CYNGOR TREF FRENHINOL CAERNARFON
COFNODION PANEL CYLLID A STAFF 24 MEDI 2007
Presennol
Richard Morris Jones, Hywel Roberts, T ecwyn Thomas, Mair Williams,
Ioan Thomas, Arnold Bohana, Helen Gwyn, Anita Kirk
1. Ymddiheuriadau
Myfi Powell-Jones
2. Datgan Buddiant Personol
Helen Gwyn – Galeri
Ioan Thomas - Galeri
3. Eitemau Brys
Dim
4. Ceisiadau am Gymorth Ariannol
Penderfynwyd
i.
Band Llanrug -£500 ( amcangyfrifon)
ii.
Pwyllgor Gefeillio – symud i panel cyllid nesaf gyd a cyfrifon
llawnach
iii.
Shelter Cymru – peidio cyfrannu
iv.
Galeri – Sbarc – gohirio a gofyn am costau i’r digwyddiad ( aeth
Ioan a Mair allan)
v.
Y Grael yn cynnwys atebion i’r cwestiynau – llythyr cefnogol ond
methu cefnogi gan fod yn g orff CYF
5. Lwfans y Maer
Trafodaeth ynghylch a costau flynyddol
Penderfynwyd
I’r clerc greu ddogfen o wahanol opsiynau ar gyfer y cyfarfod nesaf
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6. Adolygu polisi a dull o roddi arian a dadansoddiad o’r cyrff
rydym yn rhoddi arian iddynt
Penderfynwyd
I’r clerc a Cadeirydd y Panel Cyllid ymchwilio i’r mater
7. Goleuadau Nadolig
Clerc yn nodi bod angen gwariant mawr i godi safon y goleuadau, a
cynnig i’r panel ystyried peidio gwario ele ni oherwydd y gwaith ar y
Maes, a cadw’r arian i brynu pethau newydd ar gyfer flwyddyn nesaf
Penderfynwyd
Cadw i’r trefniadau arferol ar gyfer eleni, ysgrifennu llythyr i’r Siambr
Fasnach yn egluro ella bydd ychydig llai eleni na c arfer, ond gan egluro ein
bod ni am geisio chwilio am arian i brynu goleuadau newydd ar gyfer Y
Maes flwyddyn nesaf pa n fydd y gwaith wedi eu cwblhau . Hefyd gofyn wrth
Mulcair os y byddent yn fodon cyfrannu at y goeden eleni .
(7.10 Helen Gwyn yn gadael)
8. Eitem cyfrinachol
Llunio proses i asesu staff
Penderfynwyd
Cadeirydd i lunio dogfen, a’r clerc i h oli Unllais a cyrff clercod am bolisi
Rhyddid Gwybodaeth
Gorffennodd y Cyfarfod am 7.20
Arwyddwyd................................................... Dyddiad..............................
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