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Þátttakendur: Vilborg og Jóhann. Baldur Orri hafði boðað sig til fundar en kom ekki 

Stjórnarmeðlimir tveir leggja til að kalla út varamann í stjórn þar sem Baldur Orri 

hefur ekki skilað sér. 

  

Yfirlit frá sumrinu: 

 LÆ nefndin ásamt stjórn SÍSL hittist á fundi 31. Maí í Kaffi Flóru. LÆ nefndin er 

skipuð að Þorvaldi Halldórssyni og Inga Garðari Erlendssyni. Farið yfir hugmyndir um 

LÆ fyrir komandi vetur. Þarf að búa til ramma um LÆ. Finna heppilegan æfingastað. 

Ýmsar hugmyndir ræddar. 

 Guðmundur Óli var í sambandi og gengið frá við hann að æfa helgina 13. – 14. 

Október. 

 Send var inn umsókn í Styrktarsjóð SUT og Ruthar Hermanns í Hörpu 6. Ágúst. 

 Formaður gerði nokkrar tilraunir til að boða stjórn til fundar en ekki gekk að ná 

sambandi við Baldur Orra fyrr en 14. Sept. 

  

 Ekki var gengið frá að senda út rukkun fyrir A/B nótnapökkum þar sem 

gjaldkeraskiptin tóku tíma og þótti orðið of seint að senda rukkunina út í sumar. 

 Nú þarf að ganga frá því að senda rukkunina út. 

 Þetta eru 3 B – sveitar lög og 4 A – sveitar lög. Samtals kr. 24.000,- 

 Jóhann mun sjá um að senda þetta út til hljómsveitanna. 

 Eggert þarf að ganga frá skýrslu vegna styrks sem fékkst fyrir landsmótið á Selfossi. 

 Helstu verkefni vetrarins verður LÆ og endurgerð heimasíðu 

 Einnig þarf að ganga frá þátttöku í NoMU við SÍL og uppgjöri 

 Vilborg sendir bréf til stjórnenda til upplýsinga um stjórnarskipti og LÆ 

 Ef ekki fæst styrkur frá Hörpu þarf að finn heppilegt tónleikahús fyrir LÆ í mars 

 Stefna á eina tónleika með LÆ í mars undir stjórn Guðmundar Óla þar sem flutt 

verða stór verk fyrir blásarasveit. 

 Vilborg fór á fund með Ilan Volkof stjórnanda Sinfóníuhljómsveitar Íslands um 

þátttöku LÆ í Tectonics hátíðinni sem verður 18. – 20. Apríl í Hörpu. 

 Einar Jónsson býður fram húsnæði hjá sér til æfinga LÆ 

 Nauðsynlegt að búa til LÆ. Hugmynd að biðja stjórnendur um að tilnefna þá 

hljóðfæraleikara sem eiga erindi í þessa hljómsveit. Æskilegt að SÍL sé þátttakandi í 

LÆ þar sem þar eru oft nemendur sem eru hættir í skólahljómsveitum en ættu erindi 

í LÆ. 

 Miðað við að LÆ sé skipuð nemendum á aldrinum 14 – 25 ára. 

  

 


