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Miontuairiscí ón 170ú cruinniú Boird a tionóladh Dé hAoine 18 Eanáir 2019 i gceannáras 
Fhoras na Gaeilge, Baile Átha Cliath.  
 
I láthair: P. Ó Gallchóir (Cathaoirleach), B. Ó Muirí (Leas-Chathaoirleach), G. McElwain, 

B. Ní Chofaigh, M. Ní Chonghaile, C. McGuinness, M. Ní Neachtain, S. Ó 
Coistealbha, S. Ó hArgáin S. M. Ó Domhnaill, N. Ó Gallchóir agus M. Farrell.  

 
Leithscéal: S. Ní Chéide.  
 
Ag freastal: S. Ó Coinn (Príomhfheidhmeannach), E. Ní Chorráin (Leas-

Phríomhfheidhmeannach), É. Ó hArgáin (Rúnaí), S. Ó hEidhin agus C. Ní 
Chonghaile. 

 
Leithscéal: J. Ó  Labhraí agus S. Uí Choinne 
 
Ritheadh rún comhbhróin le S. Uí Choinne agus S. Ó Coinne ar bhás mháthair Sheosaimh agus 
le M. Mac Cathmhaoil ar bhás a mháthar. 
 
01.170 MIONTUAIRISCÍ AGUS NITHE AG ÉIRÍ ASTU 
Pléadh na miontuairiscí ón 7 Nollaig 2018.  Aontaíodh ar roinnt leasuithe do na miontuairiscí, 
agus aontaíodh go síneodh an Cathaoirleach an leagan leasaithe agus go gcuirfí an leagan 
leasaithe chuig an Bhord mar eolas.   
 
Ghlac an Bord leis na miontuairiscí ón 7 Nollaig 2018 leis na leasuithe molta.   
 
Deimhníodh gur thug an Bord cead don Chathaoirleach agus don Phríomhfheidhmeannach 
cuntais 2017 an Fhorais Teanga a shíniú ag an gcruinniú Boird 7 Nollaig 2018. 
 
Aontaíodh go gcuirfí an leagan críochnúil den Tuairisc ar an anailís ar na meáin Ghaeilge atá 
maoinithe ag Foras na Gaeilge ar fáil don Bhord. Deimhníodh nach mbeadh an 1ú dréacht den 
tuairisc á chur ar fáil mar gur dréacht oibre é nach raibh iomlán. 
 
Rinneadh tagairt don oiliúint a bheidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag eagrú 
don Bhord go luath. D’iarr comhaltaí go gcuirfí ainmneacha roinnt daoine le Gaeilge a bheadh 
ábalta an oiliúint a chur ar fáil trí Ghaeilge ar aghaidh chuig RCOG. 
 
Cuireadh béim ar thábhacht an ardaithe feasachta maidir le scéimeanna Fhoras na Gaeilge, agus 
do cheantair ar imeall na Gaeltachta. 
 
02.170 COIMHLINT LEASA 
Chuir an Cathaoirleach in iúl go raibh baol coimhlint leasa aige féin, M. Ní Neachtain agus M. 
Ní Chonghaile maidir le Scéim na bhFéilte.  Ní raibh aon baol coimhlint leasa eile le nochtadh ag 
aon duine.  D’ardaigh roinnt comhaltaí atá mar bhaill de Choiste na nDeontas roinnt ceisteanna 
maidir le ról na mball i gcomhthéacs baol coimhlint leasa. Rinne an Príomhfheidhmeannach 
soiléiriú ar an cheist, agus moladh comhairle a iarraidh ina leith nuair a bheadh comhaltaí i 
láthair ag ceardlanna oiliúna RCOG. 
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03.170 TUAIRISC NA hARDBHAINISTÍOCHTA Chuir an Príomhfheidhmeannach tuairisc 
na hardbhainistíochta i láthair agus bhí plé ina leith.  Thug an Bord suntas don chruinniú a bhí ag 
an Cathaoirleach, an Príomhfheidhmeannach agus an Stiúrthóir Seirbhísí Forbartha le 
Príomhfheidhmeannach na Comhairle Ealaíon. Thug an Bord suntas don chruinniú a bhí le 
stiúrthóirí Tuairisc.ie agus cuireadh in iúl gur thoiligh siad conradh go deireadh mhí an Mhárta 
2019 a shíniú. 
 
Fiosraíodh an bhféadfaí cruinniú a eagrú le Gaillimh 2020. 
 
Tugadh ardmholadh don Scéim Scríobh Leabhar agus fiosraíodh an bhféadfaí í a phoibliú níos 
mó. Tugadh ardmholadh do bhailiúchán na bportráidí agus fiosraíodh a bhféadfaí seó bóthair a 
eagrú ar fud na tíre chun na portráidí seo a chur ar thaispeántas don phobal.  
 
Scaipeadh leagan nuashonraithe de bhuaicphointí 2018 agus tugadh suntas dóibh.  
 
04.170 TUAIRISC Ó CHOISTÍ FHORAS NA GAEILGE 
Coiste na nDeontas 
D’fhág an Cathaoirleach, M. Ní Neachtain agus M. Ní Chonghaile an cruinniú mar gheall 
ar bhaol coimhlint leasa agus chuaigh B. Ó Muirí sa chathaoir.   
 
Tugadh tuairisc ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar an 9 Eanáir 2019.  
 
Thug an Bord suntas do na nótaí eolais seo a leanas: Ghlór na nGael; Oireachtas na Gaeilge; an 
Chiste Infheistíochta do Bhunú Soláthair Réamhscolaíochta agus Cúram Leanaí; Scéim na 
nImeachtaí Óige 2018/2019; agus Comhar  
 
Cinntí: 

• Chinn an Bord deontas de €95,864 a cheadú do 42 féile faoi Scéim na bhFéilte 2019. 
 
Ardaíodh ceist i leith leathadh iarrthóirí ar an scéim ar fud na tíre agus faoin easpa iarratas ó 
Chuige Mumhan, agus ó Chontae Chorcaí go háirithe. Fiosraíodh an bhféadfaí an próiseas 
iarratais a shimpliú agus teagmháil a dhéanamh le gníomhaithe teanga sa chuid sin den tír le 
feasacht a ardú i leith na scéime. Moladh tuilleadh oibre a dhéanamh ó dheas ar scéimeanna 
Fhoras na Gaeilge, agus daoine a aimsiú go háitiúil le cuidiú linn. Pléadh an easpa iarratas ó 
cheantair eile ina bhfuil SPG ag feidhmiú. 
 
Cuireadh in iúl go raibh 11 iarratas eile incháilithe ach nach raibh maoiniú ar fáil sa bhuiséad 
dóibh.  

D’fhill an Cathaoirleach, M. Ní Neachtain agus M. Ní Chonghaile ag an phointe seo agus 
chuaigh an Cathaoirleach sa chathaoir arís. 

 
Coiste Forbartha 
Thug Cathaoirleach an choiste cuntas ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar an 9 Eanáir.  
Míníodh gur pléadh an Plean Straitéiseach go mion, agus go ndearnadh roinnt leasuithe eile air.  
Iarradh ar Chomhaltaí Boird moltaí breise maidir leis an Phlean a chur chuig an 
Phríomhfheidhmeannach faoi Aoine 25 Eanáir 2019. Beidh sé le plé arís ag an gcéad chruinniú 
Boird eile. 
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Cuireadh in iúl go raibh plé ar siúl leis an sainchomhairleoir atá ag ullmhú na tuairisce 
athbhreithnithe ar an Chur Chuige Comhpháirtíochta, agus go mbeidh sí le cur faoi bhráid an 
Choiste Forbartha go luath. 
 
Míníodh go mbeadh cruinnithe an Choiste ar a 4:00i.n. tráthnóna Dé Luain feasta lena dhéanamh 
níos éasca do bhaill freastal ar na cruinnithe. 
 
05.170 RÁITEAS CAITEACHAIS GO 31 NOLLAIG 2018  
Pléadh an Ráiteas Caiteachais go 31 Nollaig 2018 agus cuireadh in iúl go rabhthas ar sprioc ó 
thaobh caiteachais de.  Ghlac an Bord leis an Ráiteas Caiteachais agus leis an bhuiséad 
athbhreithnithe go 31 Nollaig 2018.   
 
Ardaíodh ceist faoi fhaomhadh Chuntais an Fhorais Teanga 2017, agus míníodh gur faomhadh 
Cuntais 2017 an Fhorais Teanga ag cruinniú den Fhoras Teanga i mí na Nollag agus ag cruinniú 
Boird d’Fhoras na Gaeilge ina dhiaidh sin. Míníodh gur faomhadh Dréacht-Chuntais 2017 
Fhoras na Gaeilge ag Cruinniú ar 23 Márta 2018 den Choiste Iniúchta, agus gur cuimsíodh an 
cheist i dtuairisc scríofa Chathaoirleach an Choiste Iniúchta don Bhord don chruinniú Boird an 
13 Aibreán 2018. 
 
06.170 DRÉACHT-PHLEAN GNÓ 2019 
Pléadh Dréachtphlean Gnó 2019 agus ghlac an Bord leis.    
 
07.170 COMHFHREAGRAS 
Ní raibh aon ní le plé faoin mhír seo.   
 
08.170 AON GHNÓ EILE 
Aontaíodh go mbeidh seisiún gan feidhmeannas ag an chéad chruinniú Boird eile ar an 8 Márta, 
ag teacht le moltaí dea-chleachtais sa Chód Cleachtais i leith Rialachais i bhforais Stáit.  
 
Aontaíodh go mbeadh Cruinniú Boird mí Aibreán ar siúl sa Rinn, i bPort Láirge ar an 26 Aibreán 
le linn Fhéile Bia Iarthar Phort Láirge.  Aontaíodh go raibh súil go socrófaí dáta do chomh-
chruinniú idir Foras na Gaeilge agus Údarás na Gaeilge go luath.  
 
09.170 CUR I LÁTHAIR AN CHOIMISNÉARA TEANGA, R. Ó DOMHNAILL  
Tháinig R. Ó Domhnaill, an Coimisinéir Teanga, i láthair an chruinnithe, rinne sé cur i láthair ar 
obair an Choimisinéara Teanga agus bhí plé ina dhiaidh.  Gabhadh buíochas le R. Ó Domhnaill 
as an chur i láthair agus d’fhág sé an cruinniú.  
 
 
______________________ 
Pól Ó Gallchóir 
Cathaoirleach 
8 Márta 2019 
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Tinreamh ag Cruinnithe Boird in 2019 
 
  18/01/19 08/03/19 26/04/19 14/06/19 26/07/19 13/09/19 1/11/19 06/12/19 
P. Ó Gallchóir 1/9 ✓        
S. M. Ó Domhnaill 1/9 ✓        
G. McElwain 1/9 ✓        
B. Ní Chofaigh 1/9 ✓        
S. Ó hArgáin 1/9 ✓        
S. Ó Coistealbha 1/9 ✓        
C. McGuinness 1/9 ✓        
B. Ó Muirí 1/9 ✓        
M. Ní Chonghaile 1/9 ✓        
M. Farrell 1/9 ✓        
M. Ní Neachtain 1/9 ✓        
S. Ní Chéide 0/9 X        
N. Ó Gallochobhair 1/9 ✓        
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Miontuairiscí ón 171ú cruinniú Boird a tionóladh Dé hAoine 8 Márta 2019  
in oifigí Fhoras na Gaeilge, Béal Feirste. 

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

M.  Ó Domhnaill, G. McElwain, M. Ní Chonghaile, M. Ní Neachtain, S. Ó 
Coistealbha, S. Ní Chéide agus M. Farrell. 

 
Leithscéal:      B. Ní Chofaigh, S. Ó hArgáin, C. McGuinness agus N. Ó Gallochobhair. 

 
Ag freastal:     S.      Ó       Coinn       (Príomhfheidhmeannach),      E.      Ní      Chorráin       

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

 
 
Léirigh an Cathaoirleach buaireamh faoi eolas faoi chúrsaí an Bhoird a bheith curtha chuig na 
meáin le déanaí, agus chuir sé in iúl go raibh na Ranna ar an eolas faoi.  Chuir sé béim ar 
chúrsaí slándála agus mhínigh sé go mbeadh seoltaí oifigiúla ríomhphoist na gcomhaltaí le 
húsáid le haghaidh cáipéisí mar chur chuige feasta seachas seoltaí pearsanta ríomhphoist. 

  
01.171 MIONTUAIRISCÍ AGUS NITHE AG ÉIRÍ STU 
Pléadh na miontuairiscí ón 18 Eanáir 2019. Iarradh go n-athrófaí an tagairt ar leathanach 3 
ó ‘faomhadh dréacht-chuntais 2017 ag cruinniú 23 Márta den Choiste Iniúchta’ go “pléadh 
dréacht-chuntais 2017 ag cruinniú 23 Márta den Choiste Iniúchta’. Ghlac an Bord leis gur 
gnó don Bhord féin faomhadh na gcuntas seachas don Choiste Iniúchta. Ardaíodh ceist faoi 
gan tagairt a bheith i miontuairiscí Boird Aibreán 2018, do chuntais 2017 i dtuairisc 
Chathaoirleach an Choiste Iniúchta don Bhord.   Chuir Cathaoirleach an Choiste Iniúchta 
in iúl gur pléadh an cheist ag cruinniú den Choiste Iniúchta ar an 25 Feabhra 2019 agus go 
ndéanfadh sí tuairisciú ina leith níos moille sa chruinniú inniu le go mbeadh sé soiléir. Cé 
nach raibh tagairt sna miontuairiscí Boird ó Aibreán 2018, go raibh an tagairt chuí déanta 
aici do chuntais 2017 ina tuairisc don chruinniú Boird sin.   Ghlac an Bord leis na 
miontuairiscí ón 18 Eanáir 2019 agus shínigh an Cathaoirleach iad. 
Chuir an Cathaoirleach in iúl go raibh dáta le fáil ó Údarás na Gaeltachta do chruinniú idir é 
féin, an Príomhfheidhmeannach agus ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta agus go ndéanfadh 
sé teagmháil le Cathaoirleach an Údaráis ina leith. 

 
02.171 COIMHLINT LEASA 
Chuir  an  Cathaoirleach  in  iúl  go  raibh  baol  coimhlint  leasa  aige  féin  i  dtaca  le  
Scéim Scoláireachtaí 2019, ag M. Ní Chonghaile maidir le Scéim Deontas Cholmcille 
agus ag S. Ní Chéide agus G. McElwain i dtaca le Scéim na gCompántas Drámaíochta 2019.  
Ní raibh aon choimhlintí leasa eile le nochtadh ag aon duine. 
 
03.171 TUAIRISC NA hARDBHAINISTÍOCHTA 
Chuir an Príomhfheidhmeannach tuairisc na hardbhainistíochta i láthair agus bhí plé ina 
leith. Bhí plé ginearálta ar cheist coimhlintí leasa agus ag éirí as d’fhág M. Ní Conghaile 
an cruinniú mar gheall ar bhaol choimhlint leasa i gcás Chumann na bhFiann, ach mhínigh sí 
don Bhord go mbeidh sí ag lorg comhairle ina leith. 
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Thug an Leas-Phríomhfheidhmeannach uasdátú faoi cheist Chumann na bhFiann, faoi na 
cruinnithe leo, agus faoi phlé leo maidir leis an litir thairisceana. Míníodh go raibh Cumann 
na bhFiann míshásta faoin dóigh ar cuireadh eolas a bhain le plé an Bhoird ina leith ar fáil do 
na meáin, agus faoin dochar a bhí déanta dá gclú dá bharr sin.  Cuireadh in iúl don Bhord, 
agus an plé ar siúl faoi théarmaí na litreach tairisceana, gur cheadaigh an 
Príomhfheidhmeannach agus an Cathaoirleach maoiniú dóibh ar bhonn práinne agus go 
heisceachtúil le costais tuarastail a chumhdach, ar an ábhar nach mbeadh cruinniú Boird eile 
ann le híocaíocht a cheadú go dtí mí an Mhárta. Léiríodh imní gur sárú rialachais a bhí i 
gceist san íocaíocht sin gan litir thairisceana a bheith sínithe ag an deontaí.   Iarradh ar an 
Phríomhfheidhmeannach deimhniú a chur ar fáil don Bhord roimh an chéad chruinniú eile 
nár sáraíodh rialachas, agus bunaithe air sin, beidh an íocaíocht eisceachtúil le faomhadh ag 
an Bhord ar an chéad chruinniú eile. 
D’fhill M. Ní Chonghaile ag an phointe seo. 

 
Míníodh go raibh plé ar siúl go fóill le Tuairisc.ie maidir leis an síneadh conartha do 
2019. Pléadh 4 rogha a bhí curtha faoi bhráid Fhoras na Gaeilge ag lucht stiúrtha Tuairisc.ie.  
Cuireadh in iúl go raibh an cheist pléite leis na Ranna, agus nach mbeadh cead ag Foras 
na Gaeilge airgead breise a chur ar fáil dóibh toisc gur trí phróiseas iomaíoch a cuireadh 
conradh ar fáil do Tuairisc.ie. Thug an Bord moladh do Tuairisc.ie, léirigh siad imní go 
dtiocfadh deireadh leis an chonradh ar 31 Márta, agus iarradh go ndéanfaí gach dícheall 
tacú leo le go bhféadfadh siad leanúint leis an chonradh go dtí deireadh 2019. 

 
Thug an Bord cead tarmligthe don Choiste Iniúchta dréacht-chuntais 2018 a fhaomhadh ag 
cruinniú an 25 Márta 2019 le cur ar aghaidh chuig oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste. Cuireadh ceist an bhféadfadh an Bord cead tarmligthe a thabhairt don Choiste Iniúchta 
d’fhaomhadh cuntas nach mbeadh feicthe ag an Bhord.  Míníodh go dtiocfadh na dréacht- 
chuntais sin faoi bhráid an Bhoird ag an chruinniú Boird i mí an Mheithimh. Chuir 
Cathaoirleach an Choiste Iniúchta in iúl gur féidir dréacht-chuntais 2018 a scaipeadh ar an 
Bhord i ndiaidh an chruinnithe den Choiste Iniúchta ar an 25 Márta. Míníodh gurb é a bhí sna 
dréacht-chuntais ná cuid Fhoras na Gaeilge de chuntais chomhdhlúite an Fhorais Teanga, 
agus dá réir sin, nár chuntais oifigiúla iad a bheadh le faomhadh ag an Bhord, ach gurbh iad 
cuntais an Fhorais Teanga a bheadh le faomhadh go hoifigiúil ag an Bhord agus ag Bord an 
Fhorais Teanga in am agus i dtráth. 

 
04.171 TUAIRISC Ó CHOISTÍ FHORAS NA GAEILGE  
Coiste na nDeontas 
D’fhág an Cathaoirleach an cruinniú mar gheall ar bhaol choimhlint leasa agus 
chuaigh an Leas-Chathaoirleach sa chathaoir. 
Thug Cathaoirleach an Choiste tuairisc ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar 22 Feabhra 
2019. Rinne an Coiste na moltaí seo a leanas i dtaca le Scéim Scoláireachtaí 2019 agus 
glacadh leis sin. 

 
Ainm Eagrais Uimh. thagartha Méid lorgtha Méid molta 
Conradh na Gaeilge 1901001 €40,380 €40,380 
Cumann an Phiarsaigh 1901002 €10,000 €10,000 
Gael Linn 1901003 €30,144 €30,144 
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D’fhill an Cathaoirleach ag an phointe seo agus chuaigh sé sa chathaoir arís. 
Thug an Bord suntas don nóta eolais ó Ghaeloideachas.  Léiríodh imní i leith ceadú 
leasuithe buiséid do na Ceanneagraíochtaí, i bhfianaise an chéatadáin aird de bhuiséad 
Fhoras na Gaeilge a bhí ag dul i dtreo na gCeanneagraíochtaí, agus i bhfianaise an bhrú a 
bhí ar bhuiséad Fhoras na Gaeilge mar atá, agus maoiniú ag teastáil le haghaidh 
tionscnaimh teanga eile. Thug an Bord suntas don tuairisc ar na ceardlanna feasachta 
agus ghlac siad leis an mholadh ceardlanna a reáchtáil ag imeachtaí a mbeidh tinreamh 
réasúnta ag freastal orthu mar shampla Oireachtas na Gaeilge, Fleadhanna Ceoil srl.  
Iarradh na ceantair ar imeall na Gaeltachta a chur san áireamh i bhfeachtas 2019 freisin. 

 
D’fhág M. Ní Chonghaile an cruinniú ag an phointe seo mar gheall ar bhaol choimhlint 
leasa.  
Rinne an Coiste na moltaí seo a leanas i dtaca le Scéim Deontas Cholmcille agus glacadh 
leis na moltaí sin. 

 
Ainm Eagrais Uimh. thag Méid lorgtha Méid molta 
Glór Uachtar Tíre CC18008 £820 £820 
Ó Duinchinn, Kelly & MacInnes CC18014 £11,704.50 £5,000 
Scoil Samhraidh Willy Clancy CC18016 €6,000 €4,500 
Comhairle  Fhear  Manach  agus na hÓmaí CC18017 £1,500 £1,500 
An Clár as Gaeilge CC18019 €12,000 €12,000 
Cumann Mhic Reachtain CC18008 £4,000 £3,500 
Féile na Gealaí CC18025 €8,000 €4,000 

 
D’fhill M. Ní Chonghaile ag an phointe seo.  D’fhág S. Ní Chéide agus G. McElwain 
an cruinniú mar gheall ar bhaol choimhlint leasa. 
Rinne an Coiste na moltaí seo i dtaca le Scéim na gCompántas Drámaíochta 2019 agus 
glacadh leis na moltaí sin (Aguisín 1).  Rinne an Coiste moladh go bhfógrófaí an Scéim 
arís sa chéad seachtain  de  mhí  Mheán  Fómhair  2019,  agus  glacadh  leis  an  mholadh  
sin.    Moladh  go bhfiosrófaí athbhreithniú a dhéanamh ar chritéir na scéime le nach 
mbronnfaí maoiniú ach ar chompántais drámaíochta feasta, seachas dreamanna atá ag eagrú 
imeachtaí drámaíochta. Iarradh ardú feasachta a dhéanamh i measc na gcompántas 
amaitéarach. Ardaíodh ceist an sárú ar na critéir a bhí i gceist i gcás iarrthóirí ar ceadaíodh 
deontas dóibh cé nár chompántas drámaíochta iad. Iarradh ar an fheidhmeannas an cheist a 
fhiosrú. 
Rinne an Coiste moladh maidir leis na hiarratais atá ag fáil maoinithe ó scéimeanna 
eile de chuid Fhoras na Gaeilge agus glacadh leis an mholadh sin. 
 
Ainm Eagrais Uimh. thag Méid lorgtha Méid molta 

 

Aisling Ghéar 1801052.02 £30,000 £24,000 
Branar Téatar do Pháistí 1801052.08 €50,000 €10,000 
High Rock Productions 1801052.13 €50,000 €19,000 

 
D’fhill S. Ní Chéide agus G. McElwain ag an phointe seo. 
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Cinntí: 
• Chinn an Bord deontas de €80,524 a cheadú do Scéim Scoláireachtaí 2019. 
• Chinn an Bord deontas de €32,522 a cheadú do Scéim Deontas Cholmcille. 
• Chinn an Bord deontas de €209,729 a cheadú do Scéim na gCompántas Drámaíochta 
 2019. 

 
Coiste Forbartha 
Thug Leas-Chathaoirleach an choiste cuntas ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar an 
25 Feabhra.  Míníodh gur pléadh an luacháil ar an chur chuige comhpháirtíochta agus go 
raibh comhlacht nua le haimsiú anois le tabhairt faoin luacháil.  Míníodh gur pléadh dul 
chun cinn ar an Phlean Straitéiseach freisin. 

 
Coiste Iniúchta 
Thug Cathaoirleach an Choiste cuntas ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar an 25 
Feabhra. Cuireadh in iúl gur pléadh ráiteas dearbhúcháin an Phríomhfheidhmeannaigh do 
na Ranna, an clár rioscaí, roinnt tuairiscí a d’ullmhaigh an tIniúchóir Inmheánach, mar aon 
leis an phróiseas tairisceana don Iniúchóir Inmheánach. Ghlac an Bord leis an chlár rioscaí. 
Mhínigh an Cathaoirleach gur tugadh faoi deara nach raibh tagairt i miontuairiscí Boird 
an 13 Aibreán 2018 gur phléigh an Coiste Iniúchta dréacht-chuntais Fhoras na Gaeilge do 
2017, cé go raibh tagairt dóibh ina tuairisc scríofa do chruinniú Boird 13 Aibreáin 
2018.   D’aontaigh an Coiste go ndéanfadh sí a thuairisciú don Bhord gur phléigh an 
Coiste dréacht-chuntais 2017 go sonrach ag cruinniú an 23 Márta 2018 agus go raibh an 
Coiste sásta leo. 

 
Coiste Osradhairc 
Thug Cathaoirleach an Choiste cuntas ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar an 11 
Feabhra. Cuireadh in iúl gur pléadh táscairí feidhmíochta ard-leibhéil a bhí aontaithe don 
eagraíocht in 2018  mar   aon   le   conradh   Tuairisc.ie,   litir   thairisceana   Chumann   
na   bhFiann   agus an t-athbhreithniú ar an chur chuige comhpháirtíochta. 

 
Coiste Cholmcille 
Thug Cathaoirleach an Choiste cuntas ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar an 8 Feabhra. 
Cuireadh in iúl gur pléadh Comóradh Cholmcille 2020/2021 agus an ócáid ar an 8 
Meitheamh i mBaile Átha Cliath le feasacht a ardú ar an Chomóradh.  Pléadh an Scéim 
Deontas agus an spriocdháta d’iarratais.   Míníodh go raibh deacrachtaí le córam agus go 
gcaithfeadh an Bord aghaidh a thabhairt ar an cheist sin. 
 
05.171 RÁITEAS CAITEACHAIS GO 28 FEABHRA 2019 
 

Pléadh an Ráiteas Caiteachais go 28 Feabhra 2019.  Ardaíodh ceist faoi chothabháil an 
Fhoclóra Nua Béarla Gaeilge, agus ar an ábhar nach raibh an Stiúrthóir a bhí freagrach as an 
réimse ná an Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha i láthair, go gcuirfí eolas ar fáil ina leith sin 
do chomhaltaí roimh an chéad chruinniú Boird eile.  Ghlac an Bord leis an Ráiteas 
Caiteachais agus leis an bhuiséad athbhreithnithe go 28 Feabhra 2019.  Ghlac an Bord leis 
na ceangaltais agus leis an díscríobh do 2018.  Ardaíodh ceist faoi chaiteachas ag deireadh 
na bliana ó mhaoiniú a bhí le hathdháileadh, agus míníodh go mbeadh eolas á thabhairt do 
Choiste na nDeontas ina leith agus go ndéanfaí tuairisciú don Bhord dá réir. 
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06.171 COMHFHREAGRAS 
Míníodh go raibh comhfhreagras faighte ó dhá iarrthóir nár éirigh lena n-iarratas ar Scéim na 
bhFéilte agus go raibh an fheidhmeannas ag plé leo. Pléadh comhfhreagras a bhí faighte ón 
Roinn Pobal i dtaca le Gradaim na Banríona agus glacadh le moltaí ina leith. 
 
07.171 AON GHNÓ EILE 
Aontaíodh go mbeadh lá oiliúna ar rialachas corparáideach don Bhord ann ar 15 Aibreán sa 
cheannáras i mBaile Átha Cliath.  Aontaíodh go scaipfí féilire na gcruinnithe coistí do 2019 ar 
an Bhord mar eolas. 
 
Chuir an Cathaoirleach in iúl don Bhord go raibh post úr faighte S. Uí Choinne agus go 
mbeadh sí ag fágáil a poist i bhForas na Gaeilge roimh an chéad Chruinniú Boird eile, i 
ndiaidh 10 mbliana ar an fhoireann. Rinneadh a ceapachán úr a thréaslú léi. Tugadh ard-
mholadh agus buíochas di as ardchaighdeán a cuid oibre, as a tiomantas agus as a díograis 
don Bhord agus d’Fhoras na Gaeilge, agus guíodh gach dea-mhéin uirthi ina post úr. 
 
SEISIÚN GAN FEIDHMEANNAS 
Bhí seisiún ag an Bhord gan an feidhmeannas i láthair. 
 
 
 
 
Pól Ó Gallchóir 
Cathaoirleach 
26 Aibreán 2019 
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Tinreamh ag Cruinnithe Boird in 2019 

 
  18/01/19 08/03/19 26/04/19 14/06/19 26/07/19 13/09/19 1/11/19 06/12/19 
Pól Ó Gallchóir 2/9 ✓ ✓       
Seán Mícheál Ó 
Domhnaill 

 
2/9 

 
✓ 

 
✓ 

      

Gráinne McElwain 2/9 ✓ ✓       
Bláthnaid Ní Chofaigh 1/9 ✓ X       
Seán Ó hArgáin 1/9 ✓ X       
Seán Ó Coistealbha 2/9 ✓ ✓       
Conor McGuinness 1/9 ✓ X       
Barra Ó Muirí 2/9 ✓ ✓       
Maighréad Ní 
Chonghaile 

 
2/9 

 
✓ 

 
✓ 

      

Mairéad Farrell 2/9 ✓ ✓       
Máire Ní Neachtain 2/9 ✓ ✓       
Sorcha Ní Chéide 1/9 X ✓       
Niall Ó Gallochobhair 1/9 ✓ X       
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Aguisín 1: Scéim na gComplachtaí Drámaíochta 2019 
[ Tá faisnéis fágtha ar lár sa tábla thuas toisc gur faisnéis dhíolmhaithe í faoi Chuid 2, Míreanna 1, 6 agus 9 den Chód Cleachtais maidir le Saoráil Faisnéise. ] 
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Miontuairiscí ón 172ú cruinniú Boird a tionóladh Dé hAoine 26 Aibreán 2019 i 
gColáiste na Rinne, Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co Phort Láirge 

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

Ó Domhnaill, G. McElwain, B. Ní Chofaigh, M. Ní Chonghaile, C. 
McGuinness, M. Ní Neachtain, S. Ó Coistealbha agus S. Ní Chéide. 

 
Leithscéal:     M. Farrell, N. Ó Gallchóir agus S Ó hArgáin. 
 
Ag freastal:   S.      Ó      Coinn      (Príomhfheidhmeannach),      E.      Ní      Chorráin      

(Leas- Phríomhfheidhmeannach), S. Ó hEidhin, É. Ó hArgáin (Rúnaí), agus C. 
Ní Chonghaile. 

 
Leithscéal:     J. Ó Labhraí 

 
 
Tháinig D. Ó Conghaile agus C. Ó Faoláin, Cathaoirleach & Rúnaí Choiste Dhún 
Garbhán le Gaeilge, i láthair roimh thús an chruinnithe le fáilte a chur roimh Fhoras na 
Gaeilge. 

 
Ritheadh rún comhbhróin le J. Ó Labhraí ar bhás a mhná céile, Rhona, le P. Ó Farachtáin ar 
bhás a mháthar, agus le hA. Ní Ghallachair, Cathaoirleach Údarás na Gaeltachta, ar bhás a 
hathar. 

 
Léirigh an Cathaoirleach buaireamh faoin eolas a cuireadh ar fáil do na meáin maidir le cúrsaí 
an Bhoird. Threisigh sé a thábhachtaí a bhí sé do chlú Fhoras na Gaeilge, agus do mheanma 
na ngnáthbhall foirne nach leanfaí den chleachtas, go raibh am an fheidhmeannais 
shinsearaigh á chur amú leis, agus go raibh gnáthbhaill foirne ag mothú go raibh siad ina n-
eala mhagaidh sa phobal dá bharr. Rinne sé trácht ar na socruithe slándála breise a bhíothas a 
bheartú. 

 
Chuir sé in iúl go raibh díomá air nach raibh ach ceathrar comhaltaí as an trí dhuine dhéag ar 
an Bhord i láthair ag an cheardlann oiliúna ar rialachas corparáideach, tromaíocht agus 
ciapadh san ionad oibre. Mheabhraigh sé do chomhaltaí go raibh sé de dhualgas orthu 
freastal ar oiliúint, gurb í an RCOG ar iarratas ón Aire a d’eagraigh an cheardlann oiliúna. 
Mhínigh sé go raibh oifigeach sinsearach de chuid RCOG i ndiaidh míshástacht faoin 
drochfhreastal a chur in iúl dó, gur bhain costas nach beag leis an cheardlann, agus go 
mbeadh an tAire ag scríobh chuige i leith na ceiste. Tá treoir tugtha ag RCOG don 
Chathaoirleach go gcaithfear an cheardlann a eagrú in athuair ar chostas Fhoras na Gaeilge a 
luaithe agus is féidir le haghaidh na gcomhaltaí nach raibh i láthair.  
01.172 MIONTUAIRISCÍ AGUS NITHE AG ÉIRÍ ASTU 
Iarradh ceartú a bheith déanta ar mhiontuairiscí Chruinniú Boird 8 Márta 2019 faoi Mhír 
04.171 Tuairisc ó Choistí Fhoras na Gaeilge, Coiste na nDeontas, sa mhír ar Scéim na 
gCompántas Drámaíochta 2019, mar seo a leanas: 
 

“Ardaíodh ceist an sárú ar na critéir a bhí i gceist i gcás iarrthóirí ar ceadaíodh 
deontas dóibh cé nár chompántas drámaíochta iad. Iarradh ar an fheidhmeannas an 
cheist a fhiosrú” 
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Dhearbhaigh an feidhmeannas nach raibh sárú ar na critéir i gceist. 
 
Ardaíodh ceist maidir le cruinniú le hÚdarás na Gaeltachta agus chuir an Cathaoirleach in 
iúl nach raibh dáta faighte go fóill ó ÚnaG. 

 
D’fhaomh an Bord an maoiniú eisceachtúil de €45,297 a íocadh le Cumann na bhFiann i mí 
Feabhra chun costais tuarastail a chlúdach i dtús na bliana sular shínigh siad a litir 
thairisceana. Míníodh go raibh an maoiniú ceadaithe go heisceachtúil ag an PF, i gcomhairle 
leis an Chathaoirleach, roimh Chruinniú Boird an 8 Márta 2019, de réir Scéim Tarmligin 
Fhoras na Gaeilge. Níor faomhadh an íocaíocht ag Cruinniú Boird an 8 Márta 2019, de bharr 
go raibh an Bord ag iarraidh go rachfaí an PF i gcomhairle leis an Iniúchóir Inmheánach lena 
chinntiú nach raibh sárú ar rialachas corparáideach i gceist. Dearbhaíodh go raibh sin déanta 
agus gurbh é tuairim an Iniúchóra Inmheánaigh nach raibh sárú i gceist. 

 
Cuireadh  in  iúl  go  mbeadh  tuairisc  maidir  le  Cumann  na  bhFiann  faoi  bhráid  an  
chéad chruinnithe eile de Choiste na nDeontas agus go gcuirfeadh Cathaoirleach an Choiste 
nuashonrú air sin san áireamh agus tuairisc á cur ar fáil ag an chéad chruinniú Boird eile. 

 
Ghlac an Bord leis na miontuairiscí ón 8 Márta 2019 agus shínigh an Cathaoirleach iad. 

 
02.172 COIMHLINT LEASA 
Chuir an Cathaoirleach ceist ar an Bhord an raibh baol coimhlint leasa le nochtadh ag aon 
duine. Chuir an B. Ó Muirí in iúl go raibh baol coimhlint leasa aige féin i dtaca le Scéim Mór-
Imeachtaí Ealaíon 2019, agus chuir M. Ní Chonghaile in iúl go raibh coimhlint leasa aici i 
dtaca le Scéim Campaí Samhraidh 2019. D’ardaigh roinnt comhaltaí ceisteanna faoi bhaol 
coimhlint leasa. Bhí plé cuimsitheach ar an gceist maidir le baol coimhlintí leasa na 
gcomhaltaí Boird. Mar chuid den phlé chuir B. Ní Chofaigh in iúl nár tháinig baol ar bith 
maidir le coimhlint leasa i gceist as a fostaíocht, agus go raibh comhfhreagras scríofa aici 
chuig an Chathaoirleach ina leith sin. Cuireadh in iúl gur pléadh an cheist go mion ag an 
cheardlann oiliúna, agus go mbeadh sé ar an chlár ag an cheardlann oiliúna a bhí le heagrú 
do chomhaltaí Boird nach raibh i láthair ag an chéad cheann. 

 
03.172 TUAIRISC NA hARDBHAINISTÍOCHTA 
Chuir an Príomhfheidhmeannach tuairisc na hArdbhainistíochta i láthair agus bhí plé ina 
leith. D’iarr comhaltaí go mbeadh eolas breise sa tuairisc feasta ar na cruinnithe a raibh baill 
an fheidhmeannais shinsearaigh ag freastal orthu. Cuireadh in iúl go mbeadh nasc á sheoladh 
chuig comhaltaí do na físeáin a rinne Foras na Gaeilge le deontaithe mar chuid den 
mhórfheachtas feasachta ar scéimeanna Fhoras na Gaeilge. Chuir comhaltaí in iúl go mbeadh 
siad sásta freastal ar chruinnithe oiriúnacha i gcuideachta leis an fhoireann ardbhainistíochta 
dá mbeadh ciall leis. 

 
Cuireadh in iúl go raibh an chéad chruinniú de Choiste Comhairleach Údarás Craolacháin na 
hÉireann ar 4 Aibreán agus go gcuirfí tuairisc ar obair an choiste faoi bhráid an Bhoird 
ar 6 Nollaig. 

 
Aontaíodh go gcuirfí Straitéis Gaeilge Údarás Craolacháin na hÉireann ar fáil do chomhaltaí. 
Cuireadh in iúl go raibh cruinniú á lorg leis an Aire Cumarsáide, Richard Bruton, TD. chun 
an tAcht Craolacháin agus soláthar don Ghaeilge ar stáisiúin phobail agus thráchtála a phlé.
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Moladh deontas breise de €27,000 d’Oireachtas na Gaeilge le haghaidh riaradh na Mór-
Ghradam Liteartha do 2019. Ghlac an Bord leis an mholadh. 

 

04.172 TUAIRISC Ó CHOISTÍ FHORAS NA GAEILGE 
Coiste na nDeontas 
Thug Cathaoirleach Choiste na nDeontas tuairisc ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar an 
11 Aibreán. 
 
D’fhág B. Ó Muirí an cruinniú mar gheall ar bhaol coimhlint leasa. 

 
Rinne an Coiste an moladh seo a leanas i dtaca le Scéim Mór-Imeachtaí Ealaíon 2019. 
 

 

Ainm Uimhir Thagartha Méid Lorgtha Méid molta 
An Comhlachas Náisiúnta 
Drámaíochta (An Fhéile 
Naisiúnta Drámaíochta) 

1901007.02 €36,000 €14,500 

Féile Dhuibh Linne 
Teoranta (Gaelspraoí) 

1901007.03 €18,202 €7,300 

The Gap Arts Festival 1901007.05 €6,373 €2,000 

Féile an Phobail 1901007.06 £50,000 £8,000 

Comhaltas Ceoltóirí 
Éireann (Fleadh Cheoil na 
hÉireann) 

1901007.07 €8,027 €5,500 

Comhairle Contae Dhún na 
nGall (An Fhéile Phan 
Cheilteach) 

1901007.09 €15,000 €8,500 

Gael  Phobal  Ard  Mhacha 
Theas 

1901007.10 £2,740 £1,600 

 
Moladh go gcuirfí níos béime ar phoiblíocht na scéime seo, agus go bhfiosrófaí 
comhpháirtíocht le hoifigigh ealaíona sna húdaráis áitiúla agus le hEalaíon na Gaeltachta 
maidir le poibliú na scéime. 
 
D’fhill B. Ó Muirí ag an phointe seo. 

 
D’fhág M. Ní Chonghaile an cruinniú mar gheall ar bhaol coimhlint leasa. 

 
Rinne an Coiste an moladh seo a leanas i dtaca le Scéim Campaí Samhraidh 2019 agus 
glacadh leis sin. Míníodh go raibh easpa maoinithe ann don scéim seo, agus cé go raibh 
iarratais go leor ann a bhí incháilithe nach bhféadfaí iad uile a mhaoiniú. 

 
Ainm Uimhir Thagartha Méid molta 
Scéim na gCampaí Samhraidh 2019 1901012 & 1901013 €148,065 

 
Rinne an Coiste an moladh seo a leanas i dtaca leis An Chiste Infheistíochta do Bhunú Soláthair 
Réamhscolaíochta agus Cúram Leanaí. 
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Ainm Uimhir Thagartha Méid Lorgtha Méid Molta 
Gaelscoil Aodha 
Dhuibh 

1901005 £73,000 £73,000 

Cúram Leanaí na 
Fuiseoige 

1901006 £73,000 £73,000 

 
Rinne an Coiste an moladh seo a leanas i dtaca le Scéim Cholmcille. 

 
Ainm Uimhir Thagartha Méid lorgtha Méid molta 
Glór na Speiríní CC18022 £9,000 £8,500 

 
D’fhill M. Ní Chonghaile ag an phointe seo. 

 
Ardaíodh ceist faoin mhaoiniú a ndearnadh athdháileadh air i ndeireadh 2018. Cuireadh in iúl 
go raibh tuairisc ullmhaithe ina leith sin le cur faoi bhráid Choiste na nDeontas ach gur 
socraíodh gan í a phlé de bharr nach raibh na comhaltaí a raibh spéis léirithe sa cheist, 
agus a d’iarr an tuairisc i láthair ar an dá chruinniú dheireanacha de Choiste na 
nDeontas. Dearbhaíodh  go mbeadh an cuntas á chur ar fáil don chéad chruinniú eile den 
Choiste. 

 
Cinntí: 

• Chinn an Bord deontas de €148,065 a cheadú do Scéim na gCampaí Samhraidh 2019. 
• Chinn an Bord deontas de €48,467 a cheadú do Scéim na Mór-Imeachtaí Ealaíon 2019. 
• Chinn an Bord deontas de £73,000 a cheadú do Gaelscoil Aodha Dhuibh. 
• Chinn an Bord deontas de £73,000 a cheadú do Cúram Leanaí na Fuiseoige. 
• Chinn an Bord deontas de £8,500 a cheadú do Ghlór na Speiríní. 

 
An Coiste Forbartha 
Ar an ábhar nach raibh cathaoirleach an Choiste i láthair ar an chruinniú deiridh den 
Choiste Forbartha ar an 15 Aibreán, thug Leas-Chathaoirleach an Choiste Forbartha cuntas ar 
na nithe a pléadh. Tugadh eolas don Bhord i leith an treo smaointeoireachta maidir le 
scéimeanna na meán scríofa (seirbhís nuachta ar líne, iris stíl mhaireachtála agus iris chlóite). 
Cuireadh in iúl go mbeadh comhairle á fáil ag an choiste agus go mbeadh cinntí 
tábhachtacha le déanamh ag an Bhord i leith an réimse seo, a d’fhéadfadh a bheith 
conspóideach. Beidh cáipéis chomhairliúcháin ag teacht faoi bhráid an Bhoird ag cruinniú 
Boird an 14 Meitheamh agus cuirfear comhairliúchán poiblí 8 seachtaine ar bun ina 
dhiaidh sin. Beidh moladh deiridh ag teacht faoi bhráid an Bhoird ar an bhealach chun cinn 
ag cruinniú Boird an 13 Meán Fómhair. Ghabh Cathaoirleach an Choiste buíochas leis an 
Leas-Chathaoirleach as an tuairisc a ullmhú. 

 
An Coiste Iniúchta 
Thug Cathaoirleach an Choiste Iniúchta cuntas ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar an 
25 Márta. Thug an Bord suntas don Ráiteas maidir le Rialúchán Inmheánach Airgeadais ó 
chuntais 2018, agus Ráiteas Dearbhúcháin Ráithe maidir le Rialachas Corparáideach 
inmheánach. D’fhaomh an Bord an Clár Rioscaí. 
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Chuir Cathaoirleach  an  Choiste in  iúl  go  raibh  tuairisc ar dhul  chun  cinn  leis  an  
Straitéis Feasachta iarrtha don chéad chruinniú eile. Iarradh a fhiosrú den Iniúchóir 
Inmheánach an raibh sé inmholta cóip de dhréacht-chuntais 2018 a chur sa dropbox do 
chomhaltaí, nó arbh fhearr fanacht go mbeadh an leagan oifigiúil deiridh faoi réir. 

 
Cuireadh in iúl don Bhord go raibh moill le cuntais fhaofa 2017 a leagan sa dá theach Rialtais 
thuaidh agus theas ach gur bhain an mhoill leis na Ranna agus ní leis An Fhoras Teanga. 
Moladh go bpléifeadh an Coiste Iniúchta ar chóir an riosca a bhaineann leis seo do chlú 
Fhoras na Gaeilge a chur leis an Chlár Rioscaí. 

 
Cuireadh an cruinniú ar athló ag an phointe seo le haghaidh na gcur i láthair ó M. S. 
Bhreatnach agus I. Ó Ceallaigh. 

 
07.172 CUIR I LÁTHAIR 
Tháinig Oifigeach Forbartha Gaeilge Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge M. 
S. Bhreatnach i láthair an chruinnithe le cur i láthair a dhéanamh ar an obair atá idir lámha ag 
Cumann Oifigigh Ghaeilge na nÚdarás Áitiúil, agus bhí plé ina leith.  D’iarr comhaltaí go 
gcuirfí cóipeanna den chur i láthair ar fáil. Gabhadh buíochas as an chur i láthair agus d’fhág 
sí an cruinniú. 

 
Tháinig Oifigeach Pleanála Teanga LPT na nDéise, I. Ó Ceallaigh, i láthair an chruinnithe le 
cur i láthair a dhéanamh ar an obair atá idir lámha aige, agus bhí plé ina leith.  D’iarr 
comhaltaí go gcuirfí cóipeanna den chur i láthair ar fáil. Gabhadh buíochas as an chur i 
láthair agus d’fhág sé an cruinniú. 

 
Cuireadh tús leis an chruinniú in athuair. 
 
04.172 TUAIRISC Ó CHOISTÍ FHORAS NA GAEILGE 

 
An Coiste Osradhairc 
Thug Cathaoirleach an Choiste Osradhairc cuntas ar na nithe a pléadh ag an chruinniú ar 
25 Márta. Cuireadh in iúl go raibh plé ar dhréacht de tháscairí feidhmíochta ard-leibhéil don 
Phríomhfheidhmeannach, don eagraíocht agus do na Stiúrthóireachtaí do 2019, mar aon le 
nuashonruithe  ar  shíneadh  ama  do  chonarthaí  Tuairisc.ie,  ar  litir  thairisceana  Chumann  
na bhFiann agus ar an athbhreithniú ar an Chur Chuige Comhpháirtíochta. 

 
Coiste Cholmcille 
Thug Cathaoirleach an Choiste cuntas ar na nithe a pléadh ag an gcruinniú ar an 22 
Márta. Rinneadh tagairt do chruinniú i gcomhair le Bòrd na Gàidhlig i nGlaschú maidir le 
Comóradh Cholmcille 2020/2021. Cuireadh in iúl go mbeadh ócáid ar an 8 Meitheamh in 
Ard-Teampall Chríost i mBaile Átha Cliath ar mhaithe le feasacht a thógáil ar chuimhneachán 
1500 bliain Cholmcille san ardchathair agus i measc institiúidí cultúrtha. 

 
Cuireadh in iúl go raibh an chéad chruinniú eile de Choiste Cholmcille á eagrú ar an 
Fhál Carrach ar an 10 Bealtaine, le go mbeidh baill an Choiste ábalta freastal ar shiúlóid ó 
Ghleann Bheatha go Gartán, ionad breithe Cholmcille. 
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05.172 RÁITEAS CAITEACHAIS GO 31 MÁRTA 2019 
Pléadh an Ráiteas Caiteachais agus an buiséad athbhreithnithe go 31 Márta 2019 agus ghlac 
an Bord leis. 

 
06.172 COMHFHREAGRAS 
Rinneadh tagairt don tuairisc a chuir Cumann Chluain Ard chuig comhaltaí Boird roimh 
Nollaig 2019, agus ardaíodh an cheist cén fáth nach raibh admháil curtha chuig rúnaí an 
Chumainn go bhfuarthas an tuairisc. Míníodh gur cuireadh an tuairisc chuig líon mór daoine, 
comhaltaí Boird san áireamh agus nach raibh sé soiléir mar sin go raibh an tuairisc á cur go 
hoifigiúil mar chomhfhreagras chuig Foras na Gaeilge. Aontaíodh go gcuirfí admháil chuig 
rúnaí an Chumainn. 

 
07.172 AON GHNÓ EILE 
Cuireadh in iúl go mbeadh bogearra nua le haghaidh cáipéisí Boird á úsáid don chéad 
chruinniú eile a bheidh níos sábháilte ná an córas reatha. Dá réir sin, ní bheidh úsáid á 
baint feasta as dropbox nuair atá an córas nua i bhfeidhm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pól Ó Gallchóir 
Cathaoirleach 
14 Meitheamh 2019 
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Tinreamh ag Cruinnithe Boird in 2019 

 
  18/01/19 08/03/19 26/04/19 14/06/19 26/07/19 13/09/19 0/11/19 06/12/19 
Pól Ó Gallchóir 1/9 ✓ ✓ ✓      
Seán Mícheál Ó 
Domhnaill 

 
1/9 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

     

Gráinne McElwain 1/9 ✓ ✓ ✓      
Bláthnaid Ní Chofaigh 1/9 ✓ X ✓      
Seán Ó hArgáin 1/9 ✓ X X      
Seán Ó Coistealbha 1/9 ✓ ✓ ✓      
Conor McGuinness 1/9 ✓ X ✓      
Barra Ó Muirí 1/9 ✓ ✓ ✓      
Maighréad Ní 
Chonghaile 

 
1/9 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

     

Mairéad Farrell 1/9 ✓ ✓ X      
Máire Ní Neachtain 1/9 ✓ ✓ ✓      
Sorcha Ní Chéide 1/9 X ✓ ✓      
Niall Ó Gallchóir 1/9 ✓ X X      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


