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Miðvikudaginn 6. júní 2012 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 

Húnavöllum kl. 13.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   

Jens P. Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt 

undirskriftum. 

 

Dagskrá: 
 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 

2. Drög að innkaupareglum sveitarfélagsins. 

3. Kjör oddvita og varaoddvita til eins árs. 

4. Kosning fulltrúa á ársþing SSNV til eins árs.  Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. 

5. Umræða um eignarhald á íbúðum á Húnavöllum og Steinholti. 

 

6. Fundargerðir: 

a) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 4. júní 2012. 

b) Stjórnar byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún, dags. 4. maí 2012. 

c) Samráðsnefndar um uppgræðslu á Eyvindarstaðaheiði, dags. 29. maí 2012. 

d) Stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, dags. 25. maí 2012. 

 

7. Bréf: 

a) Frá Skipulagsstofnun, dags. 3. maí 2012. 

b) Frá Aflinu Akureyri, dags. 26. apríl 2012. 

c) Frá Orkufjarskiptum, dags. 21. maí 2012. 

d) Frá SSNV, dags. 21. maí 2012. 

e) Frá Samb. ísl. sveitarfélaga, dags. 22. maí 2012. 

f) Frá Saman-hópnum, dags. 23.maí 2012. 

g) Frá styrktarsjóði EBÍ, dags. 22. maí 2012. 

h) Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 23. maí 2012. 

i) Frá æskulýðsnefnd Neista, dags. 22. maí 2012. 

j) Frá umhverfisráðuneytinu, dags. 25. maí 2012. 

 

8. Önnur mál. 

 

 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00 

 

Samþykkt var að bæta við undir dagskrárlið 6 e)  fundargerð frá stjórn fjallskiladeildar 

Bólstaðarhlíðarhrepps dag. 5. júní 2012. 

 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 
Undirbúningshópur  sem fjallaði um fyrirkomulag minka- og refaveiða fundaði þann 5. júní 

s.l.  Fyrir fundinum liggja upplýsingar frá hópnum um veiðitölur í mink og ref  tímabilið 

2009-2011.  Samþykkt var að halda óbreyttu fyrirkomulagi í sumar varðandi refaveiðar. 

Samið verði um minkaveiði í fyrrum Torfalækjarhr. og vestanverðum Svínavatnshreppi, en 

þar hefur ekki verið stunduð minkaveiði síðastliðin ár.   

Stefnt er að því að endurskoða fyrirkomulag á minka- og refaveiðum fyrir næsta veiðitímabil. 

Samþykkt  var að Þóra Sverrisdóttir fari með atkvæði sveitarfélagsins á aðalfundi 

Fasteignafélags Húnavatnshrepps ehf. þann 13. júní n.k. 

Lagt var fram verðmat á Reykjajörðinni ásamt loftmynd af því svæði sem ætlunin er að 

sveitarfélagið haldi eftir af jörðinni, ef af sölu verður.  Samþykkt var að sveitarstjóri vinni 

málið áfram. 

 

2. Drög að innkaupareglum sveitarfélagsins. 
Fyrir fundinum liggja drög að innkaupareglum fyrir sveitarfélagið.   
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Hreppsnefnd samþykkti samhljóða eftirfarandi innkaupareglur: 

 

 

INNKAUPAREGLUR HÚNAVATNSHREPPS 
 

1. gr. 

Almenn ákvæði 

Reglur þessar eru til að stuðla að vönduðum og hagkvæmum innkaupum Húnavatnsrhepps og til að tryggja gæði 

vöru, þjónustu og verka sem Húnavatnshreppur kaupir.  Ennfremur skulu reglurnar stuðla að því að tekið sé tillit 

til umhverfissjónarmiða og líftíma vöru við innkaup. 

Reglur þessar gilda fyrir allar stofnanir og deildir sem reknar eru á vegum Húnavatnshrepps. 

Innkaupareglum skal fylgt við öll innkaup, sem og 1ögum um opinber innkaup nr. 84/2007 og 1ögum um 

framkvæmd útboða nr. 65/1993. Við innkaup skal taka mið af EES reglum þegar það á við. 

 

2. gr. 

Innkaup 

Með hugtakinu innkaup er átt við kaup á hvers kyns aðföngum, þ.e. kaup á þjónustu, vörum og verklegum 

framkvæmdum. 

 

3. gr. 

Innkaupaaðferðir 

Við innkaup sveitarfélagsins skulu eftirfarandi innkaupaaðferðir notaðar: 

 Útboð, opið eða lokað, og samningur/pöntun í kjölfarið. 

 Fyrirspurn og samningur/pöntun í kjölfarið. 

 Samningur eða pöntun án undangengins útboðs eða fyrirspurnar. 

 Innkaup samkvæmt rammasamningi. 

Við innkaup sveitarfélagsins er einnig heimilt, þar sem við getur átt að beita eftirtöldum aðferðum: 

 Samningskaupum að undangenginni birtingu útboðsauglýsingar. 

 Samningskaupum án undangenginnar birtingar útboðsauglýsingar. 

 Samningskaupum vegna hönnunarsamkeppni. 

 

4. gr. 

Umsjón og ábyrgð á innkaupum / útgjaldaheimildir 

Sveitarstjóri er prókúruhafi sveitarfélagsins, sbr. 4. mgr. 55. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Sveitarstjóra er 

heimilt að veita öðrum starfsmanni sveitarfélagsins prókúru að fengnu samþykki sveitarstjórnar. Sveitarstjóri 

veitir starfsmönnum sveitarfélagsins ráðgjöf og aðstoð um tilhögun innkaupa, eftir þörfum. 

Forstöðumönnum er heimilt að stofna til útgjalda fyrir hönd sveitarfélagsins innan ramma fjárhagsáætlunar 

hverju sinni og bera þeir ábyrgð á innkaupum sinna stofnana og deilda. Forstöðumenn geta með samþykki 

sveitarstjóra veitt einstökum starfsmönnum heimild til að stofna til útgjalda. Öllum sem heimild hafa til að stofna 

til útgjalda ber að staðfesta að þeir hafi kynnt sér efni innkaupareglna sveitarfélagsins og að þeir muni fylgja 

þeim við innkaup. 

Sveitarfélagið heldur skrá yfir þá starfsmenn sem hafa heimild til að stofna til útgjalda og ber sveitarstjóri ábyrgð 

á að uppfæra skrána. 

 

5. gr. 

Mat og skipting á innkaupum 

Við mat á ætlaðri fjárhæð samnings skal telja með allan kostnað innkaupa miðað við þann tíma þegar auglýsing 

um innkaupin birtist. Sé fyrirhugað að kaupa vöru, þjónustu eða verk í áföngum skal miða við samanlagt 

heildarverð allra áfanga sem boðið er út. 

Óheimilt er að gera ótímabundna samninga. 
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Óheimilt er að skipta innkaupum niður með einum eða öðrum hætti til að lækka fjárhæð, eða áætlaða fjárhæð, 

innkaupa í þeim tilgangi að komast hjá útboði/verðfyrirspurn þannig er t.a.m. óheimilt að skipta innkaupum milli 

tímabila og láta skipta reikningum frá seljendum niður í smærri einingar. 

Heimilt er að skipta innkaupum niður í einingar eða áfanga í því markmiði að bjóða hverja einingu eða áfanga út. 

Einnig er heimilt að semja um viðbótarverk eða viðbótaráfanga a grundvelli fyrra útboðs. 

 

6. gr. 

Útboð 

Undir hugtakið útboð falla heiti þar sem lýst er því sem boðið er út, eins og þjónustuútboð verkútboð, vöruútboð, 

en einnig heiti eins og alútboð, samkeppni, hönnunarsamkeppni, tveggja áfanga keppni og útboð með tveggja 

umslaga kerfi. Forval er hluti útboðsferils. 

 

7. gr. 

Hvenær útboð skal viðhaft 

Útboð skal að jafnaði viðhaft við innkaup, að svo miklu leyti sem unnt er og hagkvæmt þykir. 

Þegar áætluð samningsfjárhæð verklegrar framkvæmdar er yfir 15 milljónir króna skal útboð viðhaft. Ef áætluð 

fjárhæð kaupa á þjónustu fer yfir 15 milljónir króna skal viðhafa útboð. Ef áætluð fjárhæð vegna vörukaupa fer 

yfir 5 milljónir króna skal sömuleiðis viðhafa útboð. Allar tölur eru án virðisaukaskatts.  

 

8. gr. 

Opið útboð 

Opið útboð skal að jafnaði viðhaft þegar um er að ræða kaup á verki eða þjónustu sem margir geta framkvæmt 

eða veitt, eða vöru sem margir selja eða geta útvegað. 

 

9. gr. 

Lokað útboð með eða án forvals 

Heimilt er að viðhafa lokað útboð ef raunhæfur samanburður næst og það þykir hagkvæmur kostur. 

Þegar um er að ræða vandasöm, faglega og/eða tímalega krefjandi og/eða fjárfrek verk er heimilt að gera 

áskilnað um að væntanlegir bjóðendur hafi bæði faglega og fjárhagslega getu til að framkvæma viðkomandi 

verk. 

 

10. gr. 

Forval 

Þegar forval er viðhaft til að velja þátttakendur í lokuðu útboði, samkeppni eða samningskaupum, skal þess 

krafist í forvalsgögnum að umsækjendur leggi fram upplýsingar sem sýna getu þeirra til að taka að sér verkefnið. 

Þannig skal í forvalsgögnum koma fram með skýrum og greinargóðum hætti hvaða gagna eða upplýsinga er 

krafist frá umsækjendum og hvernig verði staðið að vali á þátttakendum. Hægt er að takmarka fjölda þátttakenda 

í útboði, samkeppni eða samningskaupum, t.d. þannig að í forvalsgögnum komi fram að aðeins umsækjendur 

sem uppfylla tilteknar lágmarkskröfur fái að taka þátt í því eða að aðeins tiltekinn fjöldi fái þátttökurétt. 

 

11. gr. 

Auglýsing útboða 

Útboð skulu auglýst og skal í auglýsingu koma fram hvar og hvenær útboðsgögn eru til afhendingar, hver 

kaupandi er, hvað boðið er út, hvar og hvenær skuli skila inn tilboði, hvar og hvenær þau eru opnuð, skilatími 

þess sem verið er að bjóða út og hvort skilatryggingar sé krafist. 

Við lokað útboð skal senda orðsendingu um útboðið til þeirra sem kaupandi gefur kost á að gera tilboð. Í 

orðsendingunni skal koma fram, auk þess sem tilgreint er í 1. mgr., hvaða aðilum er gefinn kostur á að gera 

tilboð. 

 

12. gr. 

Útboðsgögn 

Útboðsgögn skulu innihalda allar nauðsynlegar upplýsingar svo unnt sé að gera tilboð. Frestur til að skila tilboði 

skal alltaf vera hæfilegur miðað við umfang þess sem boðið er út. Í útboðsgögnum skal skýrt koma fram hvernig 
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tilboð verði metin og hvaða forsendur verði lagðar til grundvallar vali á samningsaðila. Í verkútboðum skal 

leitast við að nota samræmda útboðs- og verklýsingu. 

 

13. gr. 

Fyrirspurnir 

Fyrirspurn er viðhöfð, þegar útboð er ekki talið eiga við, til að afla tilboða frá tilteknum aðilum sem taldir eru 

geta útvegað vöru, veitt þjónustu eða framkvæmt verk, sem óskað er eftir hverju sinni. Þrátt fyrir að fyrirspurnir 

séu óformlegri en útboð, samkvæmt þeim lögum sem um þau gilda, skal tilboða aflað á grundvelli skriflegra 

fyrirspurnargagna og tilboð skulu einnig vera skrifleg. Sveitarfélaginu er heimilt að senda út fyrirspurnir og taka 

við tilboðum í fyrirspurnir með símbréfi og/eða tölvupósti. Málsmeðferð öll skal vera vönduð, fyrirspurnargögn 

skulu vera skýr og greinargóð og skýrt skal koma fram ef meta á tilboð á öðrum forsendum en verði einu saman. 

Tilboð skulu opnuð á tilsettum tíma og þau skráð. Samanburðarskrá tilboða skal gerð og þátttakendur skulu 

upplýstir um val á tilboði. 

Heimilt er, undir sérstökum kringumstæðum að afla skriflegs tilboðs frá einum seljanda. Þessar kringumstæður 

geta m.a. verið þær að annar seljandi sé ekki þekktur og/eða verð séu kunn. 

 

14. gr. 

Mat og val á tilboðum/samningsaðilum 

Ætíð skal taka því tilboði sem hagkvæmast er miðað við kröfur í útboðslýsingu, lögum og reglum. Ef 

hagstæðasta tilboð er ekki jafnframt lægsta tilboð skal það rökstutt sérstaklega. 

Í útboðsgögnum skal tilgreina forsendur fyrir vali tilboðs með eins nákvæmum hætti og framast er unnt. Í 

forsendum má ekki vísa til annarra atriða en staðreynd verða á grundvelli gagna sem bjóðendur leggja fram eða 

með öðrum hlutlægum hætti. Ef meta skal tilboða á grundvelli fleiri forsendna en verðs skal tiltekið hverjar þær 

forsendur eru í útboði og þeim raðað eftir mikilvægi ef mögulegt er. Við mat á hagkvæmni tilboðs skal tekið tillit 

til öryggis, heilbrigðis, gæða- og umhverfissjónarmiða. 

 

15. gr. 

Fjárhagsstaða bjóðenda/viðsemjenda 

Ef eftirfarandi atriði eiga við má ekki gera samning við bjóðanda/viðsemjanda: 

i.  Sætir nauðasamningum eða er undir gjaldþrotaskiptum. 

ii.  Er í vanskilum með opinber gjöld eða lögbundin iðgjöld starfsmanna. 

iii.  Skortir fjárhagslega- og tæknilega getu til að framkvæma samninginn. 

Sé þess krafist er tilboðsgjafa skylt að sýna fram á regluleg bankaviðskipti og/eða tryggingu vegna 

samningsefnda. Heimilt er að kanna fjárhagsstöðu bjóðenda á vanskilakrá. 

Þegar áætluð samningsfjárhæð vegna verk- og þjónustusamninga er 10 milljónir króna eða hærri er óheimilt að 

gera samning við aðila ef ársreikningur sýnir neikvæða eiginfjárstöðu, enda liggi frekari skýringar ekki fyrir. Þá 

er heimilt að gera kröfur um jákvæða eiginfjárstöðu tilboðsgjafa í forvölum og lokuðum útboðum þótt 

samningsfjárhæð sé lægri en að framan greinir. 

Óheimilt er að greiða viðsemjanda vegna verks eða þjónustu fyrr en fullnægjandi samningsefndatrygging liggur 

fyrir og samningur er frágenginn. 

Sé kennitala bjóðanda yngri en 5 ára skal kanna viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda. Leiði sú könnun í 

ljós nýlegt greiðslu- eða gjaldþrot (gjaldþrot, nauðasamninga, greiðslustöðvun o.fl.) ber að vísa bjóðanda frá, 

enda eigi í hlut öldungis sams konar rekstrareining, með sömu eða nær sömu eigendur, í sömu eða nær sömu 

atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

 

16. gr. 

Hæfis- og siðareglur 

Enginn starfsmaður sveitarfélagsins eða fulltrúi í nefnd, ráði eða stjórn á vegum sveitarfélagsins má eiga aðild að 

ákvörðunum um innkaup, sem varða aðila sem þeir eru náskyldir eða í hagsmunatengslum við. Ber starfsmanni 

eða nefndarfulltrúa að hafa frumkvæði að því að gera viðvart um ástæður er kunna að valda vanhæfi hans. 

Starfsmönnum sveitarfélagsins og fulltrúum í nefndum, ráðum eða stjórnum á vegum sveitarfélagsins er óheimilt 

að þiggja boðsferðir og gjafir sem tengjast viðskiptum við sveitarfélagið nema með samþykki sveitarstjóra. 
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17. gr. 

Trúnaðarskylda 

Allir starfsmenn og fulltrúar sveitarfélagsins er koma að innkaupum og innkaupamálum skulu gæta þagmælsku 

um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt á að fara. 

 

18. gr. 

Tengdir aðilar 

Almennt eru tengdir aðilar aðal- og varamenn í sveitarstjórn auk æðstu stjórnenda sveitarfélagsins. Makar 

þessara aðila, ófjárráða börn og aðrir fjárhagslega háðir einstaklingar falla einnig hér undir ásamt fyrirtækjum í 

eigu eða undir stjórn þessara aðila. 

Sveitarfélagið heldur skrá yfir tengda aðila og ber sveitarstjóri ábyrgð á að uppfæra skrána. 

Viðskipti sveitarfélagsins við tengda aðila skulu vera á sömu forsendum og þegar um óskylda aðila er að ræða, 

s.s. varðandi einingaverð. Að öðru leyti gilda ákvæði 16. gr. um hæfis- og siðareglur. 

 

19. gr. 

Gildistaka 

Innkaupareglur þessar öðlast gildi þann  6. Júní  2012. 

Fjárhæðir samkvæmt reglum þessum skulu breytast með hliðsjón af byggingarvísitölu sem er 114,9 stig við 

gildistöku reglnanna. 

Innkaupareglurnar voru samþykktar í hreppsnefnd Húnavatnshrepps 6. Júní 2012. 

 

 

3. Kjör oddvita og varaoddvita til eins árs. 
Kjör oddvita til eins árs: 

Þóra Sverrisdóttir var kjörinn oddviti til eins árs með fjórum atkvæðum Jón Gíslason fékk 

þrjú atkvæði. 

 

Kjör varaoddvita til eins árs: 

Jakob Sigurjónsson var kjörinn varaoddviti til eins árs með fjórum atkvæðum Guðmundur R. 

Halldórsson fékk þrjú atkvæði. 

 

4. Kosning fulltrúa á ársþing SSNV til eins árs.  Þrír aðalmenn og jafnmargir til 

vara. 
Aðalmenn:  Þóra Sverrisdóttir, Magnús Sigurðsson, Jón Gíslason. 

Varamenn:  Jakob Sigurjónsson, Ingibjörg Sigurðardóttir, Gísli Hólm Geirsson. 

 

5. Umræða um eignarhald á íbúðum á Húnavöllum og Steinholti. 
Hreppsnefnd samþykkti að bjóða Fasteignum Húnavatnshrepps ehf, til sölu 3. íbúðir í 

Húnavallaskóla ásamt einbýlishúsi á Húnavöllum og einbýlishúsi í Steinholti á 

fasteignamatsverði eignana, samtals að upphæð 19.622.000 kr.  

 

6. Fundargerðir: 
a) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 4. júní 2012.   

Hreppsnefnd samþykkti skóladagatöl leik- og grunnskóla skólaárið 2012-2013. 

Hreppsnefnd samþykkti kennslustundakvóta skólaárið 2012-2013. 
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b) Stjórnar byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún, dags. 4. maí 2012. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

c) Samráðsnefndar um uppgræðslu á Eyvindarstaðaheiði, dags. 29. maí 2012. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

d) Stjórnar Sambands ísl. sveitarfélaga, dags. 25. maí 2012. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. 

 

e) Stjórnar fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps. 

Erindi fundarins var beiðni frá Víði Gíslasyni um upprekstur á fé á Þverárdal.  Hreppsnefnd 

samþykkti erindið með fyrirvara um skynsamlega nýtingu landsins. 

 

7. Bréf: 
a) Frá Skipulagsstofnun, dags. 3. maí 2012. 

Efni: Heitavatnslögn frá Reykjum að Blönduósi.  Fram kemur í erindinu að Skipulagsstofnun 

gerir ekki athugasemd við að sveitarstjórn veiti leyfi fyrir ofangreindri heitavatnslögn. 

Lagt fram til kynningar. 

 

b) Frá Aflinu Akureyri, dags. 26. apríl 2012. 

Efni: Styrkbeiðni vegna reksturs Aflsins 2012. 

Erindinu var hafnað. 

 

c) Frá Orkufjarskiptum, dags. 21. maí 2012. 

Efni:  Óskað er eftir framkvæmdaleyfi sveitarfélagsins vegna viðhaldsvinnu á ljósleiðaralögn 

Orkufjarskipta sem liggur með bökkum Svartár.  Áætlað er að styrkja bakkann á 20 til 30 m 

kafla og hlaða grjóti meðfram honum þar sem áin hefur verið að brjóta úr bökkunum og stutt 

er orðið í ljósleiðarann. Óskað er eftir að útgáfu framkvæmdaleyfis verði hraðað svo hægt sé 

að ljúka viðgerð áður en veiðitímabil hefst þann 15. júní n.k.   

Með erindinu fylgja afstöðumynd og teikning af frágangi við árfarveginn ásamt samþykki 

Fiskistofu og landeiganda. 

 

Hreppsnefnd samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis vegna viðhaldsvinnu á ljósleiðaralögn sem 

liggur með bökkum Svartár í landi Ártúna. 

 

 

d) Frá SSNV, dags. 21. maí 2012. 

Efni:  Kynnis og námsferð sveitarstjórnarmanna á Norðurlandi vestra til Skotlands vorið 

2013. 

Lagt fram til kynningar. 

 

e) Frá Samb. ísl. sveitarfélaga, dags. 22. maí 2012. 

Efni:  Fjármálaráðstefna sveitarfélaga verður haldinn dagana 27. og 28. september n.k. Óskað 

er eftir ábendingum um um umræðuefni og efnisatriði á ráðstefnunni. 

Lagt fram til kynningar. 
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f) Frá Saman-hópnum, dags. 23.maí 2012. 

Efni:  Vakin er athygli á mikilvægi samveru foreldra og unglinga.   

Samþykkt var að vefborði/rafrænar auglýsingar sumarátaksins verði settar á heimasíðu 

sveitarfélagsins. 

 

g) Frá styrktarsjóði EBÍ, dags. 22. maí 2012. 

Efni:  Styrktarsjóður EBÍ 2012. 

Lagt fram til kynningar. 

 

h) Frá Sýslumanninum á Blönduósi, dags. 23. maí 2012. 

Efni:  Með vísan til 10. gr. laga nr. 85/2007 og 23. gr. reglugerðar nr. 585/2007, er óskað eftir 

umsögn Húnavatnshrepps vegna umsóknar Jens P. Jensen kt. 070951-7469 f.h. 

Húnavatnshrepps um endurnýjun á  leyfi til að reka gististað í flokki III og veitingastað í 

flokki II að Áfanga á Kili. 

 

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir endurnýjun leyfisins fyrir sitt leyti. 

 

i) Frá æskulýðsnefnd Neista, dags. 22. maí 2012. 

Efni:  Sótt er um styrk vegna námskeiða á vegum félagsins í Reiðhöllinni veturinn 2012. 

Hreppsnefnd samþykkti að styrkja námskeiðin um 20 þúsund kr. (liður 0689-9991) 

 

j) Frá Umhverfisráðuneytinu, dags. 25. maí 2012. 

Efni:  Þann 25. maí 2012 staðfesti umhverfisráðherra Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-

2022.  Aðalskipulagið öðlast þegar gildi.   

Jafnframt fellur úr gildi Aðalskipulag Svínavatnshrepps 1992-2012 frá 2. nóvember 1993. 

Með erindinu fylgir undirritaður uppdráttur ásamt greinargerð og afrit af auglýsingu sem 

birtast mun í B-deild Stjórnartíðinda. 

 

Hreppsnefnd fagnar því að búið sé að staðfesta aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022. 

 

8. Önnur mál. 

Tekið var fyrir erindi sem fært var í trúnaðarmálabók. 

Talsverðar umræður urðu um málefni Hveravallafélagsins ehf. 
 

Fleira ekki gert, Fundargerð upplesin og staðfest. 

Fundi slitið kl. 18.16 

 

_________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

      

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Gísli Hólm Geirsson 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðmundur R. Halldórsson 

 

 

__________________________            _____________________________  

Ingibjörg Sigurðardóttir     Jens P Jensen    


