
Fundur landsmótsnefndar 31. Júli 2012.

Mætt: Rakel Brynjólfsdóttir, Hlín Stefánsdóttir, Þórunn Harðardóttir og Bjarni 
Heiðar. Sigurvin Lárus Jónsson sat fund fyrir hönd stjórnar.

1. Rætt um öflun styrkja.
Davíð prófastur sendi athugasemdir við uppsetningu kynningarmöppu 
ÆSKÞ og ætlar að hitta matvælafyrirtæki í næstu viku.

2. Rakel talaði við Óðinn Gunnar (Íþrótta-atvinnu og menningarfulltrúa á 
Egilsstöðum) og hann er búinn að staðfesta leigu og lán á öllu húsnæði sem 
við þurfum undir mótið. Getum athugað með menntaskólann en það er ekki 
víst að við þurfum á honum að halda (þurfum að borga fyrir afnot af honum).

3. Rætt um gistingu – Verður endanlega ákveðið í vinnuferð austur í ágúst.

1 Erum að athuga með gistirými fyrir landsmótsnefnd og gamlingja 
(Margir kostir í boði, spurning um að bera saman verð).

2 Tilviljun þarf sal til að gista í, vilja vera saman og helst út af fyrir sig. 
(Koma með dýnur). Kirkjuselið í Fellabæ kemur vel til greina.

3 Þurfum að athuga með rými undir sjálfboðaliðahópinn, t.d. skólastofu.

4. Aðgerðaráætlun.

1 Rakel er búin að senda beiðni á UMFÍ að fá að byggja á 
aðgerðaráætlun þeirra varð.

2 Matareitrun -

3 Eldur – kynna sér aðgerðaráætlun skólanna.

4 Veður – ef við verðum veðurtept þurfum við að sjá um rými og mat 
þann tíma sem við erum tept + DVD myndir (Kiddi Fluga).

5 Vegrof – Myndi líklega ekki auka kostnað til muna.

6 Svínaflensu – eigum aðgerðaráætlun við slíku (spritt á böð, stað til að 
einangra fólk og samráð við sóttvarnalækni).



7 Veikindi þátttakanda – passa að ekki myndist múgæsingur.

5. Þórunn spurði á Höfn á Hornafirði hvort að hægt sé að stoppa þar í mat á 
leiðinni. Björgunarsveitin getur mögulega tekið að sér að taka á móti í súpu 
og brauð.

6. Landsmótsnefnd hefur ákveðið að taka upp reglur Samfés varðandi klæðnað 
barna á ballinu.

1 Rakel sendir erindi og biður um leyfi til að taka upp reglur þeirra 
orðrétt.

7. Fundur með Bjarna í HK í ágúst, til að fara yfir verkefnið í Malaví.

1 Biðjum HK um að styrkja okkur með plakat, líkt og undanfarin ár.

8. Þurfum að halda úti virkni á heimasíðu og FB síðu.

1 Búa til teasera eins og LÆK jóladatalið.

2 Vera dugleg að uppfæra síðurnar.

9. Bautinn sér um matinn en við þurfum að vera dugleg að setja okkur í 
samband við matvælaframleiðendur á svæðinu.

10. Fáum Telmu í að afla vinninga fyrir keppnir á Landsmóti.

11. Þurfum að kaupa farandbikara fyrir hæfileikakeppni og búningakeppni.

12. Kynna vel búningakeppni á milli félaga.

13. Búa til upplýsingablað fyrir leiðtoga þar sem þau skrifa undir að gangast 
undir siðareglur, trúnaðareið og gerð sé sú krafa að búið sé að athuga 
sakavottorð hjá öllum leiðtogum.

14. Hópastarf og vaktaplan …

1 Afró dans.

2 Björgunarsveit – Héraði – héraðsstubbar.



3 Skógræktarfélag –

4 Húsmæðraskólinn

5 Skátar

6 Lagarfljótið

7 Kajat

8 Fossgerði

9 UFMÍ

10 Ratleikir í Selskógi

11 Höttur: Frjálsar, fimleikar

12 Vélhjólaklúbburinn

13 Veiðimennirnir

14 Michelle í safnahúsinu, miðaldaíþróttir

15 Ganga í hús – með bauka fyrir HK.

16 Tala við Magna.

17 Dauðarokk á Norðfirði (Eistnaflug).

18 Kökuskreytingar – Selja til styrktar málefninu.

19 Seyðisfjörður – tækniminjasafnið

20 Reyðifjörður – Stríðsminjasafnið

21 Eiðar – Gera eitthvað

22 Afríkuhópur – einhver kristniboði sem kynnir Afríku.

23 Tónlistarhópur – Hjalti Jón …



15. Rætt var um að bjóða bæjarbúum á Egilsstöðum að sjá hæfileikakeppni 
Landsmóts.

16. Rætt var um að GKE og RB fari í undirbúningsferð til EGS seinnipart 
mánaðarins. Næsti fundur verður strax eftir þá ferð.


