5. janúar 2010

F U N DA RG E R Ð S Í M A F U N DA R
Mættir voru Daði Einarsson varastjórn og gestgjafi á Landsmóti í Mosfellsbæ, Jóhann Moravék formaður, Eggert
Björgvinsson gjaldkeri, Einar Jónsson ritari
Landsmót MosfellsbærNótur

Nóturnar ekki komnar í hús. Vandkvæðum
bundið að panta rétt á netinu segir Jóhann. Einar
tekur að sér að hringja.

Landsmót-Gistirými

Gistirými er í lagi, þ.e. yngri og eldri deildir
Varmárskóla verða nýttar.

Einar ath.

Gæsla á svæðinu er í höndum SkóMos
Æfingahúsnæði

Sundlaug

Landsmót-þáttakendur

Æft verður í tveimur íþróttahúsinum og í
Kringlu. Slagverk verður í æfingahúsnæði
SkóMos í Varmárskóla.
Tónleikar verða í íþróttahúsi að Varmá.
Lágafellslaugin er ákjósanleg til að bjóða
þáttakendum í sund. Daði skoðar hve marga
laugin getur tekið á klukkutíma. Hann segir
fjarlægðina vera um 2 km.
Athuga með skólabílinn í Moso til að keyra í
sund. Daði athugar með að fá sveitarfélagið til að
greiða það.

Daði

Daði

U.þ.b. 200 hafa boðað komu sína, líkur á að
mótið verði samt um 300 manns.
Eyðublöð til að senda út sem heldur utan um
þáttakendur, farastjóra, liti og hljóðfæri o.fl. þar
að senda út til að spara vinnu við skráningu og
utanumhald. Einar og Eggert taka þetta að sér.

Einar og Eggert

Landsmót-matur

Daði segir allt klappað og klárt varðandi heitar
máltíðir, 750- máltíðin. Morgunmatur er í
höndum SkóMos. Jóhann sendir Daða
viðmiðunartölur um innkaup. Daði segir að
foreldrar innan SkóMos hafi sambönd og getir
útvegað vörur á betra verði.

Jóhann-listi til Daða

LandsmótMótsblað/minjagripir

Mótsblöð
hafa
verið
fjármögnuð
af
styrktaraðilum hingað til og verið sem aukatekjur
fyrir gestgjafa. Nú um mundir er enga styrki að fá
og verður því ekki neitt mótsblað prentað út.

Stjórn

Hins vegar verður ígildi mótsblaðs með dagskrá
sent á pdf. til allra þáttakenda sem prenta það
sjálfir út.
Daði finnu link inn á kort á svæðinu
SÍSL greiðir helming á móti gestgjöfum í
minjagrip frá gestgjöfum til þáttökusveita.
Daði stingur upp á mynd.
LandmótMedalíur/merki/

Daði

Jóhann segir merki verða tilbúin í tíma frá Sænskíslenska(góð upplaun)
Jóhann segir armbönd koma með mynd frá
Ungverjalandi.
Bolir verða pantaðir frá sama aðila og síðast enda
verðtilboðið síðast miðað við boli á tvö mót.
Einar pantar. Daði hugsar málið varðandi mynd
aftan á bolinn.
Bikarinn er uppi á Akranesi. Ákveðið hefur verið
að kaupa annan fyrir CD sveitir. Eggert skoðar
það mál.

Jóhann

Drumline-slagverk

Jón Björgvinsson tekur þetta að sér með Þorvaldi
frá Reyjanesi. Eggert tekur að sér að leiða það til
lykta.

Eggert

Landsmót-Dagskrá

Jóhann tekur að sér að senda grófa dagskrá á
hugsanlega þáttakendur og biðja um bindandi
tölur.
-Setning-SkóMos spilar

Jóhann

Spilandi sveitir

5-6 sveitir hafa lýst yfir áhuga á að leika
sérstaklega. SK á undan kvöldskemmtun.

armbönd/bolir

Bikar fyrir umgengni

Einar
Daði
Eggert

Stjórn skoðar

Landsmót-skemmtun
laugardagskvöld

Leitast verður eftir innanbæjaratriði t.d. Bob
Gilian og strandverðirnir, tilboð 130 þús.

Daði

Bann við utanlandsferðum víða í
skólahljómsveitum

Stjórn SÍSL veltir fyrir sér hvort sóknarfæri sé í
því ástandi sem ríkir í efnahagslífinu um þessar
mundir, þegar skólahljómsveitum víða er bannað
eða sniðinn mjög þröngur stakkur til
utanlandsferða. Er hugsanlega hægt að nýta sér
þetta ástand og koma upp sumarstarfi af
einhverju
tagi
fyrir
hljómsveitirnar.
Hljómsveitarkeppni á íslandi annað hvert ár?
Sumarnámskið annað hvert ár. Eitthvað í þessa
verunar.

Stjórn skoðar.

Fundi slitið ca kl. 11.15
Sign. Einar Jónsson

