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Mættir eru: Össur Geirsson, Ella Vala Ármannsdóttir, Guðmundur Vilhjálmsson, Gestur 

Áskelsson og Kristjón Daðason 

 

1 Landsmót 

 

Farið var yfir skipulagið og skjalið Landsmót 2017 sem er á g-drifinu. 

Ýmis verkefni þar skipt á stjórnarmeðlimi. (sjá skjal) 
 

Bensínpeningur: Ákveðið var að sísl myndi borga 5000 kr fyrir hvern bílstjóra, við biðjum fólk að 

reyna að koma saman. 

Athuga þarf gistingu fyrir kennarana hvort þeir geti verið svolítið prívat. 

 

Upplýsingabæklingur, ákveða þarf hvað á að vera í honum, kort af bænum, dagskrá, A4 blað 

brotið saman. Setja á netið, facebook og á heimasíðuna. 

 

Uppfæra þarf texta fyrir heimasíðuna, linkur á dagskrá. Össur setur það inn 

 

Fjölmiðlar, tveimur vikum fyrir landsmót, senda fréttatilkynningu, upplýsingar um mótið. 

Ella Vala tekur það að sér: Morgunblaðið, fréttablaðið, fréttatíminn, stundin, skessuhorn, rúv, 

stöð 2. Fréttaritari á Akranesi frá rúv og stöð 2.  Síðasta lagi fyrir 30.janúar. Myndir frá mótinu 

þarf að berast um helgina, á laugardeginum, senda á blöðin. 

 

Össur talar við kennarana sem kenna á mótinu, Kristjón talar við Daníel Friðjóns. 

Ella Vala verður í sambandi v. Össur v. fréttaflutninginn 

 

 



 

Það eru 198 hljóðfæraleikarar og 33 fararstjórar skráðir á mótið í dag. samtals 231. 

 

2. Harpa, sígildir sunnudagar, maraþon 

12.Nóvember sunnudagur, maraþontónleikar 

Fyrirspurn frá Hörpu: 

…( má færa) Lúðrasveitarmaraþonið 2017 (ef af því verður) undir Sígilda sunnudaga. Eina 

skilyrðið er að hluti maraþonsins verði í gangi milli kl. 17 og 18, en ef tímasetningarnar verða 

eins og síðast ætti það að ganga upp. 

  

Til upplýsingar þá eru Sígildir sunnudagar hugsaðir til að mynda samfellu í tónleikahaldi í húsinu 

og kynntir þannig að alltaf sé hægt að ganga að góðum tónleikum vísum í Hörpu á sunnudögum 

kl. 17. Við skiptum okkur ekkert af dagskrá tónleikanna að neinu leiti, en Sígildir eru kynntir með 

ákveðnum hætti og með því að fara undir þann hatt nytuð þið góðs af því. 

 

Stjórnin ákvað að ganga skal að þessu tilboði. 

Við erum orðin of sein til að sækja um styrk hjá Ýli. 

Innheimta þarf styrkinn frá Ýli fyrir síðusta maraþon, 500.000krónur. 

 

Fundi slitið klukkan 10:38 næsti fundur föstudaginn 27.janúar klukkan 9:30 

 

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir 

 

 

 


