Gwaith Maes Gwobr Iris Cyfyngedig
Elusen gofrestredig 1149914

Penodi Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr ac Ymddiriedolwr ychwanegol
Cefndir
Mae Gwaith Maes Gwobr Iris Cyfyngedig yn gwmni elusennol, a sefydlwyd yn 2012 gyda'r amcanion
canlynol:
Er budd cyhoeddus i hyrwyddo addysg (gan gynnwys hyfforddiant cymdeithasol a chorfforol)
pobl yn y celfyddydau o'r ddelwedd symudol a chynhyrchu gweithiau delwedd symudol
mewn ffyrdd y mae'r ymddiriedolwyr elusennol yn meddwl sy'n gymwys, gan gynnwys
a.

Dyfarnu gwobrau neu ysgoloriaethau i bobl o'r fath i'w hwyluso wrth
gynhyrchu gwaith delwedd symudol;

b.

Darparu eu haddysg (gan gynnwys astudio ffilm, cerddoriaeth neu'r
celfyddydau eraill) i deithio er hyrwyddo'r addysg honno neu i baratoi ar
gyfer mynediad i unrhyw alwedigaeth, crefft neu broffesiwn sy'n berthnasol
i'r diwydiannau cynhyrchu ffilm a theledu.

A
Hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth er budd y cyhoedd gan
a.
b.
c.
ch.

Weithio i ddileu gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol;
Hyrwyddo addysg a chodi ymwybyddiaeth mewn cydraddoldeb ac
amrywiaeth;
Hyrwyddo gweithgareddau i feithrin dealltwriaeth rhwng pobl o gefndiroedd
amrywiol;
Meithrin teimlad o blaid ansawdd ac amrywiaeth.

Gan adeiladu ar lwyddiant Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris (a gynhyrchir gan The Festivals Company)
mae'r elusen yn ymgymryd â gwaith gydag ysgolion a grwpiau cymunedol yng Nghymru. Yn 20162019 gwnaethom redeg ein prosiect cyntaf a ariannwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol, a gweithion ni gyda rhyw 36 o grwpiau cymunedol ledled Cymru i gynhyrchu 30 o
ffilmiau byrion yn archwilio materion sy'n wynebu pobl LHDT+.
Eleni cawsom gadarnhad bod Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn mynd i ariannu ail brosiect
- Ffilmiau Cymunedol Iris Community Films i ni.
Berwyn Rowlands yw Prif Weithredwr Gwaith Maes Gwobr Iris. Mae staff yr elusen hefyd yn
cynnwys rôl Pennaeth Gwaith Maes, rôl llawn amser gyda Holly Russell-Allison yn y swydd ar hyn o
bryd. Mae teulu cynyddol o gontractwyr a gwirfoddolwyr annibynnol yn cyfrannu at ein gwaith trwy
gydol y flwyddyn.
Roedd gan y bwrdd Ymddiriedolwyr gwreiddiol dri aelod - y newyddiadurwr Andrew Pierce, yr
ymgynghorydd marchnata’r celfyddydau Carol Jones, a'r cynhyrchydd o'r Unol Daleithiau,
Christopher Racster. Mae'r awdur o'r Alban ac un o Alumni Iris Katie White, a'r cerddor a'r gantores

Heather Small yn aelodau mwy diweddar. Mae'r amser bellach yn iawn i Andrew roi'r gorau i'w
swydd fel ein cadeirydd felly rydyn ni'n edrych i recriwtio rhywun arall yn ei le yn ogystal â chryfhau'r
bwrdd trwy benodi ymddiriedolwr ychwanegol.
Mae llywodraethu da wedi bod yn bwysig i Wobr Iris. Mae'r sefydliad yn edrych ymlaen at y 15fed
rhifyn o'r Ŵyl Hydref flynyddol yng Nghaerdydd ar yr un pryd ag yr ydym yn cydnabod bod y
sefydliad bellach yn gyfrifol am raglen waith trwy gydol y flwyddyn.

Amserlen
Ebrill: Cyhoeddi ein bod am lenwi rôl y Cadeirydd a dod o hyd i Ymddiriedolwr ychwanegol. Ceisiadau
i'w derbyn erbyn 5pm BST ddydd Gwener 14 Mai.
Mai: Gwirio a llunio rhestr fer ymgeiswyr. Bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael gwybod ar neu
cyn dydd Gwener 28 Mai.
Mehefin: Cyfweliadau - gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer am gyfweliad (sy'n debygol o gael eu
cynnal gan ddefnyddio platfform cyfarfod rhithwir fel Microsoft Teams) ar amser sy'n gyfleus i bawb
cyn 18 Mehefin.
Disgwyliwn allu cadarnhau'r apwyntiadau a gwneud cyhoeddiad cyhoeddus ym mis Gorffennaf neu
ddechrau mis Awst.

Strwythur y Bwrdd:
Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn cyflawni'r dyletswyddau sy'n ofynnol ganddynt o dan Gyfraith
Elusennau yng Nghymru a Lloegr ac yn gweithredu fel cyfarwyddwyr cwmni Gwaith Maes Gwobr Iris
Cyfyngedig sy'n cyflawni'r dyletswyddau a ddiffinnir gan Ddeddf Cwmnïau 2006.
Yn draddodiadol, y Cadeirydd yw cynrychiolydd cyhoeddus Iris ac yn ogystal â chadeirio cyfarfodydd
Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, mae'n cadeirio cyfarfodydd cyffredinol yr elusen, yn siarad ar ran y
sefydliad ac yn gweithio gyda'r Prif Weithredwr i sicrhau bod gwaith y cytunwyd arno yn cael ei
gyflawni.
Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am gymeradwyo'r gyllideb flynyddol a gosod strategaeth y
sefydliad ac am oruchwylio datblygiad a chyflwyniad Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris trwy graffu ar y
cytundeb lefel gwasanaeth gyda The Festivals Company.
Disgwylir i'r Bwrdd gwrdd dair gwaith y flwyddyn:
•
•
•

Ym mis Rhagfyr i dderbyn a'r gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod a'r
canlyniadau a gadarnhawyd o'r Ŵyl flaenorol;
Ar ddechrau mis Mai;
Ym mis Hydref - fel arfer yn ystod Gŵyl Ffilm LHDT+ Gwobr Iris yng Nghaerdydd.

Ac eithrio'r cyfarfod ym mis Hydref, mae eraill yn debygol o gael eu cynnal yn rhithiol.
Fel elusen, mae'r holl Ymddiriedolwyr yn wirfoddolwyr. Mae'n ddyletswydd arnynt i osgoi
sefyllfaoedd lle mae eu dyletswyddau fel ymddiriedolwr yn gwrthdaro â'u buddiannau personol eu
hunain a rhaid iddynt weithredu er budd gorau'r elusen.

Y Cadeirydd:
Rydym am benodi rhywun i swydd Cadeirydd am dymor cychwynnol o dair blynedd.

Mae rôl y Cadeirydd yn un weithredol a bydd disgwyl i chi yn ystod cyfarfodydd bwrdd ac ar adegau
eraill i gefnogi gweddill y Bwrdd a'r tîm cyflenwi ehangach. Disgwylir y byddwch yn cyfrannu eich
sgiliau, eich arbenigedd a'ch gwybodaeth yn ôl yr angen. Rôl y Cadeirydd yw darparu arweinyddiaeth
a chyfeiriad strategol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.
Nod y Cadeirydd yw galluogi'r Bwrdd i gyflawni ei gyfrifoldebau dros lywodraethu a chyfeiriad
strategol yr elusen. Un o’r cyfrifoldebau allweddol fydd arwain gwaith codi arian Iris yn erbyn targed
sylweddol, gan sicrhau’r budd mwyaf posibl o gysylltiadau a rhwydweithiau personol a phroffesiynol
y Bwrdd.
Rôl Gyfreithiol: gyda'r Ymddiriedolwyr, rydych chi'n gyfrifol yn gyfreithiol am yr elusen ac mae'n
rhaid i chi sicrhau eich bod chi
•
•
•
•

Yn gweithredu er budd gorau'r elusen
Yn rheoli adnoddau'r elusen yn gyfrifol
Yn gweithredu gyda gofal a medr rhesymol
Yn sicrhau bod yr elusen yn atebol

Byddwch wedi'ch cofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau fel Cyfarwyddwr y Cwmni a chyda'r Comisiwn
Elusennau fel Ymddiriedolwr, a gofynnir i chi gadarnhau nad oes unrhyw reswm cyfreithiol a fydd yn
eich atal rhag cael eich cofrestru fel Cyfarwyddwr.
Cyfrifoldebau:
• Sicrhau bod yr elusen yn cyflawni ei dibenion er budd y cyhoedd
• Sicrhau bod yr elusen yn cydymffurfio â'i dogfen(nau) llywodraethu a'r gyfraith
• Dod â phersbectif allanol i gynllunio a strategaeth (arbenigedd, gwybodaeth a sgiliau)
• Rhoi arweiniad i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr
• Deall, asesu a chymryd risgiau strategol
• Cyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol
• Gweithredu fel llysgennad i'r elusen
• Gweithredu fel llefarydd ar ran Iris lle bo hynny'n briodol
• Arwain y Bwrdd wrth feithrin perthnasoedd â darpar roddwyr a chyllidwyr
• Sicrhau bod codi arian yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth ac yn cyfrannu fel sy'n briodol

Eiriolaeth:
•
•

Hyrwyddo'r sefydliad a'i waith mewn digwyddiadau a rhwydweithiau personol yn
gadarnhaol.
Defnyddio'ch dylanwad i ddatblygu a brocera perthnasoedd, partneriaethau a
darpar gefnogwyr newydd Iris

Manyleb Person:
Ein Cadeirydd delfrydol fydd rhywun sydd
•
Ȃ dealltwriaeth o rolau a dyletswyddau ymddiriedolwr elusennol
•
Yn gallu dangos gallu i weithio fel rhan o dîm effeithiol o wirfoddolwyr
•
Yn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol
•
Ȃ pharodrwydd ac argaeledd i gynrychioli Iris mewn digwyddiadau ac yn y cyfryngau
yn ôl yr angen
•
Ȃ pharodrwydd i chwarae rhan weithredol wrth ddeall a chraffu ar gyllid cwmnïau

•
•
•
•
•

Ȃ pharodrwydd i gyfrannu at strategaeth
Yn rhannu gweledigaeth, gwerthoedd, ac ymrwymiad i genhadaeth Iris
Ag angerdd am ffilmiau LHDT+
Yn meddu ar argaeledd a gallu amser i gyflawni'r rôl yn effeithiol
Ȃ phrofiad diweddar o gynhyrchu a rheoli digwyddiadau a chodi arian

Ymddiriedolwr:
Rydym hefyd am benodi Ymddiriedolwr ychwanegol, am dymor cychwynnol o dair blynedd. O
ystyried profiad a diddordebau ein hymddiriedolwyr presennol, byddem yn croesawu ymgeiswyr
sydd wedi byw profiad yn y cymunedau LHDT+ ac sy'n gyfarwydd â'r busnes cynhyrchu ffilm neu
arddangos.
Rôl Gyfreithiol: gyda'r Cadeirydd ac Ymddiriedolwyr eraill rydych chi'n gyfrifol yn gyfreithiol am yr
elusen ac mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi
•
•
•
•

Yn gweithredu er budd gorau'r elusen
Yn rheoli adnoddau'r elusen yn gyfrifol
Yn gweithredu gyda gofal a medr rhesymol
Yn sicrhau bod yr elusen yn atebol

Byddwch wedi'ch cofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïau fel Cyfarwyddwr y Cwmni a chyda'r Comisiwn
Elusennau fel Ymddiriedolwr a gofynnir i chi gadarnhau nad oes unrhyw reswm cyfreithiol a fydd yn
eich atal rhag cael eich cofrestru fel Cyfarwyddwr.
Cyfrifoldebau:
•
•
•

Sicrhau bod yr elusen yn cyflawni ei dibenion er budd y cyhoedd
Dod â phersbectif allanol i gynllunio a strategaeth (arbenigedd, gwybodaeth a sgiliau)
Gweithredu fel llysgennad i'r elusen

Eiriolaeth:
•
•

Hyrwyddo'r sefydliad a'i waith mewn digwyddiadau a rhwydweithiau personol yn
gadarnhaol.
Defnyddio'ch dylanwad i ddatblygu a brocera perthnasoedd, partneriaethau a darpar
gefnogwyr newydd Iris

Manyleb Person:
Ein hymgeisydd delfrydol fydd rhywun sydd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yn deall rolau a dyletswyddau Ymddiriedolwr elusennol
Yn dangos gallu i weithio fel rhan o dîm effeithiol o wirfoddolwyr
Yn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol
Yn barod i gyfrannu at strategaeth
Yn rhannu gweledigaeth, gwerthoedd, ac ymrwymiad i genhadaeth Iris
Ag angerdd am ffilmiau LHDT+
Yn meddu ar argaeledd a gallu amser i gyflawni'r rôl yn effeithiol
Ȃ phrofiad o ennyn diddordeb a chynyddu cynulleidfaoedd
Ȃ phrofiad o reoli neu ddatblygu cyllid cynhyrchu ffilm neu deledu

