
 

 

8. stjórnarfundur Almannaheilla 
haldinn 9. janúar 2019 kl.09:00 – 11:00 í Sigtúni 42   

___________________________________________________________________ 

Mætt eru: Erna Reynisdóttir (ER), Guðlaug B. Guðjónsdóttir (GBG), Hildur Helga Gísladóttir 

(HHG), Jónas Guðmundsson (JG), Ragnheiður Sigurðardóttir (RS) og Þóra Þórarinsdóttir 

(ÞÞ). 

Forföll boðuðu: Árni Einarsson (ÁE), Ásdís Eva Hannesdóttir (ÁEH), Erna Arngrímsdóttir 

(EA), Guðrún Helga Bjarnadóttir (GHB), Ketill Berg Magnússon (KBM), Steinunn Hrafnsdóttir 

(SH) og Vilhjálmur Bjarnason (VB). 

1. Fundur settur kl. 09:00 
 
2. Málefnahópar 

 
Sýnileikahópurinn: Hópurinn hefur ekki náð saman frá síðasta fundi. Rætt um útgáfu á kálfi 
eða umfjöllun í blöðum í tengslum við frumvarpið. Hópurinn ætlar að skoða málið áfram.  
 
Lagahópurinn: JG sagði frá fundi hópsins með ráðuneytinu í tengslum við frumvarpið. Ragna 
Árnadóttir tók að sér að gera tillögu að uppfærðu frumvarpi með tilliti til breytinga sem bárust. 
Stefnt er að því að leggja frumvarpið fyrir Alþingi í febrúar. Stjórnarmenn eru beðnir um að lesa 
vel frumvarpið og senda ábendingar ef einhverjar eru fyrir 14. janúar á Jónas. (sjá frumvarpið 
í viðhengi) 
 
Fræðsluhópurinn: Hópurinn hefur ekki náð saman frá síðasta fundi. Unnið er áfram að 
verkefnum hópsins.  
 
3. Heimsmarkmiðin 
 
ÞÞ sagði frá samstarfi og samvinnu við ráðuneytið. Stefnt er að kynningarfundi í byrjun 
febrúar.  
 

4. Lýsa 
 

Umræða fór fram um Lýsu, fund fólksins. Rætt um að sýnileiki Almannaheilla er ekki 
nægjanlegur við kynningu viðburðarins. Sérstaklega nefnt t.d. að á facebook síðu viðburðarins 
kemur hvergi fram að viðburðurinn sé á vegum Almannaheilla. Menningarfélag Akureyrarbæjar 
er framkvæmdaraðli fyrir hönd Almannaheilla. 
 
Ekki er nægjanleg ánægja með staðsetningu á kynningarbásum. Lagt til að þeir verði færðir 
fram í miðrýmið.   

 
5. Önnur mál 
 
JG leggur fyrir fjárhagsáætlun á næsta fundi.  
 
ÞÞ lagði til nýja dagsetningu fyrir afmælishátíð Almannaheilla í stað 20. nóvember 2019. Lagt 
til að halda hátíðina fimmtudaginn 5. desember á degi sjálfboðaliðans.  
 
Stjórn sendi afmæliskveðju til formanns  
 
Næsti fundur er boðaður miðvikudaginn 6. febrúar kl. 09:00 í Sigtúni 42.  

RS ritaði fundargerð. 

Fundi slitið kl. 10:13.   


