Stjórnarfundur 12.2.18
Fundur settur 16:19 á skrifstofu nemendafélagsins.
● Skólaþing miðvikudaginn 14.
● Setja niður aðalstöff í nemendafélaginu + 3 góðar myndir fyrir rúllu á
opna húsi
● Opið hús
○ Kynning - Birna og Hrói
○ Aðalhlutirnir í MH
○ Hvað á að segja á rúllunni?
■ Birna finnur myndir?
● Hvernig aukum við aðsókn í MH??
○ Kynningarmyndband Búa fyrir MH
■ Frægir MH-ingar
○ Fara ferðir í grunnskóla til að auka aftur aðsókn í MH?
○ Hengja upp plaggöt í grunnskólum?
○ Hafa samband við grunnskóla og biðja um að deila eventinum og
hvort við megum koma að kynna MH+
Tækjamarðakaup
Önnur mál

Punktar:
Mættir eru allir nema Birna og Nikki. Nikki er að taka upp myndbandið og Birna er að
vinna.
Skólaþing
Skólaþing verður haldið Miðvikudaginn 14.Feb á lagningardögum. Stjórn
NFMH þurfa að vera borðstjórar. Óðinn og Kári verða að leika fyrir leikritið. Nikki verður að taka
upp myndbandið, Dima verður með fyrirlestur. Við þurfum að finna einn einstakling í viðbót til að
vera borðstjóri. Við sendum á kandídata sem okkur lýst vel á. Hugmynd er Inga Steinunn.
Upplýsingar fyrir opna húsið
Það verður bæklingur sem dreifður verður út
og við þurfum að skrifa aðalupplýsingar fyrir 10.bekkingana. Kjörorð fyrir Nemendafélagið? (Kári
kom með hugmyndina „Gamn, gaman, gaman og skemmtilegt” )
Hvaða viðburðir eru mikilvægastir til að koma á framfæri.
Kata setur upp anonymus poll yfir hluti til að setja á bækling. Allir koma með tillögu.
Það sem kosið var í röð:

Aðgengileiki
Fjölbreytileiki
Böll
Busavika
Tónleikar, stemmari.
Við þurfum líka myndir til hafa með á bæklingnum
Myndir frá:
Busadjammi
MH - Kvennó (Skyrglíma?) (Maggi Mix)
Busavígsla
Stjórnarskipargrill
Opið Hús
1.Mar verður opið hús eftir skóla frá 17:00 - 18:30. Það er kynninging sem
Birna og Hrói verða með. Síðan verða tourar sem við sjáum ekki um, síðan á Miklagarði verða
básar og NFMH verður líka með bás á miklagarði. Pæling að kaupa NFMH taupoka, og setja
saman bækling. Gefa 10.bekkingum taupoka, benevetnum og bæklinga. Hekla og Kata vinna að
bækling saman.
Auka aðsókn í MH
Á seinustu 5 árum hefur MH farið frá 350+ aðsóknum í
fyrsta val yfir í 220 aðsóknir í fyrra. Hlutverk okkar er að gera okkar besta að passa að þessi
dvínandi aðsókn er ekki útaf félagslífinu. Kári fékk snilldar hugmynd að fá djasstónleika til að
spila á matgarði á meðan opna húsið er í gangi. Hugmynd var líka að senda á fræga
tónlistarmenn og biðja þeim um stutt myndband.
Senda á grunnskóla og spyrja hvort við mættum koma í lífsleiknitíma og pitcha MH og NFMH.
Skólar sem koma til greina:
Hagaskóli
Réttarholtsskóli
Hlíðarskóli
Kársnesskóli
Kópavogsskóli
Langholtsskóli
Austurbæjarskóli
Háteigiskóli
Snælandsskóli
Álfhólsskóli
Vogaskóli
Laugarlækjaskóli
Tækjamál
Búa linsan er slæm og illa farin með, svo það þarf að kaupa nýja. Nikki
segist hafa notað linsu í láni og hún er voða góð. Þannig ný linsa kostar 128k. Það væri samt
framtíðarkaup og mikilvægt að halda sér uppi í myndbandageiranum. Það þarf líka að kaupa

DYbox fyrir tækjamerði til að spila einnhver hljóð. Skjávarpavesen er alltaf til staðar. Bæði er
vesen að tengja alltaf, og skólaskjávarpinn er alltaf vesen að ná í þar sem þau fýla ekki að lána
það. Það þarf að kaupa snúrur fyrir hann.
Önnur mál
Skilrúmið hefur verið tekið niður. Það væri hægt að setja upp lítið svið og
tónleikar verða mun betri núna.

Hlutir sem þarf að gera:
Hrói og Birna gera kynningu
Kata og Hekla setja saman bækling
Kaupa snúrur, dybox og nýja linsu. (Búi og tækjó, nökkvi yfir því)
Senda á grunnskóla varðandi lífsleikni kynningu (kjarni)
Gera grúbbu fyrir sérnámsbraut.(kjarni)
Finna myndir fyrir bækling/rúllu (Birna)
Senda á fræga einstaklinga varðandi MH kynningarmyndband(kjarni)
Hugmyndir af fólki:
Sturla Atlas
Legi Pedro
Restin af 101
Unnsteinn
Páll Óskar
Björk
Jóhanna- Salka
Yung Karin
Joey Christ
Kristinn Sigmundsson
Ari Ólafs
Jakob frímann
Stuðmenn
Bergur Ebbi
Dóri DNA
Hæstaréttardómar
G4shi senda myndaklippu? :)
Atli123
Jón Gnarr
Edda Björgvins
Ilmur Kristjáns
Halldóra Geirharðs
Arnaldur Indriðasson
Regína Ósk

Ragnheiður Gröndal
Þorgerður Ingólfssdóttir
Geisha Cartel
Haffi haff? (var hann í MH?)

Fundur slitinn 18:05

