
Fundur stjórnar 14. desember 2011 kl 13.00.

Mætt eru Margrét Ólöf, Sigurvin Jónsson, Þórunn Harðardóttir og Sigríður Rún sem 
ritar fundargerð.

 

Orð og bæn;

 

1.Bjóða Erlendi í Menntamálaráðuneytinu á fund stjórnar í janúar.

 

2.Easter Course;

hugmyndir að fulltrúum til að senda. Rakel Brynjólfsdóttir. Megum senda tvo 
fulltrúa á Easter Course, höfum stundum geta styrkt, veltur núna á styrk frá 
Menntamálaráðuneytinu hvernig það verður.

Fyrir janúarlok 2012 verður að vera búið að ákveða þema fyrir EC 2013.

Þemu; Sækja um í æskulýðssjóð.

 

3.Hetjumatur; Stungið upp á 5. janúar í Neskirkju Búið að bóka húsnæðið. Sigga 
talar við Kristján hvort dagurinn gangi fyrir hann. Sér um að bjóða sjálfboðaliðunum 
og stjórninni.

 

4.Aðalfundur;

Tillaga að dagsetningu að því gefnu að Arna Grétarsdóttir komist, 6. febrúar. 7. 
febrúar er febrúar/sólheimanámskeið. Framkvæmdarstjóra falið að ákv 
dagsetninguna og senda út tilkynningu (senda á alla listana þrjá að það séu 



fyrirhugaðar breytingar í stjórn og fólk hvatt til að koma, bjóða sig fram og taka 
þátt. Ítreka að þetta sé skuldbinding og að fólk geti þá mætt á fundi og tekið þátt í 
starfinu). Fyrir fundinn 9. janúar þurfa skýrslur Siggu og Margrétar að vera tilbúnar, 
drög að árskýrslu.

 

5.Fæðingarorlof: Sigríður Rún fer í fæðingarorlof frá 1. febrúar 2012, stingur upp á 
að fundinn verði afleysing verði í hennar stað frá 1.2-31.5.2012. Þetta verður að 
ákveða á fundinum 9. janúar.

 

6.Landsmót; Egilsstaðir 26.-28.okt 2012. Erindið okkar fer fyrir fund bæjarráðs í 
dag, fáum að vita strax.

Rakel og Sigga fóru síðasta miðvikudag, vel var tekið á móti þeim. Tillaga að 
mótssvæðið sé Egilsstaðaskóli, Íþróttahöllin, kirkjan, félagsmiðstöðin og ME ef á 
þarf að halda.

Ekki til borð og stólar, leita tilboða í Fljótsdalshéraði og Bautanum á Akureyri- um 
það og mat.

 

7.Sér-jólakveðjur fyrir Erlend og fyrir Karl Sigurbjörnsson, með mynd frá landsmóti. 
Alvöru pappír og skrifað með bleki. Sigurvin er með mynd.

 

Næsti fundur ákveðinn mánudaginn 9. janúar kl 17.00 í Hraunbæ 2 og endum á 
kvöldmat.


