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Punktar frá fundi
 

● Peningamál
○ Búið að fá tengilið hjá Íslandsbanka
○ Búið að taka saman lista yfir fyrirtæki
○ Taka saman ferlið hvað þarf að gera til að skipta um gjaldkera
○ Stefnt að senda út reikninga varðandi ársgjald í vikunni
○ Fáum samning fyrir kreditkort og verðum með það í framtíðinni

● Agile netið og Agile hópurinn
○ Sameina þessa tvo hópa
○ Pétur hélt kynningu á því hvað sameining myndi hafa í för með sér og kosti þess

■ Allir sammála um að slá til að sameina hópana
○ Pétur tekur að sér viðburðastjórn fram að næsta aðalfundi
○ Tillögur að nafni fyrir þessa nýju stöðu

■ Kynningarfulltrúi var fyrir valinu
○ Hver er ábyrgð kynningafulltrúa

■ Finna fólk til að halda fyrirlestra í hádeginu
■ Dokkan mun sjá um fyrirlestrana sjálfa og koma þeim á

○ Þessir fyrirlestrar verða opnir öllum í anda Agile hópsins
● Breytingar á vefsíðu

○ Steinn kynnir breytingar á vefsíðu
○ Kynning á styrkjum verður alltaf fyrsta frétt á forsíðu
○ Fréttir munu núna birtast á vefsíðu
○ Hugsmiðjan fær borgað fyrir að breyta síðunni

● Dagskrá
○ Open Space fundir

■ Ákveðið að halda þeim áfram
○ Vera með Vísindaferð og Open space fundi til skiptins

■ Vísindaferð annan hvern mánuð
○ Koma með kynningadagskrá frá Agile hópnum
○ Hafa vision alla vegna 2 mánuði fram í tímann um hvað er á dagskrá fyrir meðlimi
○ Pétur mun tala við Ólaf hjá Skýrr varðandi fyrsta fyrirlestur fyrir Agile hópinn
○ Athuga með að fá Agile súperstjörnu til að halda fyrirlestur



■ Tala við tengiliði og athuga hvort eitthvað fyrirtæki er að fá einhverja 
stórstjörnu í heimsókn til sín

● Senda út póst á tengiliði varðandi sameiningu á Agile netinu og Agile hópnum ásamt því 
að nefna kynningafulltrúann


