Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.13, 12. mars 2014
kl. 8:30 ‐ símafundur
Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Einar Jónsson, Martin Markvoll, Harpa Jóhannsdóttir
og Karen Sturlaugsson.
1. LÆ
A. sótt um ferðastyrk: Jóhanna Sigurðardóttir 34.900. kr. (Akureyri)
og það var önnur frá Akureyri. ATH hvort hún ætlar ekki að sækja um styrk
Ákveðið: að borga 20.000 kr. á mann í ferðastyrk
B. svo þurfum við að borga nokkrir:
Albert Sölvi (bari sax)
25.000 kr. (búinn að senda reikning)
Össur (óbó)
25.000 kr.
Sigurjón (klar.)
15.000 kr. – en ekki viss hvað fór á milli þeirra
Inga Garðars og Sigurjóns
C. laun Guðmunds Óla
reikning í ár er fyrir 460.000 kr. (í fyrra: 350.000 kr.) SAMÞYKKT
D. Smá umræða um hvort ætti að borga Inga Garðar
Vilborg og Harpa eru líka búnar að vinna mikið í ár í kringum LÆ
Karen mun gera smá könnun.
2. Landsmót 2014
A. B mót á Stykkishólmi:
1. vantar ennþá lokagreiðslu frá:
Austur-Hún (Skarphéðinn)
Skólahljómsveit Vesturbæjar (Lárus)
2. Slagverk: 20 nemendur búnir að skrá sig.
3. Ójafn á milli sveitir:
rauður 25
grænn 87
blár 53
Þurfum að jafna út! ATH: Lárus, Vilborg, fleiri....
4. Stjórnendur:
Rauður: Gestur og Dillý (+Einar á túbu?)
Grænn: Þorður og Snorri
Blár:
Jóhann M. og Lárus
Slagverk: Emil og Hafþór
Er hægt að fá endurgreitt?
-vegna veikandi, t.d.?
*10.000 kr. endurgreitt (5.000 kr. staðfestingagjald ekki endurgreitt) ef:
-veikandi
-ef hættir við með 3 vikna fyrirvara (semsagt ekki búin að kaupa inn mat, bolir,..)

B. A mót í Grindavík:
1. Kostnaður:
1. engin leiga fyrir skólar o.s.f.
-en þrif og klosettpappir: ca. 100.000 kr.
2. Matur: 6.000 kr. á mann
3. Afþreying:
-ratleikur á laugardaginn (kostnaður: ís)
-laugardagskvöld: Sveppir og Villir:
125.000 kr. á mann.= 250.000 kr. sem er ca. 625 kr. á mann miðað við 400
4. Mynd á bol: búin að finna eitthvað skemmtilegt. Þarf að senda til Vilborgar sem
fyrst.
5. Hljóðkerfi: það er til hljóðkerfi í Grindavík. Þarf örugglega að leiga.
Þarf að athuga betur. Martin til að vera hljóðmaður ef þarf.
6. Sund: frítt
2. Blaðið: vantar myndir og textir SEM FYRST.
Deadline: 22. mars
3. Vantar leiðbeiningar hvernig á að raða niður í hljómsveit?
C. Fjölmiðlar:
1. Stykkishólmur: Martin þekkir nokkrir blaðamenn. Sjónvarp??
2. Grindavík: Karen ath: Páll og hilmar Bragi og Suðurnesja sjónvarpið (líka með Stöð 2)
3. Grænlendingar:
Hópur frá Grænlandi langar að koma á Landsmót í Grindavík.
Vantar bréf. Vilborg og Karen
4. Aðalfundur SÍSL – þurfum að ræða dagsetning fyrir aðalfundinn á næsta fundi.
Næsti fundur: miðv. 19.mars kl. 9 Ingurnar úr Grindavík kl. 9:30.
Fundurinn slitinn kl. 10:15
Karen J. Sturlaugsson

