
Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.1, 14.maí 2013  
Fyrsti fundur ný stjórnar haldinn á heimili Vilborgs kl. 20:00 

Viðstödd voru: Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Karen Sturlaugsson, Harpa 

Jóhannsdóttir og  Einar Jónsson.  Martin Markvoll í síma. 

Væri best að skipta verkefni á milli okkur: 

t.d. vefsíðan, LÆ, ... 

Einar tilbúinn að taka vefsíðan að sér 

Vilborg og Harpa vilja vinna með Inga Garðar í LÆ 

Jóhann er gjaldkeri 

þá lítur út fyrir það að Karen þarf að vera ritari! 

 

Helstu verkefni okkar: 

LÆ 

Landsmót 

Nótur 

Endurnýja netfangalista / SÍSL lista 

 

Landsmót 

B-mót á Stykkishólmi? 

A-mót nær Reykjavík? 

 

Mótsgjöld:  skýr áætlun.  t.d. mótsgjöld hækka þegar nær dregur mótinu.  

 

Samskipti: 

- vantar rétt netfang  

- og bara 1 netfang er leyfð á vefsíðu okkar núna 

- best væri að allir stjórnendur fái aðgang – ekki bara hver hljómsveit. 

- nota Facebook?  Eða kannski bara góða heimasíða með tenging inn á facebook 

 

Nótan verður sunn. 23. mars 2014 og svæðistónleikar laug. 18. mars 2014. 

 

Dagsetningar fyrir Landsmót SÍSL: 

B mót:  4.- 6. apríl 2014 á Stykkishólmi 

- 300 manns alls 

- 6.-8. bekkir:  3. árs + → grunnpróf 

- Hringdum í Martin: 

o 10 kennslustofur í grunnskólanum og svo tónlistarskólinn 

 þarf að telja stofur betur og fá stærðir á þeim 

- Activity:  sigling 

- Hver getur séð um matinn? 

- Foreldrafélagið fær 1.000 kr. á mann  

 

A mót:  2.-4. maí 2014  

- hvar?  Hver er með nóg pláss til þess??  Nálægt Reykjavík 

o Seltjarnarnes* 

o Grafarvogur* 

o Akranes* 

o Þorlákshöfn 



o Garður 

o Sandgerði 

o Grindavík 

 

 

C/D mót:  haust 2014 

- Vantar hugmyndir! 

- nemandur þurfa að fá innblástur 

- námskeið??  nemendur velja 

o t.d. Vilborg:  lærði slökun í Tónó 

- námskeiðsform??  hópefling (t.d. þegar Styrmir fór í klappleiki)   

o vantar hugmyndir fyrir hluti sem þau hafa ekki gert/hafa ekki aðgang að/hærra 

plann 

- væri líka hæt að hafa tónleikar þar sem hljómsveitir spila. 

- hvar?? 

o heimavistaskólar? 

 

 

 

LÆ 

1.  Krakkar út á landi fá ferðastyrk? 

 Auglýsum:  „möguleiki á að sækja um ferðastyrk“ – vitum aldrei hversu margir munu 

sækja um.   

Þarf að athuga miðað við allir krakkar eru að keyra:  t.d. úr Reykjanesbæ eða Selfoss 

 

a,  Elía frá Fásk.firði fær styrk núna:  kom alltaf.  ca. 20.000 kr. hver skipti.  Vilborg búin 

að fá einhverjir kvittunir (64.230 kr.)  

 Borga 50.000 kr. í styrk samþykkt. 

 

2.  15/16 – 25 ára 

 miðpróf  

3.  Vantar stundum reglugerð! 

 Reglur: 

  1.  Mæta 

  2.  Ef þú ert byrjuð þá ertu með. 

 

4.  Borga Inga Garðar? 

 Við fengum 100.000 kr. frá Tectonics.  Borga Inga það? 

Ingi var með:  3 æfingar f/Tectonics og sá alveg um samskipti við Ilan.  Og svo var hann 

með æfingahelgi í jan.2013. 

Borga Inga 200.000 kr. samþykkt 

 

 

 

Heimildamyndagerð 

Ingi og Snorri 

 

 

Ekki fleira rætt og fundi slitið. 

Karen J. Sturlaugsson  


