Stjórnarfundur 20.08.2012 12:00 í Reykjavík
Ritari
Við erum enn ritaralaus, þannig að um sinn stjórnum við þessu 3 en annars getum við leitað að
fólki og auglýst eftir á næsta viðburði. Þangað til sjáum við um störf ritara.
Heimilisfang
Logi breytti heimilisfangi félagsins í heimilisfangið heima honum (Hjallabraut 35). Það er
reyndar í Hafnarfirði en það þurfti að koma þessu af Hugsmiðjunni og ég nenni ekki að vera
með móttöku hér í vinnunni þar sem það gæti týnst ef gleymist að setja C/O. Hefði viljað hafa
heimilisfangið í Reykjavík, þannig að ef einhver vill taka á móti pósti þá látiði vita og s.s. er það
best fyrir gjaldkera uppá að fá reikninga senda beint til sín en þetta er fínt svona.
Dagskráin framundan - Logi (nema annað sé tekið fram)
SEP - Vísindaferð í Landsbankinn - 13. sept
OKT - Open space - Hjá TM? - Óskar
NOV - Vísindaferð í Hugsmiðjan (voru þau ekki búin að halda?) - Óskar
JAN - Vísindaferð í Nova
FEB - Open space
MAR - Vísindaferð í Mentor
APR - Open space
MAÍ - Vísindaferð í OR
SEP - Vísindaferð í Skýrr - fyrsta eftir sumarfrí og um gera að láta þau vita í tíma
Sem eru bara á 2ja mánaða fresti og síðan þekkingamiðlunarfundir þar á milli, auk fyrirlestra í
samstarfi við Dokkuna.
Hugmynd að taka niður mætingu á viðburðum til að sjá hvar er besta kynningarstarfið og
hvaðan fólk er að koma.
Dokkan - Lísa
Vera með hugmyndir fyrir þau til að vera með í vetur.
Betware - komin hugmynd
CCP - Agile uppsetning sem þau eru komin með í dag
Heimasíðan
Við gerum það sem við viljum - þurfum að fara yfir og breyta/bæta eins og okkur dettur í hug.
Hafa tengiliðina þar - fín hugmynd frá Óskari.
Hafa lista yfir hvað er að gerast í Agile heiminum - gætum við sett þetta fram á einhverja
þægilega leið t.d. á heimasíðunna.
Tenglar á áhugavert efni...
Fréttamódúll (myndi nýtast fyirr þetta, og “Hver er maðurinn”(sögur af fólki á Íslandi í Agile) og
hægt að setja inn nýjar fréttir og linka á nýtt á FB...
Gefa Lísu & Óskari aðgang - Logi
Póstlistinn

Auglýsa tengileiðir með öllum útsendingum frá okkur, jafnvel sér síða á heimasíðunni fyrir það á
sem er alltaf hægt að vísa á?
Þarf að skoða Mad Mini - Lísa þekkir það væntanlega best af okkur.
Agile Eastern Europe Conference partnership
I'm Anastacia, a part of the Agile Eastern Europe Conference team. We are organizing it since
2009 and the next event comes really soon - on 6-7 October 2012. More then 1100 international
guests visited our event since 2009 and listened to 93 speakers from all over the world. Last
year Dr. Alistair Cockburn, Jurgen Appelo, J. B. Rainsberger, Elisabeth Hendrickson and other
famous specialists spoke from the AGILEEE scene. Please feel free to check www.agileee.org
We'd like to know if there are informational partnership options with your website/community?
Our offering for infopartners is attached. Our goal is to spread information about our event as
soon as possible since our Agile conference might be interesting for your audience.
Við munum segja frá þessu en ætlum ekki að taka að okkur samstarf.
Fjárhagurinn
Eigum 400 kall á kortinu + 20þ á kreditkortum.
Enn eftir að fá rukkun frá Kniberg (um 50þ).
Innheimta árgjalda ætti að skila inn um 400+ aukalega en þau eru ekki komin af stað - enda enn
eftir að koma nýjum gjaldkera inní málin.
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