STJÓRNARFUNDUR 12.9.17 Á NEMÓ
Fundur settur 16:20

Dima segir frá IB kvöldinu: Kjarni kemur og segir nokkur orð, síðan mega þau farið.
IB VILL 80 SNEIÐAR og það er alltígóðu. Kosið verður nýjan IB fulltrúa, farið í nokkra leiki
handa öllum í IB. (update: Dima var endurkjörinn)
Landabois að spila næsta föstudag í hádeginu.(update: þeir gerðu það ekki)
Nökkvi vill gera rafræn og hörð skilríki.
Flóki kynnir app sem er með fullt af coupons sem hægt er að tengja við nfmh. (Qpons)
Pæling að bæta við myndum á skilríkin.
Þýðara nefnd=ib fulltrúar? Dima segir að þau geta rifið sig í gang. Auglýsir starfsemið á
stjórnargrúbbuna.
Spons fyrir dömubindi, Nökkvi búin að senda nokkra maila eftir að fá svar.
Fótboltamót:  Leikfimifélagið er á fullu að taka inn busa, tökum þá á fund í næstu viku. Fundur
næsta fimmt í næstu viku.
STÓFÓ: Seint í október (vonandi), helgin eftir eða fyrir. Sendum eh emaila næsta fund.Geir á
afmæli.
MH KVENNÓ: Fyrsta vikan i OKT. Stupid í fyrra að skipta upp morfis og klambratúni.
Enar talar við rósu að reyna að hafa alla 3 viðburði á föst. Vonandi getur kvennó gert það líka.
Tjekka hvort kvenno er ekki örruglega með mh kvenno bikarinn
Hekla og Nikki taka EKKI til eftir þetta stófó.
MH MR: Vinavika í Janúar.
Handritakeppni: skil á fimmtudaginn 23:59
Dómnefnd: Sigurjón Kjartan, kolfinna í rkv dætrum, og ragnhildur richter.
Sýnt í vonandi svona 2 vikur.
Flóki hefur haft samband við eh hús varðandi bk.
Kata vill hafa mortar keppni á dimmisjóninni, sindri segir að allir séu mótfallnir því.
Kjarni spyr skolastjórn á fundi á morgun.
Enar talar við rósu að reyna að hafa alla 3 viðburði á föst. Vonandi getur kvennó gert það líka.
Lagnó: Þurfum að skipa lagnó teymi. Heyrum í Sverri Páll
Janus flugnabandi ekki að sinna starfi sínu.
Yoyo: Búi bókar fund með þeim og ræða restina.

Vodafone: Nökkvi fékk email í gær og í því stóð;”Sendum skjal með öllum sem skráðu sig með
miðasölunni” uuu já lentum í plús eftir að fá niðurgreitt fra VF 83k baby!!! Hekla sendir reikning
asap
Lyklamál: Gettu betur með einn aukalykil, Leifur er með hann segir Sindri.
Sindri er með lykil fyrir morfis.
Hekla baldurs er með einn lykil.
BÆTA VIÐ SÍÐU: Bæta við forum að sækja um NJK, gera SOMALIU tab þar sem hægt er að
sækja um vinnu og séð hvað er laust.
Skuggakosningar: tala við melkorku SÍF: Enar hefur samband.
Nova hringir og ónáðar Nökkva í þriðja skiptið.
Tala við STJÓRNINA um niðurgreiðslu á busaferðina.
Larus að tala um að ekki hafa ball daginn fyrir vetrarfrí. Tökum það upp á morgun.
Kaupa NFMH áfengismæli.
Tala við larus um útskriftarhúfur hvort að við tengjumst þvi eitthvað.
Glósbanki NFMH lögum það,
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