um hon hevur hug at vera við.
Vit leggja eina slagplan og so snakkað vit við borgarstjóran á Strondum Arthur um
hølir o.s.fr.

Skótar í Nólsoy
Skrivstovan snakkar við Brandar og Jákup av Skarði um at stovnað skótar í Nólsoy

Blaðið
Vit geva eitt blað út í august-septembur eitt í november-desembur og so aftur í vár.

Kunningarskriv
Vit fara at senda eitt kunningarskriv út eina ferð um mánaðin, har vit kunnað um
hvat gongur fyri seg, og havt landsnevndin arbeiðir við o.s.fr.
Kunningarskrivið verður sent út til allar limir, og allar mailadressur sum vit hava.

Bóking á Selatrað
Vit fara at brúka eina nýggja bókingarskipan til Selatrað, sum eitur checkfront.
Hon er netbaserað. Hon er lættari at brúka bæði hjá skrivstovuni og hjá kundunum.
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Tiltøk til Selatrað

Jóna ger eitt uppskot til hvørji tiltøk skulu vera nær komandi ár

LPK-DPK
Seinastu árini hevur undirtøkan ikki veri sera stór, spurningur er settur við um man
skal broyta konceptið.
Tosað var aftur og fram um hetta eina løtu, og fleiri uppskot vóru frammi.
Niðurstøðan bleiv at vit gera eina leypandi kapping sum koyrir alt skótaárið, við 3-4
heimauppgávum ígjøgnum árið, og so endar kappingin við LPK. T.v.s DPK verður tikin
burtur.
Á landsfundinum í februar leggja vit upp til kjak um framtíðina hjá LPK. Eitt uppskot
er at man heldur LPK annað hvørt ár og landslegu annað hvørt.

Spurnarblað
Vit skulu gera eitt spurnarblað til allar leiðararnar, har vit spyrja hvat teir halda um
tiltøk og ymiskt sum landsnevndin ger o.s.fr.
Hetta skal sendast út í august-septembur.
Fundur lokin:17.50

Næsti fundur:

Arne D. Madsen

Skrivari:

Beinta Kollslíð

Jóna Venned

Olga Arnfinnsdóttir

Bjarni Hentze

Oda Maria Johannesen
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