CRhA Ysgol Bodfeurig |COFNODION
Dyddiad Cyfarfod 17/7/19 | 17:30 | Lleoliad Ysgol Bodfeurig
Galwyd gan

Claire Lynch

Mynychwyr

Math o gyfarfod

Diwedd y flwyddyn

Mrs Lliwen Jones – Pennaeth

Osian Evans

Claire Lynch – Cadeirydd

Katy Woodington

Tamsin Slinn – Trysorydd

Janine Bonnet

Richard Edwards – Cofnodion Anna-Marie Fish
Jenny Bond

Lowri Mai Harrington

Sarah Gratton

Loulou Edwards

Emily Roberts

Chris Cooper-Jones

Bethan Percy

Elen Davies

Susan Owen

AGENDA
Amser | 1 hr |Agenda Ethol Pwyllgor / Sefydlu CRhA fel elusen
1. Ethol pwyllgor (a fydd hefyd yn ymddiriedolwyr elusen) - cytunodd bawb fel ganlyn;
Cadeirydd – Claire Lynch (cynigiwyd gan Katy Woodington)
Trysorydd – Tamsin Slinn (cynigiwyd gan Janine Bonnet)
Ysgrifennydd- Lowri Harrington
Aelodau eraill –
Osian I helpu gyda chyfieithu
Mae pob rhiant ac athro yn aelod o’r CRhA
Cynigwyd ethol is-gadeirydd yn y dyfodol er meyn cymeryd yr awenau gan Claire ar ôl i Ronan
adael YB Mis Medi 2020
Cytunwyd y bydd o leiaf un cyfarfod pwyllgor bob tymor, sy'n fwyaf tebyg i gwrdd bob hanner
tymor, a dylie ei gyfyngu i ddim mwy nag awr. Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol hefyd yn cael
ei gynnal ddiwedd y flwyddyn ble bydd y pwyllgor yn cael ei adolygu. Bydd cyfrifon hefyd yn cael
eu hadolygu yn y CCB.
Cofrestriad Elusennol
Cytunwyd gan y mwyafrif presennol i fabwysiadu model cyfansoddiad ‘Parentkind’ (fel CRhA)
I’w weithredu: Claire i arwyddo cyfansoddiad gyda thyst. Yna bydd Tamsin yn anfon y cais i HMRC a
bydd y boses yn cymryd tua 3-4 wythnos i'w gwblhau

2. Materion eraill
Cytunodd pawb i gynnig Janine i sefydlu tudalen ‘Justgiving’,
Unwaith y bydd gennym statws elusennol, bydd Cymorth Rhodd ar gael, a bydd Janine yn sefydlu
tudalen newydd.
Cynigiwyd ‘blog’ gan Osian i gyhoeddi cofnodion, ffurflenni ayyb Mae angen i’r ‘blog’ fod yn
ddwyieithog.
I weithredu: Janine i sefydlu tudalen ‘Justgiving’, a theipio llythyr diwedd blwyddyn at bob rhiant yn eu
hysbysu o'r dudalen ‘Justgiving’, annog rhieni i gymryd rhan mewn codi arian, ac I ddod i gyfarfodydd
gyda syniadau codi arian. Osian i gyfieithu. Claire i anfon ffurflen noddi sylfaenol i'w chylchredeg
gyda'r llythyr.
Tamsin i edrych i mewn i'r posibilrwydd o ‘blog’ i gyhoeddi cofnodion / ffurflenni ayyb
3. Cyfarfod nesaf
Yn y cyfarfod cyffredinol nesaf, gellir trafod syniadau ar gyfer codi arian, ac ffurfio is-bwyllgorau.
Dyddiad y cyfarfod nesaf y cytunwyd arno: Dydd Mercher 25ain Medi 17:30
I weithredu- Lowri i hysbysebu dyddiad / amser y cyfarfod, a chrybwyll yn yr hysbyseb i rieni ddod ag
unrhyw syniadau codi arian i'r CRhA neu os na allant fod yn bresennol, gallant anfon e-bost at y CRhA
gydag unrhyw syniadau sydd ganddynt.

Cyfarfod wedi cau am 18:30
Cofnodion wedi’i paratoi gan: Lowri Harrington (Ysgrifennydd CRhA)
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