Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.2, 22. ágúst 2013
-haldinn á heimili Vilborgs kl. 17:30
Viðstödd voru: Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Karen Sturlaugsson, Einar Jónsson og
Martin Markvoll.
Væri best að skipta verkefni á milli okkur:
Einar: uppfæra heimasíða
Martin: Landsmót B sveitir
Vilborg: formaður og LÆ
Harpa: Uppfæra félagslista og LÆ
Jóhann: gjaldkeri
Karen: ritari
LÆ: Ingi Garðar, Vilborg, Harpa
Nótnanefnd: Össur, Einar, Karen
Nótnaútgáfa:
Vilborg er með Þursafóninn og Spilverk tilbúið til prentunnar.
Einar tekur við.
En spurning með C/D útgáfur:
-hver ætti að fá?
hugmyndir:
Selfoss
Skólahljómsveit Kópavogs
Skólahljómsveit Austurbæjar
Skólahljómsveit Vesturbæjar
Skólahljómsveit Grafarvogs
Skólahljómsveit Árbæjar – Breiðholts
Reykjanesbær
Mosfellsbær
Akranes
Akureyri
Höfn
Stykkishólmur
Seltjarnarnes
13 samtals – prentum 15 partíturar
- Setja partar inn á vefsíðu. Prentum partítúr
Hvað ætti að kostar?
- samkvæmt gjaldskrá sem var sett upp ca. 200/2009:
o A sveit
3.000 kr.
o B sveit
4.000 kr.
o C sveit
5.000 kr.
o Syrpur
7.000 kr.
o Stærri pakar
15.000 kr. (eins og jólabækur frá Martini)

Vefsíðan
Hvar erum við stödd: Malcolm vildi hætta. Svo ætlar Baldur að vinna í þessu – að finna
einhver til að taka þetta að sér. Ekkert úr því. Einar er í sambandi við einhver sem er að
skoða þetta.
Nauðsynlegt að koma þetta í lag. Við þurfum að flytja gögnin á næstunni – t.d. nótur.

Landsmót
B-mót á Stykkishólmi
A-mót: komin áhugi hjá Garði og Grindavík. Karen kannar þetta

C/D mót (2014-2015):
Vilborg: vill geta boðið upp á betri aðstæður fyrir C/D nemendur
Hvar þá?
-Laugarvatan?
nóg pláss
-En þarf að vera maí/júní
Hugmyndir um námskeið:
- Mnozil Brass
- Carly(?) trompet og fjölskyldan
- Samúel Jón Samúelsson
- Stjórnandanámskeið: alltaf einhver sem er hjá SÍ
- útsetningar
- kynning á tölvuforrit
*Væri fínt að gera könnun til að fá hugmyndir fyrir C/D:
- tímasetning
- formið
- hugmyndir fyrir kursar

*Senda út staðfesting fyrir B-Landsmót
*Útbúa bréf – formlega beiðni til að bóka Landsmót
*Vantar uppfærð lista stjórnendur/skólar
*A Sveit: Karen heyrir í Grindavík og Garði

*Símafundur:
755-7755 og svo SÍSL# 747-5123
Símafundur: miðvikudaginn 11. sept. kl. 9
Fundi slitið kl. 19:30
Karen J. Sturlaugsson

