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.:

05-14

Dagfesting:

09-10-14

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
Nei
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja

Fundur settur: 16.40
Skrá:
- Kalendarin
- Nýggjur bólkur stovnaður á Velbastað og á Eiði
- Umsóknir til FUR
- Klæðir
- Limatal
- Tiltøk
- Skipan av landsnevndini

Kalendarin:
Ein yvirskipaður kalendari er í gerð, har øll tiltølk o.a. standa á.
Har stendur alt á t.d nær tilmeldingarseðlar skulu sendast út, nær limagjald og rykkjarar skulu
sendast út.
Alt sum er á Selatrað sum vit standa fyri skal eisini standa á.
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Ingibjørg arbeiðir við kalendaranum í løtuni, og øll í Ln kunnu senda mail við tiltøkum o.ø inn til
hennara.

Velbastað
Nýggjur bólkur er stovnaður á Velbastað.
Tey eru byrja við einum úlvaliðið, og hava fýra leiðarar og uml. 15 úlvar.

Eiði
Á Eiði eru fólk funnin til at uppstarta bólkin, tey eru ikki byrjaði enn.
Vit fara at hava ein uppstartandi fund aftaná heystferiuna
Ætlanin er at byrja í januar.

Umsóknir til FUR
5 Umsóknir eru sendar til FUR
Tvær uppá 40000 til at uppstarta skótabólkar
Ein uppá 20000 til 75 ára haldi
Ein uppá 3000 til Leiðarabyrjan
Ein uppá 5000 til Leiðslupatrúljuskeið
Tær umsókninar vera tiknar upp í FUR næsta hósdag.

Klæðir
Ætlanin er at gera klæðir við logo á sum skótarnir kunnu ganga í vanligar dagar.
Vit kanna møguleikan at gera klæðir saman við hinum samskipanunum.

Limatal
Limatalið er ógvuliga lágt í løtuni, av tí at tað er blivið ruddað upp í limaskipanini, so nógvir av
teimum limunum sum ikki gjalda eru útlimaði.
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Tað er gott at vit fáa nýggjar bólkar og harvið limir. Møguliga skulu vti stovna fleiri bólkar
aðrastaðni eisini.
Men tað er eisini neyðugt hjá okkum at røkja teir bólkarnar og limirnar sum vit hava í løtuni.

Tiltøk
Fyri framman hava vit Riddaravenjingina, 75 ára haldi, leiðslupatrúljuskeið.
75 - ára haldið er væl á veg. Tað verður Gudstænasta í Gøtu, og ætlanin var at hava haldi í við
Løkin, men húsini eru ov dýr.
Møguliga ætla tey at flyta tiltakið til Havnar av tí at vit kunnu nýta KFUM ókeypis og so kundu vit
havt guðstænastuna í Havn eisini.
Tey royna at finna onkran av teimum sum var við í uppruna patrúljuni sum startaði KFUMskótarnar í Føroyum.
Og tey ætla at fáa tríggjar røðarar at halda røðu undir tiltakinum. Tey hava fingið Maritu V. Í
Lágabø úr Vági og ætla at fáa tvey avtrat.
Tey ætla at hava eina myndaframvísing, av gomlum myndum.
Og at hava ymsar standarar, LPK o.s.fr at vísa fram
Ætlanin er at skriva eitt tíðindaskriv og lýsa á portalunum og bløðunum o.s.fr.

Leiðslupatrúljuskeið – Tann størsti trupulleikin við tí er at teir flestu bólkarnir koyra ikki við
leiðslupatrúlju og nógv vita ikki hvat tað er. Tað má ringjast runt til bólkarnar og greiða frá.

Riddaravenjingin – Tilmeldingarseðilin er komin út. Tey hava fingið nógvar leiðarar við úr Kvívík,
og tey hava ikki spurgt fleiri leiðarar aðrastaðni frá.
Teir hava ein fyrispurning um teir kunnu hava børn úr 4. flokki við á Riddarvenjingini um teir hava
staðið skótaroyndina.
Tí í summum bygdum arbeiða tey við 4. Og 5. Flokk saman

Avgerðin varð at í ár gera vit eitt undantak soeliðis at tey sum hava spurgt um loyvi sleppa at hava
skótar úr 4. flokki við á leguna. Treytin er at ein eyka leiðari kemur við.

Leiðaraskeið 1 – Leiðaraskeiði var alt ov illa fyrireikað, og framløgurnar vóru vánaligar. Øll sum
vóru á leiðarabyrjan søgdu seg hava lært meira á leiðarabyrjan enn á leiðaraskeiðnum.
Arne skrivar eitt skriv til FSR um tey burdu revidera leiðaraskeiðini og at vit hava fingið negativar
afturmeldingar.
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KFUM-skótarnir í Føroyum
Skipan av landsnevndini
Fyrr var landsnevndin skipað í smærri nevndir.
PG – ÚN – UN – VN – PR – FR
Tá tær nevndinar vóru droppaðar, datt struktururin í landsnevndini burtur og alt flótar bara soleiðis
í leysum.
Ætlanin er at fáa struktur í aftur, og stovna nakrar av nevndunum aftur.
Hvør nevnd er 1-3 limir í landsnevndini og so finna tey nøkur avtrat sær
PG – ÚN – UN – PR/FR - VN
PR nevndin – Olga
Virknisnevndin – Karl og Bjarni
Útbúgvingarnevndin – Helgi og Beinta
Instruktørnevndin - Bogi
Umsitingarnevndin – er longu mannað

Ein møguleiki er at fáa KFUK skótar inn í nevndinar eisini.

LANDSFUNDUR

LN

Skrivstova

ÚN

Merkir
Leiðaraskeiðir

VN

Legur
Venjingar

PR

Umsóknir
Sjónligheit

UN

Selatrað

IN

Instruktørskeið

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

KFUM-skótarnir í Føroyum
Vøkstur
Vit mugu taka okkum av teimum bólkunum sum vit hava, og fáa teir smáu bólkarnar at vaksa.
Vit burdu starta ein til fleiri skótabólkar í Sandoynni.
Vit ætla at stovna ein sjóskótabólk onkunstaðni í landinum.

Fundur lokin: 19.00

Arne D. Madsen

Beinta Kollslíð

Olga Arnfinnsdóttir

Bogi F. Christiansen

Helgi Simonsen

Karl W. Viðstein

Bjarni Hentze
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