Landsnevndarfundur
Fundur nr.:

1006

Stað: Skrivstovan hjá KFUM skótunum

Dagfesting:

22-08-2018

Navn:

Tlf:

Mail:

Init

Jóna Venned
Henry Toftegaard
Ronja Weihe
Olga Arnfinnsdóttir
Sóley Mikkelsen
Palma Karstinsdóttir
Tórarin N. á Rípuni
Rúni Christiansen

218332
262225
220491
261770
586292
229974
421505
214765

jonavenned@gmail.com
henry69ftw@hotmail.com
Ronjann@hotmail.com
olga.arnfinnsdottir@gmail.com
soleymik@hotmail.com
palma_k@hotmail.com

X
X

ina.runi@gmail.com

JV
HT
RW
OA
SM
PK
TR
RC

Bárður Johannesen

218517

bardur.johannesen97@hotmail.com

BJ

X

Landsnevndarfundur

klokkan: 18.00

Skráin:
- Bárður byrjaður á kontórinum
- Uppskot um at flyta skrivstovu til Selatrað
- Nýggj innlimingarskipan
- Árskrá gjørd
- Leiðarabyrjan útsett
- Instruktørskeið sett upp vegna vaksna paintball sølu
- Selatraðsnevndin keypa ein viðfestisvogn
- Landsnevndin og Selatraðsnevndin arbeiðsvikuskifti
- Sett okkara limir í FSR

Uppmøtt:

X
X
X

Skrivistovan
Bárður er byrjaður í skrivstovuni og er limaður úr landsnevndini. Ronja er farin av
landinum og av tí sama ikki virkin í landsnevndini.
Arne komin við uppskoti at flyta skrivstovu til Selatrað. Hetta kemur at spara
samskipanini. Eisini kemur hetta at betra um tilveruna á Selatrað av tí at starvsfólk
kann oftari vera til staðar á Selatrað. Trupuleikin ið kemur at stingast upp er at tá ið
landsnevndarfundir skulu vera kann vera langt til Selatraðar. Útfrá hesum var avgerin
tikin at flyta skrivstovuna.
Nýggj innlimingarskipan
Arne hevur verið á fund um innlimingarskipanina ið allir skótar nýta í Danmark, og
fingið at vita at hon kann vera klár at nýta í februar mánaði 2019. Áðrenn tað verður
til tað tíð koma vit at nýta nemtilmeld.
Árskrá
Skráin fyri hetta skótaárið er gjørd og verður prenta og givin til skótabólkarnar.
Leiðarabyrjan
Av tí at ikki allir skótabólkar kring landið eru byrjaðir enn, so er valt at útseta
leiðarabyrjanina.
Instruktørskeið
Painball sølan er voksin heilt nógv nú tá ið vit hava ein innandura bana, og av hesi
grund hava vit eisini brúk fyri fleiri instruktørum. Avgerðin er at fáa instruktørskeiðini
at koyra aftur, og við tí uppsetan at tey ganga út eftir 2 ár. Eisini er týdningarmikið at
fáa góð smíliskeið og depilsrøklaskeið fyri at depilin og skótarnir kunnu vísa seg frá
síni bestu síðu. Skótarnir hava gjørt eina avtalu við Hey um at koma við í á takið Hey
mánadagur. Í hesi avtalu ger Hey eina lýsing, málar eina forðing á okkara bana. um
árið, og vit skulu geva tilboð til Hey kundar. Hetta vænta vit kemur at veksa um
søluna av paintball nógv.

Selatrað
Sóley leggur fram um at keypa ein viðfestisvogn til Selatraðar so at tað verður lættari
at flyta ymiskt runt.
Landsnevndar og Selatraðsnevndararbeiðisvikuskifti
Ætlanin er at landsnevndin og Selatraðsnevndin fara til Selatrað eitt vikuskifti at
samansjóvast og arbeiða saman.
FSR
Vit skulu hava ein lim aftuat í FSR, hetta hevur Olga bjóða seg til, so nú er tað Olga
og Jóna. Umboðsliminir hjá KFUM í FSR vera Palma og Henry.
Annað
Vit hava sent mail til barnabati um møguligt samstarv viðvíkjandi Betri Vinir.

Fundur lokin:

Næsti fundur:

Kl. 21.00

Ikki ásettur enn

Skrivari:

BJ

