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Hárgreiðslan hans Hróa
Súpan hans nökkva
Skoðunaraðgangur fyrir Signýju
Upplýsinga- /regluskjöl (Handbók NFMH)
Gera fjármálayfirlit aðgengilegt öllum
IB Prom
Skólafundur 19. mars
○ DRESS CODE?
MH-MR dagurinn
Páskaplanið: mála, listaverk og sófar

Punktar:
Hárgreiðslan hans Hróa:
Sammþykkt

Súpan hans Nökkva
Hún er að hitna einmitt núna, fáum okkur á eftir.

Skoðunaraðgangur fyrir Signýju:
Hekla búin að redda því, sammþykkt.

Upplýsinga- /regluskjöl (Handbók NFMH):
Katrín er búin að setja upp google skjal sem stjórn fór í gegnum. Skjalið
verður dreift til ráða og embætta og fengið þau til að fylla það út fyrir næstu
ráð/embætti.
Eina krítíkin er að enginn veit hvað „praxis” er.
Voða flott skjal frá Katríni.
Við setjum þetta út eftir fundinn og höfum deadlinið fyrir páskafrí.

Súpu stopp!
Kári og nökkvi snillingar, Mjög góð súpa í boði sómalíu og brauð með.

Gera fjármálayfirlit aðgengilegt öllum
Hekla færir fjárplanið yfir á word skjal og Hrói færir það yfir á nfmh.is

IB Prom
Það er búið að pitcha hugmynd að halda IB Prom. Það var
stefnt að halda það 20.apríl á miklagarði. Dima skal hafa
samband við skólastjórn hvort það væri leyfilegt.
Skólafundur 19. Mars:
Stjórn fór yfir lagabreytingartillögur sem hafa verið sendir
inn og bendir það til að þetta verði stór og víðfangsmikill.
Þurfum að auglýsa það eitthvað meira, Mynd af Bubba verður á
Watchbox appinu. Síðan verður póstað á insta, snap og NFMH
grúppuna.
Það þarf að passa að græjurnar líta vel út fyrir Bubba, og ekkert
vesen á þeim.
DRESS CODE?:
Fermingarföt, bara fyrir stjórn.
MH-MR dagurinn
MR hafa samband við Flóka varðandi skemmtun.
Páskaplanið: mála, listaverk og sófar
Miðvikudagur 21.mars :Merkja alla sófa, svo flutningarmenn vita
hvað á að fara og hvað ekki.
Fimmtudagur og Föstudagur: Meindýraeiðir mætir, og það verður
málað alla skítuga veggi hvíta.
Laugardagur og Sunnudagur: Listamenn mála listaverkin sín.
Mánudagur og eftir það: Nýjir sófar koma inn og þarf að skreyta
allt.

