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Foras na Gaeilge 

 
 
 
  Miontuairiscí Chruinnithe Boird Fhoras na Gaeilge 

 don bhliain 2018 

 

 

 

 

 Dáta  Lch 

 

   

  19 Eanáir          2 

 

  23 Feabhra         6 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Nóta: Leagan eatramhach gan aguisíní atá anseo ceal scagadh RGCS (Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 

Sonraí)/Saoráil Faisnéise bheith déanta orthu; foilseofar leagan iomlán a luaithe agus is féidir ina dhiaidh 

seo.]  
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Miontuairiscí ón 161ú cruinniú Boird a tionóladh Dé hAoine 19 Eanáir 2018 i gceannáras 
Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath.   

 
I láthair: P. Ó Gallchóir (Cathaoirleach), B. Ó Muirí (Leas-Chathaoirleach), B. Ní 

Chofaigh, G. McElwain, S. Ó hArgáin, C. McGuinness, M. Ní Chonghaile, M. Ní 
Neachtain, S. Ní Chéidigh agus M. Farrell.  

 
Leithscéal: S. M. Ó Domhnaill, S. Ó Coistealbha agus N. Ó Gallochobhair.   
 
Ag freastal: S. Ó Coinn (Príomhfheidhmeannach), E. Ní Chorráin (Leas-

Phríomhfheidhmeannach), É. Ó hArgáin (Rúnaí), J. Ó Labhraí, S. Ó hEidhin 
agus S. Uí Choinne.  

 
01.161 MIONTUAIRISCÍ AGUS NITHE AG ÉIRÍ ASTU 
Ghlac an Bord leis na miontuairiscí ón 8 Nollaig 2017 agus shínigh an Cathaoirleach iad.  
Ardaíodh ceist faoi na miontuairiscí Boird ar líne agus míníodh go raibh sé mar sprioc go 
mbeadh na miontuairiscí i nGaeilge agus na cinntí i mBéarla cothrom le dáta faoi dheireadh 
ráithe 1.  Iarradh na cinntí ar fad a dhéantar ag cruinnithe Boird a shonrú sna miontuairiscí 
mar chur chuige nua feasta. 
 
02.161 COIMHLINT LEASA 
Chuir an Cathaoirleach ceist ar an Bhord an raibh aon choimhlint leasa le nochtadh ag aon 
duine ach ní raibh aon choimhlint leasa le nochtadh.  Rinne an Príomhfheidhmeannach 
tagairt don fhoirm um nochtadh leasa agus mhínigh sé do chomhaltaí go mbeadh an fhoirm 
le leasú le linn na bliana sa chás go n-athródh cúinsí. 
 
03.161 TUAIRISC NA hARDBHAINISTÍOCHTA 
Chuir an Príomhfheidhmeannach tuairisc na hArdbhainistíochta i láthair an Bhoird agus bhí 
plé ina leith.  Iarradh moltaí don Choiste Téarmaíochta agus do Choiste Chlár na Leabhar 
Gaeilge a chur ar aghaidh chuig oifig an Phríomhfheidhmeannaigh.  Tugadh uasdátú ar 
oscailt oifigiúil an cheannárais nua a bhí beartaithe don 30 Eanáir. 
 

04.161 TUAIRISC Ó CHOISTÍ FHORAS NA GAEILGE 
Coiste na nDeontas 
Rinne an Coiste an moladh maoiniú a chur ar fáil faoi Scéim don Dá Chultúrlann ó Thuaidh. 
Ainm Eagrais Uimhir thag. Méid lorgtha Méid molta 
An Gaeláras 1701046 £336,000 £336,000 

(€373,333) 
Cultúrlann McAdam Ó 
Fiaich 

1701050 £336,000 £336,000 
(€373,333) 

 
Rinne an Coiste an moladh maoiniú a chur ar fáil faoi Scéim Cholmcille. 
Ainm Eagrais Uimhir thag. Méid lorgtha Méid molta 

An Gaeláras CC17010 £6,240 £5,000 
(€5,747) 

   
Tugadh cuntas ar na nithe a pléadh ar an chruinniú de Choiste na nDeontas. 
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Mhol an Coiste cuireadh a chur ar ionadaithe ón dá Chultúrlann cur i láthair a dhéanamh 
don Bhord maidir leis an dóigh a bhfuil siad ag dul i bhfeidhm ar an phobal.   
 
Cinntí: 
Chinn an Bord £336,000 a chur ar fáil don Ghaeláras agus £336,000 do Chultúrlann McAdam 
Ó Fiaich faoi Scéim don Dá Chultúrlann ó Thuaidh. 
Chinn an Bord £5,000 a chur ar fáil don Ghaeláras don togra ‘Droichead’ faoi Scéim 
Cholmcille. 
Chinn an Bord go mbeidh cruinniú Boird ar siúl i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich ar 23 Feabhra 
agus cruinniú Boird i gCultúrlann Uí Chanáin (An Gaeláras) i mí na Bealtaine, agus cuireadh a 
chur ar ionadaithe ón dá Chultúrlann cur i láthair a dhéanamh ag an dá chruinniú.  
    
Coiste Iniúchta 
Cuireadh in iúl go raibh cruinniú ag an Choiste ar 15 Eanáir ag ar pléadh agus ar líonadh 
isteach ceistneoir an Iniúchóra Inmheánaigh faoi ‘Éifeachtúlacht an Choiste Iniúchta’. 
Tugadh cuntas ar na nithe a pléadh ar an chruinniú den Choiste Iniúchta.  
 
Glacadh leis an leagan is déanaí den Chlár Rioscaí.  
 
Coiste Osradhairc 
Tugadh cuntas ar na nithe a pléadh ar an chruinniú den Choiste Osradhairc. Míníodh go 
raibh moladh le déanamh don Bhord inniu maidir le Cathaoirligh nua na gCoistí Boird, agus i 
mí Feabhra maidir le ballraíocht nua na gCoistí.  Chuir an Cathaoirleach in iúl go raibh na 
coistí le hathrú go débhliantúil, de réir na mBuan-Orduithe, agus gur tugadh cuireadh do 
chomhaltaí moltaí a chur ar fáil dó i mí na Nollag 2017.  Aontaíodh: 

(i) go scaipfí teimpléad maidir le ballraíocht na gcoistí;  
(ii) go gcuirfeadh na comhaltaí 3 rogha in iúl in ord tosaíochta ar ríomhphost chuig 

an Chathaoirleach faoin Aoine 26 Eanáir; agus  
(iii) nach mbeadh coiste ar a raibh siad faoi láthair mar Rogha 1. 

  
Chuir an Cathaoirleach in iúl go raibh gá le seisiún eile oiliúna a reáchtáil don Bhord go luath. 
Aontaíodh go mbeadh an seisiún ar siúl Déardaoin 22 Feabhra idir 6.00pm agus 8.00pm i 
mBéal Feirste agus go mbeadh aistriúchán comhuaineach go Gaeilge ar fáil dó. 
 
05.161 RÁITEAS CAITEACHAIS Ó 1 EANÁIR GO 31 NOLLAIG 2017 
Scaipeadh cóip de cháipéis a thug míniú ar na fuílligh bainc agus bhí plé ina leith.  Phléigh an 
Bord an ráiteas caiteachais ó 1 Eanáir go 31 Nollaig 2017 agus ghlac siad leis.  
 
06.161 DRÉACHTPHLEAN GNÓ 2018 
Pléadh Dréachtphlean Gnó 2018 agus míníodh nach raibh an treoir tagtha ó na ranna 
urraíochta ina leith.  Ghlac an Bord le Dréachtphlean Gnó 2018. 
07.161 COMHFHREAGRAS 
Ní raibh aon ní le plé faoin mhír seo. 
 
08.161 CUR I LÁTHAIR 
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Tháinig Eagarthóir Sinsearach Fhoras na Gaeilge i láthair an chruinnithe agus rinne sé cur i 
láthair ar obair foilsitheoireachta Fhoras na Gaeilge.  Ghabh an Bord buíochas leis as an chur 
i láthair a dhéanamh agus d’fhág sé an cruinniú.   
 
09.161 AON GHNÓ EILE 
Ní raibh aon ghnó eile le plé. 
 
 
 
______________________ 
Pól Ó Gallchóir 
Cathaoirleach 
23 Feabhra 2018 
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Tinreamh ag Cruinnithe Boird in 2018 

 

  19/01/2017 23/02/2017 13/04/2017 18/05/2017 22/06/2017 20/07/2017 14/09/2017 02/11/2017 07/12/2017 

Pól Ó Gallchóir 1/9 ✓         

Seán Mícheál Ó 
Domhnaill 0/9 X         

Gráinne McElwain 1/9 ✓         

Bláthnaid Ní 
Chofaigh 1/9 ✓         

Seán Ó hArgáin 1/9 ✓         

Seán Ó Coistealbha 0/9 X         

Conor McGuinness 1/9 ✓         

Barra Ó Muirí 1/9 ✓         

Maighréad Ní 
Chonghaile 1/9 ✓         

Mairéad Farrell 1/9 ✓         

Máire Ní Neachtain 1/9 ✓         

Sorcha Ní Chéide 1/9 ✓         

Niall Ó 
Gallochobhair 0/9 X         

 

 


