
16. Stjórnarfundur SÍSL 
Fundargerð nr.16 

Símafundur, 24.mars 2017 

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

Áskelsson og Kristjón Daðason. 

 

1 Aðalfundur fös 21.apríl 

Gestur hefur bókað Kríunes fyrir aðalfund.  Fundur hefst klukkan 9:00 og boðið verður upp á 

morgunmat klukkan 8:00.  Fundinum líkur klukkan 12:30, þá verður boðið upp á mat. 

Ella Vala sendir aðalfundarboð.  Þurfum að biðja fólk um að staðfesta þátttöku fyrir mánudaginn 

10.apríl. 

● Össur fer yfir starfsemina á árinu,  

● Lagðir fram endurskoðaðir reikningar: Kristjón fer yfir reikninga,  

● Tillaga um breytingu á 5.grein laga SÍSL: Annað árið skal kjósa tvo stjórnarmenn og hitt 

árið þrjá.  

● Önnur mál; Guðmundur mun kynna hugmynd að ráðningu framkvæmdastjóra fyrir 

landsmót. Linda Sigfúsdóttir er okkar óskakandídat og mun Guðmundur ræða við hana 

fyrir aðalfundinn. 

● Opnar umræður 

Rætt var um eðlilega greiðslu fyrir slíka vinnu, ca. 1000 krónur á haus, og tekið svo meðaltalið 

af landsmótunum tveimur. Ca. 400.000 krónur á mót.   

 

Rædd var blaðaútgáfa og allir sammála um að það ætti að vera ákvörðun hvers mótshaldara og 

þeir ættu að taka að sér þá vinnu. 

 

Hvað gerir framkvæmdastjóri? : 

● Ganga frá samingum við fyrirlesara og kennara sem stjórn hefur ákveðið hverjir verða. 

● Ráða skemmtara fyrir diskótek eða aðra skemmtun á laugardagskvöldi. 

● Ráða ljósmyndara fyrir mótið. 



● Matarmál, fá tilboð á mat í samvinnu við mótshaldara 

● Hljóðkerfi 

● Útbúa vinnureglur vegna skipulag tónleikanna 

● Vera í sambandi við fjölmiðla 

● Sjá um upplýsingaflæði til foreldra/farastjóra og til stjórnar. 

 

Hvað gera mótshaldarar? : 

● Gisting, verður á höndum heimamanna. 

● Mótsblað ef þess er óskað 

 

 

2 Landsmót 2018 A-B/C-D 

● A-B sveitir í Reykjavík Grafarvogur/Breiðholt/Mosfellsbæ vor 2018 

Kristjón telur Mosó góðan kost, Hann mun ræða við Einar Jónsson og Daða Þór Einarsson. 

Hann telur þó Grafarvog meira spennandi. Foldaskóli/Húsaskóli möguleg gistirými. 

Guðmundur hefur einnig samband við Snorra Heimisson. 

 

● C-D sveitir á Akureyri snemma í október 2018  

Ella Vala mun ræða við skólastjórnendur Tónlistarskólans á Akureyri. 

 

3 Síðasta landsmót 

Skoðunakönnunin kemur mjög vel út.  

 

 

Fundi slitið klukkan 10:20 : Næsti fundur mánudag 10.apríl eftirmiðdag/kvöld á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir 


