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14. fundur 2011, símafundur 12. September kl. 8.15 

Þátttakendur: Halldór Sighvatsson, Eggert Björgvinsson og Vilborg Jónsdóttir, Jóhann 

Stefánsson, Einar Jónsson 

  

Fyrri hluta símafundar var einungis með stjórninni. Einar og Jóhann bættust í hópinn 

kl. 8.45 

  

 Rætt um dagskrá LÆ. Æfing hefst í Foldaskóla kl. 19.30 – 22.30 ákveðið að byrja þá 

ekki hafa neinn sameiginlegan mat á undan. 

 Vantar enn þá í slagverkið, bara einn búinn að skrá sig. Ákveðið að tala við Karen, 

Kára og Össur og athuga hvernig málin standa hjá þeim. Þegar Einar bættist við á 

fundinum þá kom í ljós að hann var með fleiri slagverksmenn. 

 Einnig vantar óbó, tenórsax og leiðandi horn 

 Ljóst að of margar umsóknir komnar í nokkrum deildum. Halldór ræðir við Guðmund 

Óla um hvort það eigi að leyfa ríflegan fjölda í baritonum, altósöxum og túbum. Ef 

það er samþykkt þá þurfum við aðeins að hafa prufuspil í básúnum, trompetum og 

flautum. 

 Ákveðið að allir sem hafa lokið miðprófi komist inn. 

 Prufuspil ákveðið sunnudag 18. sept í Laugarnesskóla kl. 11.00 

 Vilborg og Halldór munu hlusta og athuga á hvort Karen Sturlaugs. Sé tilbúin að vera 

með. 

 Nemendur spila eitt verkefni að eigin vali. 

 Stjórnin ekki sammála um hvort LÆ hópurinn eigi að gista eða ekki. 

 Búið að athuga hvort það séu einhverjir góðir tónleikar þessa helgi eða annað sem 

gæti verið eftirsóknarvert fyrir þennan hóp. Ekkert fannst 

 Haft var samband við Örnu hjá Sinfó og athugað hvort hægt væri að fá 

hljóðfæraleikara þaðan til að spila fyrir LÆ. Ekki til peningur þar til slíkra hluta en 

Arna mjög áhugasöm um slík verkefni og taldi að þetta ætti að vera inn í starfi 

hljóðfæraleikaranna. 

 Nótnanefndin sem skipa Einar, Karen og Össur um það bil að ljúka störfum. Hafa þá 

farið yfir allar nýju útsetningarnar m.t.t. uppsetningar sem gerðar voru tillögur um í 

vor á aðalfundi þar sem staðla á útsetningaform og hvernig útsetningum er skila frá 

útsetjurum. 

 Einar tók að sér að gera forsíður fyrir allar útsetningarnar, hann ætlar líka að sjá um 

að fara með þetta í prentun. 

 Halldór og Vilborg hittust og röðuðu öllum verkefnum niður á hljómsveitir fyrir 

landsmótið. Gerðar voru örlitlar breytingar frá fyrri tillögum. 

 Dagskrá á landsmóti á föstudag mæting kl. 16.30 – 18.00 

 Matur kl. 17.30 – 18.00 – 18.30 – 19.00 

 Æfing kl. 19.00 - 20.00 

 Setning kl. 21.00 og tónleikar, spurning hvort það eru einhverjar hljómsveitar sem 

vilja spila? Jóhann búinn að nefna við Stórsveit Suðurlands að koma og halda 

tónleika ef vantar atriði. 



 Senda þarf út þátttökutilkynningu til allra núna í vikunni. Halldór er með eyðublað frá 

því á síðasta landsmóti sem ætti að vera hægt að nota. Muna eftir að setja inn 

þátttökugjaldið sem er kr. 14.000,- 

 Í boði að fara með alla í Draugasetrið á Stokkseyri. Kostar kr. 1500 á mann með 

rútuferðinni. 

 Samþykkt að hafa það inn í dagskrá mótsins 

 Jóhann búinn að ræða við Rótary á Selfossi um að fá hjá þeim nýjan bikar fyrir 

umgengnisverðlaun 

 Nauðsynlegt að kynna tilgang fyrir þessum verðlaunum vel fyrir öllum fyrirfram. 

 Jóhann búinn að tala við EB hljóðkerfi um lýsingu og hljóð í íþróttahúsinu alla 

helgina. Míkrafónn fyrir kynni, ljós og hljóð fyrir ballið á laugardagskvöldi. 

 Búið að ráða kokk. En nú vantar nauðsynlega fjöldatölur 

 Fá kokkinn til að gera matseðil, Jóhann og Eggert verða í sambandi vegna þessa. 

 Frítt verður í sund 

 Ingó verður með skemmtiatriði á laugardagskvöldi kl. 9.30 – 10.30. 

 Ball frá kl. 10.30 – 01 

 Jóhann með fána sem þarf að prenta á landsmótsmerki og dagsetningar 

 Kveðjugjöf frá Selfossi ekki frágengin einhverjar hugmyndir í gangi, SÍSL hefur tekið 

þátt í að borga gjöfina. Ca. 20 gjafir 

 Minna á að senda inn efni í blaðið. 

 Þarf að skipuleggja aðstoðarmenn á æfingar í öllum sveitum. 

 Þarf að gera ráð fyrir 5 slagverksaðstöðum og trúlega 5 sett af pákum. 

 Senda þarf slagverk frá Höfuðborgarsvæðinu. Halldór athugar með að fá lánaðan bíl 

sem hægt verður að hafa alla helgina. 

  

Fundi slitið kl. 10.00 

 


