COFNODION - CYFARFOD BWRDD FESTIVAL 2022 LTD (y "Cwmni" a'r "Ŵyl")
Dydd Gwener 16 Ebrill 2021
Cynhelir drwy Microsoft Teams
Cyfarwyddwyr ac Arsyllwyr yn bresennol:

Yn bresennol:

Y Fonesig Vikki Heywood DBE, Cadeirydd - (VH)
(Annibynnol)
Amali de Alwis MBE (AA) (Annibynnol)
Dr. Hayaatun Sillem CBE (HS) (Annibynnol)
Faraz Tasnim (FT) (Annibynnol)
Liam Hannaway (LH) (yn cynrychioli Gogledd Iwerddon)
Priya Lakhani OBE (PL) (yn cynrychioli Lloegr)
Rob Smith MBE (RS) (Annibynnol)
Dr Bridget McConnell (BM) (yn cynrychioli'r Alban)
Dr. Maggie Aderin-Pocock MBE (MAP) (Annibynnol)
Yr Athro Mary Stuart CBE (MS) (Annibynnol)
Roger Lewis (RL) (yn cynrychioli Cymru)
Roger Mosey (RM) (annibynnol)
Emma Squire (Observer) (DA) Yr Adran dros Dechnoleg
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon)
Gerwyn Evans (GE) (Arsyllwr- Llywodraeth Cymru)
Louise Hyland (LH) (Arsyllwr – Gweithrediaeth Gogledd
Iwerddon)
Richard Walsh (RW) (Arsyllwr – Llywodraeth yr Alban)

Ian Reid, Prif Swyddog Gweithredol (IR)
Martin Green CBE, Prif Swyddog Creadigol (MG)
David Grady, Prif Swyddog Ariannol (DG)
Phil Batty, Cyfarwyddwr Gweithredol (PB)
Lucy Bailey, Uwch Gwnsler Cyfreithiol (LB)
Tace Jones, Cynorthwy-ydd Gweithredol (TJ)
Karl Aussia (KA) Eitem 6
Ben McKnight (BMk) Eitem 6

RHIF

EITEM

1a

Croeso
Croesawodd VH bawb i'r cyfarfod, a chadarnhaodd aelodaeth, arsyllwyr a mynychwyr. Cafwyd
ymddiheuriadau gan Caroline McGrory (Prif Swyddog Cyfreithiol) sydd ar wyliau blynyddol, ond
cadarnhawyd bod LB, sef yr Uwch Gwnsler Cyfreithiol, yn bresennol. Nodwyd ymddiheuriadau
hefyd ar gyfer Emma Squire (Uwch Swyddog Cyfrifol yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant,
y Cyfryngau a Chwaraeon) sydd hefyd ar wyliau blynyddol, ac mae Carrie Cooke (Dirprwy
Gyfarwyddwr, Strategaeth a Rhanddeiliaid) yn cymryd ei lle.
Croesawodd VH gydweithwyr yn cynrychioli'r gweinyddiaethau datganoledig fel arsyllwyr yn y
cyfarfod a nododd y byddai BMk a KA yn ymuno â nhw ar gyfer Eitem 6.
Cynhaliwyd y cyfarfod drwy Microsoft Teams.

1b

Datganiadau o Fuddiant
Nododd y Bwrdd nad oedd unrhyw wrthdaro buddiannau uniongyrchol â busnes y cyfarfod hwn.

1c

Cymeradwyo'r Cofnodion a Materion Sy’n Codi
Cymeradwyodd y Bwrdd gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2021. Mae'r camau
gweithredu o'r cyfarfod hwnnw wedi'u tracio fel rhai cyflawn neu wedi'u cynnwys yn yr agenda fel
eitemau penodol.

2a.

Adroddiad Cynnydd Festival
Gofynnwyd i'r Bwrdd nodi Report Cynnydd Cyffredinol Festival.

I
WEITHREDU

Rhoddodd MG ddiweddariad creadigol a diweddariad ar friffiau rhanddeiliaid, gan gynnwys
diweddariad yn cadarnhau bod Dandelion wedi'i gymeradwyo gan EventScotland a Llywodraeth
yr Alban fel comisiwn comisiynwyd yr Alban.
Trafododd MG yn fyr fod sgyrsiau gyda'r BBC yn dechrau helpu i nodi meysydd yn y Prosiect lle
byddai gan y BBC ddiddordeb mewn cymryd rhan.
Mae'r Prosiect hefyd wedi'i gyflwyno i Ysgrifenyddion Gwladol y Swyddfeydd Tiriogaethol (gyda
chynrychiolwyr o'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon) a dderbyniwyd yn gadarnhaol.
Rhoddodd PB ddiweddariad cyffredinol ar faterion yn ymwneud â threfniadaeth a chorfforaethol.
Gofynnodd HS am ddiweddariad i'r bwrdd ar gynllun cyffredinol y flwyddyn a lle mae'r ŵyl yn
rhan o hyn. MG i'w drafod yng nghyfarfod nesaf y bwrdd.
2b

Diweddariad Cynllunio Senario Covid
Rhoddodd IR ddiweddariad ar Covid-19:
•
•

3a.

Gan weithio'n agos gyda’r Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a
Chwaraeona'r Prif Swyddog Gwyddoniaeth, cadarnhawyd bod gan y Cwmni
ddealltwriaeth dda o oblygiadau iechyd a diogelwch y "norm newydd".
Cadarnhawyd y bydd tîm Festival yn cynnal ac yn adolygu mesurau cynllunio Covid-19
gyda'r 10 tîm mewn cyfarfodydd ym mis Mehefin i benderfynu sut i gynnwys cynllunio
Covid-19 ym mhob comisiwn.

Dull o Drafod Contractau Comisiynu
Nododd VH fod y dull o drafod contractau comisiynu wedi'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio
a Sicrwydd Risg.
Rhoddodd PB a LB drosolwg o'r broses gomisiynol a'r dull contractio ar gyfer pob comisiwn, gan
gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am sut mae'r sesiynau deialog masnachol rhwng Festival, a
lle bo'n berthnasol, Cyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol, neu EventScotland, yn mynd gyda'r
sefydliadau a gomisiynwyd a'r paramedrau ar gyfer cynnal y sgyrsiau hyn.
Esboniodd LB sut o dan y cytundebau ymchwil a datblygu Festival oedd y parti contractio ar gyfer
pob un o'r 30 tîm, ond ar gyfer y deg tîm a gomisiynwyd, bydd Festival yn contractio gyda
chomisiwn Lloegr a chwe chomisiwn yn y DU, a bydd Cyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol, a
EventScotland yn contractio'n uniongyrchol gyda'u timau perthnasol. Cadarnhawyd y bydd
Festival yn cynorthwyo Cyngor Dinas Belfast, Cymru Greadigol, a EventScotland gyda'u gwaith o
ddrafftio a negodi contractau, lle bo angen, i sicrhau bod pob comisiwn yn cyd-fynd.
Yng nghyfarfod y bwrdd ar 4 Mehefin gofynnir i’r bwrdd gymeradwyo'r dyfarniadau contract
arfaethedig i'r saith tîm creadigol sy'n cael eu comisiynu'n uniongyrchol gan Festival ac i
gymeradwyo comisiynau Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

Strategaeth a Diweddariadau Sefydliadol
4a.

Blaenoriaethau Strategol: Adborth
Rhedodd PB drwy sleidiau cyflwyno. Cymerwyd cam i'r sleidiau gael eu huwchlwytho i VBR.

4b.

Adnoddau Dynol a'r Gweithlu: Grŵp Gorchwyl a Gorffen
Nododd VH y bydd Grwpiau Gorchwyl a Gorffen yn cyfarfod dair gwaith, a bod y grŵp hwn bellach
wedi cael ei drydydd cyfarfod.
Rhedodd PB drwy gynnwys pob un o'r tri chyfarfod.

Yn y cyfarfod cyntaf:
•

Siaradodd PB drwy gyd-destun y sefydliad, y cyd-leoliad gyda'r Pwyllgor Trefnu ar gyfer
Gemau'r Gymanwlad Birmingham 2022 a strwythur adrannol y Company.

•

Cyflwynodd Caroline McGrory y Strategaeth Gydnabyddiaeth, gan gynnwys y bandio
cyflog a'r amgylchedd gweithredu cyffredinol lle rheolir y gweithlu

•

Cafwyd trafodaethau ynghylch mynediad i'r Grŵp Gwybodaeth Ddaearyddol fel y
Darparwr Contractio Allan Recriwtio a rennir.

•

Ymunodd Marie Holding â'r grŵp, sef Partner Busnes Adnoddau Dynol Festival a
dysgodd fwy am y swyddogaeth Adnoddau Dynol.

•

Rhoddwyd mewnbwn, cyfarwyddyd ac arweiniad ar Bolisïau'r Bobl ac mae'r rheini wedi'u
cymeradwyo gan y Bwrdd ers hynny.

•

Adolygwyd y Cynlluniau Pobl Allweddol risgiau person allweddol a pharhad busnes
hefyd.

Yn yr ail gyfarfod:
•

Cafwyd sgwrs fanylach ar bwysigrwydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
(EDI).

•

Trafodwyd gofynion hyfforddi Festival a'r Pwyllgor Trefnu.

•

Ystyriwyd Festival, mewn amgylchedd gweithredu Pwyllgor Trefnu ehangach.

Yn y trydydd cyfarfod a'r cyfarfod olaf:

4c.

•

Ymunodd Clare Miles (Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Dros Dro'r Pwyllgor Trefnu) â nhw.

•

Adolygwyd trosolwg manwl o ddata EDI gweithlu cwmni Festival.

•

Trafodwyd dull o ymdrin ag iaith a therminoleg ar hil ac ethnigrwydd.

•

Trafodwyd allbwn yr EQiAs ar y Polisïau.

•

Crynhowyd effaith Covid-19 ar y Polisïau.

Etifeddiaeth a Gwerthuso: Grŵp Gorchwyl a Gorffen
Rhoddodd PL y wybodaeth ddiweddaraf am y grŵp gorchwyl a gorffen Etifeddiaeth a Gwerthuso.
Trafododd PL y fframwaith 5 pwynt:
i.

Y manteision a ddaw yn sgil Festival ei hun – i bobl, cymunedau, y sectorau, y
cenhedloedd a'r DU.

ii.

Cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch parhaus, rhaglenni cofleidiol ac ar ôl Festival – pan fo
prosiectau neu weithgareddau creadigol a grëwyd ar gyfer Festival yn parhau y tu hwnt i
2022, a'r etifeddiaeth a gyflwynir drwy weithio mewn partneriaeth neu gydweithio.

iii.

Creu maniffestos ffisegol a bywyd digidol yn y dyfodol – pan fo Festival yn cynhyrchu
asedau ac adnoddau a all fyw y tu hwnt i Festival.

iv.
v.

Cyhoeddiadau polisi mawr wedi'u sbarduno gan effaith a thystiolaeth Festival.
Bydd yr atgofion parhaol a'r profiadau a rennir o bob rhan o'r rhaglen gyhoeddus yn fyw
ym meddyliau cynulleidfaoedd am ddegawdau.

Trafodwyd bod Festival yn bwriadu mabwysiadu pedwar datganiad effaith ar gyfer Theori Newid.
Trafododd y grŵp y gallai'r rhain fod yn debygol o gael eu mireinio ymhellach i dri datganiad effaith
i fynd i'r afael â thrawsdorri.

Dywedodd PL fod awgrym RL, datganiad uchelgais mawr yn cael ei lunio i gyfleu'r cyfeiriad y
mae'n ei ddilyn ar gyfer y rhaglen waith hon.

Gwerthuso'r Camau Nesaf
Rhoddodd PB ddiweddariad statws ar y Cynlluniau Gwerthuso.

Integreiddio Corfforaethol a Busnes

5a.

Diweddariad y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg i'r Bwrdd
Cadarnhaodd FT fod rheolaethau ariannol a rheolaethau anariannol yn gweithredu'n effeithiol.
FT:
•

Tynnodd sylw at y ffaith bod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (y Pwyllgor Archwilio
a Sicrwydd Risg) wedi derbyn adroddiad Archwilio Mewnol cadarnhaol gan PwC ar
Broses Gaffael y Rhaglen Greadigol.

•

Diweddarwyd am y cynnydd a wnaed ar gyfer Archwiliad Allanol gan y Swyddfa Archwilio
Genedlaethol.

•

Cadarnhawyd bod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg wedi tynnu sylw at negodi'r dull
contract commissioning (a gwmpesir yn gynharach yn yr agenda).

•

Cadarnhawyd fod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg wedi cytuno ar Lywodraethu
Diwedd y Flwyddyn Ariannol a'r dull o ymdrin â Datganiadau Ariannol Cyfunol a'r
Dyfarniadau Ariannol Allweddol a Pholisïau Cyfrifyddu.

•

Cadarnhawyd fod y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg wedi Adolygu'r Cytundeb RhyngGwmni (a gwmpesir yn ddiweddarach yn yr agenda).

•

Diweddarwyd ar y Biblinell Gaffael a chadarnhaodd ei fod yn dangos bod cynllunio
masnachol cryf ar waith.

Esboniodd FT fod costau gweithredol wedi'u harchwilio’n ddwfn ac y bydd y Pwyllgor Archwilio a
Sicrwydd Risg yn parhau i wneud hyn ar gyfer meysydd eraill o'r gyllideb Gydol Oes.

5b.

Wrth adolygu'r bydysawd risg, cafodd y Bwrdd sgwrs am gyfathrebu (sydd i'w drafod yn
ddiweddarach yn yr agenda) a'r risg bosibl o 'Golli Cymorth Cyhoeddus'.

Adroddiad Cyllid
Cadarnhaodd DG na fu unrhyw achosion o dwyll yn ystod y cyfnod a chyflwynodd sefyllfa ariannol
bresennol Festival.
Gosododd DG cyd-destun Ail-drefnu Cyfrifo'r Llywodraeth a Diwedd Blwyddyn a'i ddiweddaru ar
y risgiau sy'n gysylltiedig â hyn.
Nododd DG yr alldro disgwyliedig ar gyfer Blwyddyn Ariannol 20/21, a bod hyn yn ganlyniad
cadarnhaol.
Nodwyd bod incwm grant yn cael ei dderbyn yn unol â'r amserlen.
5c.

Nodwyd bod y nifer sy'n troi allan ar ddiwedd y flwyddyn 2021/22 wedi'i nodi fel risg i'r Adran dros
Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a'r angen am hyblygrwydd o ystyried
dyddiadau cyflwyno rhaglen Festival.
Cytundeb Rhyng-gwmni

Trosglwyddodd VH i PB i drafod y diweddariad o'r Cytundeb Rhyng-gwmni yn absenoldeb
Caroline McGrory.
Nododd PB y meysydd lle mae'r ail-daliadau'n digwydd, a'r sail y mae'r ailgodi hynny'n digwydd
arni.
Nododd VH fod hyn wedi'i adolygu a'i gymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.
Cadarnhaodd VH gymeradwyaeth gydag IR.
Nododd HS fod sôn na fydd cyflwyno Festival yn effeithio'n sylweddol ar Gemau’r Gymanwlad
Birmingham 2022 (y "Gemau"). Holodd a oedd cymal cyfatebol yn rhoi ymrwymiad nad yw'r
gemau'n effeithio ar Festival. Cytunodd IR y gellid ychwanegu brawddeg i ymdrin â hyn.

5d.

Cadarnhaodd VHG gyda chymeradwyaeth y Bwrdd i dalu am wariant rhwng cwmnïau yn unol ag
argymhellion y papur.

Cyllid Trydydd Parti ac Incwm
Gosododd DG y cyd-destun strategol y mae Festival yn gweithredu ynddo a chyfeiriodd at
ymrwymiad MG i flaenoriaethu gallu timau creadigol i wneud y gwaith gorau o'u gyrfaoedd gyda'r
adnoddau anhygoel sydd ar gael iddynt o dan gyllideb Festival.
Rhoddodd PB ddiweddariad ar
•Cyllid Craidd Festival
•Defnyddio Adnoddau Presennol
•Incwm Tocynnau Masnachol
•Arian Cyhoeddus Trydydd Parti (DU)
•Nawdd Masnachol a Buddsoddiad Llywodraeth Dramor
•Ecsbloetio yn y Dyfodol a IPR
•Cynhyrchu Refeniw Arall
Cododd PL gwestiwn ynghylch: tryciau bwyd a chyflenwad bwyd ac os yw hyn yn rhoi cyfle
masnachol.
Dywedodd MG y bydd hyn yn cael ei reoli'n lleol gan reolwyr cynhyrchu unigol y digwyddiad
hwnnw (os oes angen bwyd a diod arnynt yno) a bydd yn mynd i'w cyllideb. Wrth gymeradwyo,
bydd Festival yn sicrhau bod y ddarpariaeth yn briodol ac o dan ethos y Festival ac nad oes
unrhyw risgiau'n cael eu cymryd ac nad yw refeniw'n cael ei ddibynnu ar lwyddiant y prosiect
hwnnw.
Holodd RL sut mae cyfleoedd rhyngwladol a allai fodoli o amgylch Festival neu beidio yn cael eu
rheoli (h.y. hawliau'r cyfryngau).
Pwysleisiodd MG nad oedd Festival yn chwilio am gyfleoedd yn y cyfryngau sy'n seiliedig ar
arian. Dywedodd MG y byddai'n hoffi dangos bod pob cyfrwng posibl yn gysylltiedig. Wedi
datgan bod hwn yn fuddsoddiad mewn creadigrwydd, ac ar ôl adolygu'r cyfleoedd cyfyngedig,
mae'n annhebygol iawn, neu'n ymarferol, i Festival 2022 fod yn dderbynnydd unrhyw incwm
masnachol.

MARCHNATA, CYFATHREBU A CHYSYLLTIADAU RHANDDEILIAID
6a.

Crynhoad o Gyhoeddiad y 10 Tîm a Gweithgarwch Digidol
Rhoddodd BM grynhoad o gyhoeddiad y 10 Tîm.
Trafododd y bwrdd yr adroddiadau oedd yn gyffredinol yn gadarnhaol yn dilyn y cyhoeddiad a
nododd y dylid monitro adroddiadau penodol tuag at dimau unigol ac aelodau'r tîm.

6b.

Ymagwedd at Frandio Festival
Rhoddodd KA gyflwyniad ar frandio Festival.
Gofynnodd VH am gymeradwyaeth y Bwrdd i'r dull a nodwyd, a gadarnhawyd.
Cadarnhawyd bod y Concordat wedi'i gytuno a'i fod yn nodi ffordd grŵp o farchnata.
Nodwyd bod materion gwleidyddol sensitif i'w hystyried.

6c.

Cyfathrebu: Materion Strategol Risgiau a Lliniaru
Rhoddodd BMk gyflwyniad ar
•

Gweithgareddau wedi'u cynllunio ar gyfer adeiladu strategaeth farchnata a chyfathrebu
integredig ar draws y 10 prosiect

•
•

Y materion strategol a'r risgiau
Lliniaru a chynlluniau parhaus tuag at lansio

Amlinellodd BM y cymorth sydd ar gael i dimau.

Mae'r RM y gofynnir amdano yn cael ei rannu â'r Bwrdd cyn ei gyhoeddi fel y gallant rannu.

6d

Pwyllgor Dethol Yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon
Rhoddodd MG y wybodaeth ddiweddaraf am y dull o ymdrin â Phwyllgor Dethol Yr Adran dros
Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon

7a.

Agendâu Bwrdd y Dyfodol
Rhoddodd PB y wybodaeth ddiweddaraf am y blaengynllun:
•

Gwaith Datblygu Cam Tri: Y wybodaeth ddiweddaraf am 10 Comisiwn

•

Dyfarniadau Contractau: Saith Comisiwn Festival 2022 Ltd

•
•
•

Cynllunio Diddymu
Covid-19: Adolygiad Porth
Brandio

Gofynnodd VH i'r Bwrdd gytuno ar y blaengynllun.

7b.

Cinio Bwrdd yn Birmingham – Gorffennaf
Nododd VH y bwriad i gynnal cinio Bwrdd yn Birmingham ar naill ai 5 neu 6 Gorffennaf 2021 ac
mae'n gofyn i'r Bwrdd gytuno ar ddyddiad a ffefrir.
Nododd PB mai'r cyfarfod hwn fydd y gymeradwyaeth ar gyfer y cyfrifon blynyddol.
GWEITHREDU Dyddiad i'w gytuno ar gyfer cinio bwrdd ym mis Gorffennaf.

7c.

Pob Busnes Arall
Ni chyflwynwyd unrhyw fater arall a chaewyd y cyfarfod.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf: 4 Mehefin 2021

