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klokkan: 18.00

Skráin:
- Bárður Johannesen vísir heimasíðuna www.skoti.fo í nýggjum hami
- Magni Z. Jacobsen leggur fram um at fáa heitt vatn til wc bygningin á Selatrað vegna
Selatraðsnevndina
- Heimasíðan www.selatrad.fo
- Skeiðsplakat og skeið og legur komandi skótaár
- Skrivstovufólk setast frá 1. Juli 2018
Bárður vísir heimasíðuna www.skoti.fo í nýggjum hami
Bárður Johannesen hevur arbeitt við at fáa endurnýggjað heimasíðu okkara
www.skoti.fo, so at hon er funktionell og viðkomandi fyri bólkar og limir okkara.
Hendan sær higartil stak góð út og arbeitt verður víðari við at fullfíggjað prosjektið.

Magni leggur fram vegna Selatraðsnevndina
Selatraðsnevndin hevur kannað møguleikar at fáa heitt vatn til wc bygningin á
deplinum. Tey løgdu fíggjarætlan og loysn fram fyri Landsnevndini og tað varð
góðtikið at fáa system sett upp, so at mann hevur møguleikan fyri at hava heitt vatn
til bygningin (hetta verður so stýrt við eini on/off skipan, so at tað verður hildið skil á,
nær heitt vatn verður brúkt og í hvussu stórum mongdum).
Heimasíðan www.selatrad.fo
Bárður Johannesen skal fáa atgongd til hesa síðuna, so at ein, ið er í tøttum samstarvi
við skrivstovuna, kann halda skil á innihaldinum.

Skeiðsplakat og skeið og legur
Móttøkan av skeiðsplakatini, ið kom út til allar bólkar í skótaárinum 16/17, varð sera
góð. Avgerð er tí tikin um, at hendan skal koma út fyri skótaárið 18/19 og væntandi
verður hetta vanligur siður framyvir við hvørja ársbyrjan. Eisini verður pdf fílin av
plakatini latin øllum skótabólkum, so at møguleiki er fyri at bólkarnir sjálvir kunnu
printa eykaeintøk út í minni formati.
Arbeiðið er í gongd og plakatin kemur út til allar bólkar fyrst í august 2018.
Skrivstovufólk setast
Ebba Malena steðgar sum skrivstovufólk í juli og tískil er vorðið lýst eftir nýggjum
skrivstovufólki at byrja 1. Juli 2018 – higartil bert intern lýsing av starvinum. Lýsingin
er send øllum bólkum og er løgd út á FB bólkin KFUM skótaleiðarar.
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