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 Össur búinn að útbúa Exelskjal fyrir skráningu á landsmótið. Spurning hvort það eigi 

að bæta einhverju við skjalið? 

 Daði leggur til að bæta við dálkum aftast sem stjórnendur geta fyllt út 

staðfestingargjöld 

 Spurning hvort eigi að bæta við að raða niður á raddir í klarinettum og trompetum? 

 Senda út bréf vegna skráningar á landsmótið. Skráning þarf að skila inn fyrir 10. 

Mars. Staðfestingargald er kr. 2000,- og er óafturkræft. 

 Enn eru laus pláss á landsmótið 

 Undirbúningur fyrir mótsblaðið er komið á fullt, nú vantar bara upplýsingar frá 

stjórnendum. 

 Halldór ætlar að skrifa formannspistil í blaðið 

 Þarf að raða stjórnendum og aðstoðarmönnum á hljómsveitir. Gerum ráð fyrir að allir 

stjórnendur verði settir á hljómsveitirnar. Fólk skipti svo með sér verkum 

 Ræða við Þorvald um að halda utan um slagverkið 

 Athuga hvort það séu ekki einhverjir kennarar á Akureyri sem hægt væri að fá til 

aðstoðar hljómsveitunum. 

 Halldór ætlar að ræða við Össur um útsetningar sem hann á með það í huga að SÍSL 

kaupi af honum þessar útsetningar. 

 Nýjar útsetningar verða settar á heimasíðuna um leið og þær verða tilbúnar 

 Þarfa að ákveða nýjan meðlim í stjórn SÍSL þar sem Eggert ætlar ekki að bjóða sig 

fram í gjaldkerastöðuna. 

 Stefnt á að halda aðalfund SÍSL þriðjudag 10. Apríl kl. 9.30 – 16.00 í Kríunesi 

 Hvenær eiga landsmótin að vera og hvar? Komið hafa fram hugmyndir um að C/D 

mótin séu frekar á vorin og lengra frá Reykjavík, en A/B mótin á haustin nær 

bænum. 

 Skrifa niður hugmyndir um C/D mót og leggja fyrir aðalfundinn 

 Hvernig viljum við halda áfram með LÆ? Þarfa að horfa lengur fram í tímann 

 Sækja um í styrktarsjóð Tónlistarhússins varðandi LÆ 

  

Fundi slitið kl. 12.30 

 


