
Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.9, 4. janúar 2014  
- kl. 17 í Húsaskóla 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Einar Jónsson, Martin Markvoll,  Harpa Jóhannsdóttir 
og Karen Sturlaugsson. 

 
1.  LÆ:   
 -Vilborg er búin að panta Norðurljósasalinn fyrir tónleikar sunn. 23. feb. kl. 14 
 -285.000 kr.  
  -Styrkir? 

-Tónastöðin er tilbúin að styrkja 100.000 kr. – eigum við að athuga 
hvort hann Andrés er tilbúinn að styrkja meira? 
-Ylir sjóðurinn? 

-eigum við að láta borga inn á tónleikum? kannski 1.000 kr. á mann? og frítt fyrir 
grunnskóla og yngri? 
-kynnir:  ?  vill Guðmundur Óli sjálfur?  Hann stóð sig vel síðast. 
-Væri gott að hafa dagsskrá. Væri hægt að auglýsa styrkinn. 
-mæting á æfingum:   
  *þau sem mætaðu ekki: 
   5 frá Þorlákshöfn (3 þverfl. og 2 tpt.) → v/SÍL Þorláksh. ferð til Vestm. 
   2 frá Akureyri (2 þverfl.) → v/próflesturs 
   1 frá Reykjanesbæ (1 þverfl.) → v/útskriftaferðs 

*Við höfum reynt að taka tillit til aðra (t.d. ekki vera með æfingum þegar Sinfó  
Tónlistarskólanna er að æfa).  Össur þurfti að gefa nokkrir úr sína sveit frí til að 
mæta í LÆ (æfingabúðir hjá SK) 

-Guðmundur Óli segir að gangi vel.  Hann er mjög jákvæður og hefur áhúga fyrir 
bandið. 

 
-það væri gaman að halda 2 tónleikum á ári með LÆ.  1 tónleikar (aðaltónleikar) þarf 
að vera hefðbundið ekta lúðrasv.tónlist.  Svo 1 tónleikar sem væri öðruvissi reynsla 
fyrir nemendum. 
 
-væri gaman að finna verkefni fyrir LÆ.  t.d. fulltrúi Íslands.  Væri gott að tala við 
Forseta embættisins? 
Eða kannski í sambandi við Nótan.  En þarf að athuga með pening (v/stjórandans) 

 
 
2. Landsmót 2014 
A.  A mót í Grindavík:   
 Allt komið:  húsnæði, leyfi 
 Matur??   
  Salthús:  1300 kr. á mann 
  Skólamatur? 
  Fleiri staðir? 
 Laugardagskvöld?? 
  Kvöldvaka ? 
  Hver gætir stýrt því?  Leikfélagið Grindavíkur? (Bergur) Frístundarfulltrúi? 
   eða kannski úr Keflavík eða Hafnarfirði? 
  Vantar einhver sem gætir haldið utan að þessu allt saman 



  Hægt að velja fulltrúar úr hverju sveit? 
  Dansir, leikir – læra dans saman? 
  Atriði frá Leikfélagið? 
 
B.  B mót á Stykkishólmi 
-sund:  fullorðin:  ekki frítt í sund.  Hver lúðrasveit borgar fyrir sig. 
 
-Stjórnendur: 
Helga Björg slagverk: 
Snorri Emil 
Bragi Baldur 
Össur Hafþór 
Þórður  
Daði  
Kristjón  
Halldór (Akranes)  
Kári  
Lárus  
Bára  
Jói Stefáns.  
 

-mynd á bol:  myndmenntakennarinn á Stykkishólmi 
 -fyrir 1. feb. 
 
1. feb.:   1.  Skráning:  fjöldinn x 5.000 kr. 

2.  Mynd og grein fyrir mótsblað.  Svo sendir Martin ítrekun fyrir 1. 
mars 
 

1. mars: 1.  Restin:  nafnalisti x 10.000 kr. + bolastærðir 
  2.  Mótsblað efni 

 
3. Nótur 

- þurfum að gefa út: 
 Þursafónía 
 Stuðmannasyrpa 
 Jakob Magnússon syrpa 
 
 

4.  Fyrir næst: 
 1.  Harpa sendir út upplýsingar um bæði mót – en senda út með viku á milli 
  -minna á að nemendum mæta með nótum 
 2.  Kannski þarf að borga fyrir gisting??  ATH 
 3.  ATH:  máltíð:  skipta út brauðmeti (Stykkishólmur) 
 4.  ATH:  með gisting fyrir stjórn SÍSL og ath. ef fleiri stjórnendur vilja 
 
Næsti fundur:  22. jan. kl. 10 

 
  
  
 
 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.10, 22. janúar 2014  
- símafundur kl. 10 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Einar Jónsson, Martin Markvoll,  Harpa Jóhannsdóttir 
og Karen Sturlaugsson. 

 
 
1.  LÆ:   

- Norðurljósasalinn kostar minna:  175.000 kr.  (ekki 285.000 kr.) fyrir tónleikar sunn. 
23. feb. kl. 14 

 - Við seljum ekki inn.  Bjóðum frítt.  Reddum þessu!  Tónastöðin styrkir. 
 -Búin að fá mynd af Guðmundi Óla – senda inn í Hörpu 
 -Vilborg komin með æfingaplann.  Sendir á Hörpu 
 -En það vantar hljóðfæraleikarar: 
  óbó – tölum við Össur (óbó) til að koma.   
  barisax – Snæbjörn, Rósa, Albert Sölvi....  Vilborg talar við. 
  klarinett – vantar 2 – Harpa talar við: 
   Símon (FÍH) 
   Baldvin (LHÍ) 
   Hilma (LHÍ) 
 
2. Landsmót 2014 
 
Bolir: 
 -litafloran ekki til á landinu.  En gulur, rauður, grænn og blár eru alltaf til 
 -í hver kassa:  barnastærðir:  100 bolir og í fullorðin stærðir:  70 bolir 
 
 Vantar alltaf 1 lit:  sem þarf að sérpanta. 
 **Pöntum þá 1 auka lit → 1 kassi 
 
A.  B mót á Stykkishólmi 
Mynd á bolir:  þarf að vera vektor mynd 
 
Skráningarblaðið þarf að fara út.  Vilborg búin að ræða við Össur 
 
Harpa sendir út: 
 - skráning/staðfesting:  bara fjöldan + 5.000 kr. á mann 
 -setja inn dagsetningu á mótinu 
 -bankanúmer og kennitala 
 
 
INGA OG INGA BJÖRK (ÚR GRINDAVÍK) MÆTAR Á FUNDI 
 
B.  A mót í Grindavík:   
- Inga Björk verður í forsvari fyri Tónl. Grindavíkur 
-búin að panta húsnæði 
 er ennþá að athuga kostnaður 
-matur:   
 -Axel 



 -Salthús 
 -?? 
 Væri gott að halda sig við ekki meira en 1.000 kr. á mann fyrir heitamáltið 
-Sund:   
 frítt  í sund.  Ekki stór sundlaug.  Þarf að athuga hversu margir í einu. 
-Búin að stofna forledrarfélag við Tónlistarskóla Grindavíkur 
-Farið yfir dagsskrá hefðbúndin landsmóts 
-farið yfir hvað er ætlast af heimafólkinu: 
 -gæsla (1-2 á gististöðum ALLA sólarhring) 
 -hressing 
 -kaffi fyrir stjórnendur og fararstjórar 
 -uppstilling 
 -morgunmatur? 
-Mótsblað? 
-Skemmtun og afþreying: 
 -mótssetning á fös.kvöld 
 -skemmtun á laugardagskvöld 
 -afþreying á daginn á laugardaginn? 
 
 
 
Næsti fundur:  miðv. 5. feb. kl. 9 
 
Fundurinn slitinn kl. 11:05 

 
  
  
 
 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.11, 5. febrúar 2014  
- símafundur kl. 9 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Einar Jónsson, Martin Markvoll,  Harpa Jóhannsdóttir 
og Karen Sturlaugsson. 

 
1. Landsmót 2014 
 
Bolir: 
 -Litaskipting: gulur, rauður, grænn og blár  
 -Excel skjalið tilbúið að senda út 
 
Heimafólk: 
 -hvað eiga þau að borga?  2/3?  Allir eiga að borga. 
 
Ennþá að ræða um mat í Grindavík.  Enginn niðurstaður ennþá 
 
Umræða um kostnaður vegna þrifs o.s.f 
 
Skemmtun og afþreying í Grindavík: 
 hugmyndir:  fimleikasýing, leiksýning, fá leikarar (t.d. Góí, Sveppir), ratleikur 
 
Styttist í allt!   
 Harpa kallar eftir síðasta umsækjendum fyrir Stykkishólmsmót. 
 
 Vantar mynd fyrir bolir 
 
 
Næsti fundur:  miðv. 25. feb. kl. 9 
 
Fundurinn slitinn kl. 10:15 

 
  
  
 
 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.12, 25. febrúar 2014  
- símafundur kl. 9 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Einar Jónsson, Martin Markvoll,  Harpa Jóhannsdóttir 
og Karen Sturlaugsson. 

1.  LÆ 
-Tónleikar s.l. sunnudagur (23.feb.) heppnast gríðarlega vel! 
-uppgjör: 
 -Guðmundur Óli 
 -3 auka spilarar: 
  Sigurjón klar. – 15.000 kr. 
  Össur óbó – 20.000 kr. 
  Albert Sölvi barisax – 20.000 kr. 
 -pizza 
 -blóm 
 -salurinn:  175.000 kr. 
  Tónastöðin styrkir 1000.000 kr. 
  Við sóttum um í Ýli – ef við fáum, þá deka það 
 
Aðalfundurinn:  við verðum að ræða um framtíð LÆ 
 
Nótan:  Sigrún hefur beðið um hópinn til að spila 
 - þau fengu ekki neitt í fyrra.  Lofað var hamborgarveislu – sem gerðist ekki 
 -Ingi fékk borgað í fyrra frá SÍSL 
 -Það á að borga þetta! 
 -Nótan á að borga SÍSL og svo sjá SÍSL um að borga stjórnadann. 
 
Óformlega könnun á janúaræfingu meðal nemendum í LÆ: 
 allir nema 3 vildi hald áfram með LÆ í svipuðu formi. 
   
2. Landsmót 2014 
A.  B-mót á Stykkishólmi 
-1. mars er laugardagur:  segjum að loka/fullgreiðsla er þá 5. mars.   
 Harpa sendir út 
-systkinniafslátt?  Nei 
-minna á textinn í blaðið 
-10. mars hækkar gjaldið 
 
-Bolir: 
 nem.     193 + 4 
 samtals       240 
þurfum við ekki að panta auka? 
 
-Stjórnendur í hljómsveitum:   biðja eftirfarandi að stjórna og undirbúa auka lög 
rauður:  Helga Björg  og Gestur 
grænn:  Þorður og Snorri 
blár:  Jóhann og Lárus 
slagverk:  Emil (Reykjanesbær) og Hafþór (Stykkishólmur) 
 



Lög í hljómsveitum: 
rauður:  Gráðug kerling 
 Ís í blús 
 
grænn: Glaðasti hundur 
 Þakklæti 
 
blár:  Hamingjan er hér 
 Barfly 
 
slagverk:  Slag 
 
Styttum slagverks séræfingu – slagverksnemendur fara í hljómsveitum 
 fös. – lúðrasveit 
 laug. – lúðrasv. – samspíl – lúðrasv. 
 
Dagsskrá: 
fös. 
 kl. 16-18 mæting  
  myndataka 
  koma sig fyrir 
 kl. 17-18:30 matur 
 kl. 19 æfing 
 kl. 21  Mótssetning 
 kl. 22 upplýsingafundur 

kl. 23  ró 
 

Umgengisbikar? 
 nota á B-mót 
 A-mót – minni viðurkenning 
þurfum að kynna umgengisbikar:   
 tölvupóst 
 kynna á föstudagskvöld 
 
Gæsla 
 einhver sem er á vakt 
 hver læsir húsið? 
Geyma verðmæti á læstum stað? 
 
Slagverk 
hvað þarf? 
hvað er til? 
pákur? 
Nótnanefnd tekur það saman 

 
Mótssetning 

-einhver frá bæjarstjórn 
-formaður SÍSL 
-Lúðrasveit Stykkishólms 
-kynna umgengisbíkar 
-atriði? 



 
 

Næsti fundur:  12. mars kl. 9 
 
Fundurinn slitinn kl. 10:51 
 
 
  
 
 



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 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.14, 19. mars 2014  
- símafundur kl. 9 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Einar Jónsson, Martin Markvoll,  Harpa Jóhannsdóttir 
og Karen Sturlaugsson. 

1. Landsmót 2014 
A.  B-mót á Stykkishólmi 
Túbur: 
 -1 pabbi frá Skólahljómsveit Grafarvogs spilar í Blá 
 -Einar í Rauðu 
Rætt um samsetning sveitir: 
 rauður 38 
 grænn 83 
 blár  53 
 
Gisting á gistiheimilið: 
 Einar 
 rútubílstjóri 
 Lárus 
 
Samtals sem eru búin að skrá sig: 
 196 nemendur 
 244 allir 
 
Formaður hlutverk?? 
 
Stykkishólmsbær á bíl sem örugglega hægt að fá lánað 
 
Martin búinn að fá lánað kassabíl á föstudaginn og sunnudaginn 
 
Dagsskrá 
Mæting kl. 16-18  Mótttaka í grunnskóla 

1.  Fara með dót í skólastofur 
2. Kassi fyrir hver sveit í stofum 
3. Alllir fara í bolir 
4. Myndataka við kirkju (Harpa 

 
Ljós á ball 
 
Auglýsa tónleikar á sunnudaginn í bæjarblað – 
 reyna að koma fréttatilkynning 
 
Símanúmer í mótsblað  
 
Við þurfum að kaupa 13 rammar.   
Prentari/bleiki 
 
Karen/Harpa – skoða logo, texti á mynd 
 



AUGLÝSA:  hvort einhver vill spila á föstudagskvöldi 
 
B.  A-mót í Grindavík 
-Senda mynd fyrir bol 
 
C.  Aðalfundur 
-ætti að vera fyrir lok apríl 
-fös. 9. maí?  Vilborg ath. 
 
D.  LÆ 
-LÆ spilar á Nótan á sunn. 
Einar stjórnar 
fáum 20.000 kr. 
 
 
 
 
 

 
Næsti fundur:  27. mars kl. 9 
 
Fundurinn slitinn kl. 10:45 
 
 
  
 
 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.15, 27. mars 2014  
- símafundur kl. 9 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Einar Jónsson, Martin Markvoll,  Harpa Jóhannsdóttir 
og Karen Sturlaugsson. 

1. Landsmót 2014 
A.  B-mót á Stykkishólmi 
Ljós:  fá lánað/leigt   10.000 kr. 
 Martin á líka 
 
Hljóðkerfið:  leigt á 30.000 kr. 
 
Kynnir á tónleikum:  Formaður 
 
Bolir tilbúnir 
Blýantar tilbúnir 
 
Kassi?  Poki? 
 Bolir 
 Blýantar 
 Blaðið 
 Partitúrar 
 Armbönd 
Vilborg kaupir kassar – 35 stk. 
 
Texti á myndina: 
 Landsmót SÍSL 2014 á Stykkishólmi og dagsetning 
 
Allir búnir að borga?? 
 -ekki Lárus (hann borgir aldrei fyrir sjálfan sig) 
 
Væri gott að hittast í næstu viku:   

-fimm. f.h. 3. apríl hjá Einari kl. 9:30?? 
 

Grænmetisættir? 
Ofnæmi? 
 
Það er komið fréttatilkynning í Stykkishólmspóstinn (blaðið).   
En kaupum auglýsing:  ¼ síða  10.000 kr. 
 
Slagverk:  Einar tekur saman 
 
Pappír:  ljósritunarvél 
Martin og fl. hjálpast að ef þarf að ljósrita 
 
Hafþór 869-1588 
 
Fundur hjá Einari (Húsaskóli) mán. 31. mars kl. 10 – ganga frá allt sem á að fara í kössum 
fyrir landsmót:  Karen, Vilborg, Einar 



 
INGA KOMIN Á FUND 
 
Komin skráning fyrir yfir 300 manns 
Er einhver búin að heyra frá Akureyri?  Sauðárkrók? 
 
Bolir – mynd??  Smá stopp á bæjarstjóra 
Vilborg þarf að fá mynd eftir helgina.   
Inga skólastjóri er með þetta 
 
Þarf að tala við Össur:  skjal í lokaskráning 
 
 
 

 
Næsti fundur:  miðv. 9. apríl  kl. 9  (Einar kemst ekki) – Verðum í tölvupóst sambandi 
 
Fundurinn slitinn kl. 10 
 
 
  
 
 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.16, 9. apríl 2014  
- símafundur kl. 9 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll,  Harpa Jóhannsdóttir, Karen 
Sturlaugsson og Inga Björk Runólfsdóttir 

1. Landsmót 2014 
A.  B-mót á Stykkishólmi var 4.-6. apríl 
Uppgjör: 
 
Hversu margir fóru í siglingu? 
Veikir? 
 
Rætt um hvenær og hvað átti að endurgreiða.  NEI – Nema með 3ja vikna fyrirvara og þá 
10.000 kr. 
 
Klósett/vatn mál:  hefur ekki verið upplýst 
 
*Mikið álag á trommusveit –  
 bæði í lúðrasveitir og sér trommuseveit 
Og svo var allt of erfitt og flokkið stykki í trommusveit 
 
Of langt á milli máltíðar á laugardaginn.  Kannski betur að hafa pássar oftar 
Hugmynd:  vatnsbrúsa í staðin fyrir blýantar 
 
B. A-mót í Grindavík 
 
Stjórnendur: 
Gulur  Áki  Bragi 
Rauður  Kári  Vigdís Klara 
Grænn  Járl  Daði 
Blár  Össur  Guðmundur 
Slagverk Baldur  Baldvin 
 
Mynd á bolir: 
 Grindavík vill nota afmælis logo:  svart/hvít  - ekki í lit 
 
Mótsblað:  Vantar mynd og texti í blaðið frá: 
 Vestmannaeyjar 
 Grindavík 
 Kópavogur 
 Árbær/Breiðholt 
 
Klosett papír? 
 Borga fast gjald? 
 
Harpa:  senda tölvupóst: 
 -tillögur fyrir stjórnendur 
 -fara inn á heimasíðu og sjá lögin 
 



Við þurfum að passa upp á að lúðrasveitin eru meira jafn – t.d. stærð. 
 
Tónleikar á sunnudaginn:  kl. 13:30 
Kvöld skemmtun á laugardaginn kl. 20-21:30 
Ratleikur?  Hvað tekur langar tíma?  1 ½ tími? 
Sundferð – tekur 1 ½ tími – en hversu margir í einu? 
Mótssetning?  
 -Hópur frá Grindavík?? 
 -Fleiri lúðrasveitir? 
 
Setja upplýsingar um myndatöku í dagsskrá 
 
C.  C/D mót 
Jan. 2015 – tillaga frá Vilborgu 
 
Fundur vegna C/D mót:  fimm. 24. apríl kl. 17 (Sumardagurinn fyrsti)   
Bjóðum: 
 Vilborg 
 Karen 
 Einar 
 Helga 
 Össur 
Hvar?  Kaffi Milano 
 
2.  Aðalfundur 
fös. 9. maí kl. 9 
 
Þarf að endurskoða lög?  Breytta eitthvað? 
 
 
 

 
Næsti fundur:  miðv. 23. apríl  kl. 9:30   
 
Fundurinn slitinn kl. 10:20 
 
 
  
 
 



Stjórnarfundur SÍSL og gestir v/CD Landsmóts–  
Fundargerð nr.17, 24. apríl 2014 á Kaffi Milano kl. 17 

Vilborg Jónsóttir, Einar Jónsson og Karen Sturlaugsson.  Gestir:  Össur Geirsson og Helga 
Björg Arnardóttir  

1. Landsmót 2014/2015 
 
A. A-mót í Grindavík 
-Húsnæði fyrir slagverk 

Emil verður með (slagverkskennari úr Reykjanesbæ) 
 
ATH:  partitúrar 
Væri gott að senda út lista af öllum partitúrnum 
 
B. C/D mót 
-hvenær? 
-annað form? 
- í Reykjavík? eða alls ekki? 
-LÆ? 
-Kammer? 
-Gisting/Staðsetning 
 
Janúar- 
hugmyndir: 
 námskeið fyrir nemendur 
 lúðrasveitir fá að spila 
 stjórnendanámskeið 
 masterclass 
 væri gaman að fá einhver til okkar: 
  t.d. Gunhild Carling  
 Afrísk marimba 
  Vilberg, Fossvogi 
 Kramhús – Schek – slagverk 
 Niel Grover (trommuleikari) 
 Dans 
 Brasskór 
 básúnukór 
 
*Kór á sinu hljóðfæri 
*Shek – djembe, marimba, dans 
*Sammi 
*Stjórnendanámskeið 
*Hljóðfærasmíði 
 
Kannski best í lok janúar:  24./25.jan eða 31.jan./1. feb. 
 
Hvar?? 
 Foldaskóli/Húsaskóli 
 Reykjanesbær 



 
 Gisting? 
 
LÆ alveg sér – annð helgi 
 
Ball 
 
dæmi um dagskrá: 
 10-12 kammersveit 
 matur 
 13-15 námskeið 
 kaffi 
 16-19 námskeið 
 
 tónleikar lúðrasv. 
 
 
 
  
 
 



Stjórnarfundur SÍSL–  
Fundargerð nr.18, 28. apríl 2014  - símafundur kl. 11 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Einar Jónsson, Martin Markvoll,  Harpa Jóhannsdóttir 
og Karen Sturlaugsson. 

1. Landsmót 2014/2015 
 
A. A-mót í Grindavík 
Stjórnendur: 
slagverk Emil   Halldór (slagverkskennari í Grindavík) 
gulur  Jóhann Björn  Baldvin 
rauður Kári   Vigdís 
grænn  Jarl   Ian 
blár  Össur   Guðmundur 
 
Vinnufundur:  fimm. 1. maí kl. 16 hjá Villu 
  Vilborg, Karen og Einar 
 
Partitúar 
 
Myndataka:  hjá polla í Bláa Lóninu 
*þarf að fara í IKEA og kaupa rammar 
 
Kassar: 
 auka kassar á Stykkishólmi. 
 þarf að komast suður.  Skila eftir kannski í Tónastöðin? 
 
Matur: 
 ofnæmi o.s.f. 
 
Mótssetning: 
 Rafgítarsamspil frá Tónl. Grindavíkur spilar 2 lög 
 Skólahljómsveit Kópavógs 
 
Tónleikar á sunnudaginn: 
 Slagverk 
 Gulur 
 Rauður 
 Grænn 
 Blár 
Kynnir:  Vilborg 
Einhver frá Grindavík 
 
Harpa:  senda tölvupóst: 
 *Mæting í Bláa Lónið í myndatöku 
 *Svo í Hópskóla 
 
Nammipokar:  viðurkenning fyrir pruðmennsku 
 Karen og Vilborg kaupa 
 
 
Næsti fundur:  Aðalfundur 9. maí  
 



AÐALFUNDUR SÍSL 9.5.2014 kl 900

Haldinn á Hótel Natura, gamla Hótel Loftleiðir

Mættir: Vilborg SKÓLAUS, Jóhann Stefánsson Selfoss, Karen Sturlaugsson Reykjanes, Jóhann 
Moravék Höfn, Einar Jónsson SHG, Harpa Jóhannsdóttir Reykjanes, Bragi Vilhjálmsson 
Garðabær, Gestur Áskellsson Þorlákshöfn, Daði Þór Einarsson Mosfellsbær, Snorri Heimssson 
SÁB, Margrét Sigurbjörnsdóttri SK, Martin Markvoll Stykkishólmur, Kári Einarsson Seltjarnarnes, 
Lárus Grímsson SHVoM

Jóhann Moravék skipaður fundarstjóri

1. Skýrsla stjórnar. Vilborg hefur orðið.
Sjá skýrslu í viðhengi. Skýrsla lög til samþykktar og samþykkt með öllum atkvæðum.
2. Reikningar. Gjaldkeri leggur reikninga til samþykktar. Almannaksárið 2013 var rólega árið okkar 

og því lítl virkni. Eina sem var í gangi sem kostaði eitthvað var LÆ og laun stjórnanda og 
líklega einn spilari (óbó). SÍSL stendur vel fjárhagslega enda kostnaður lítill, þ.e. farið varlega 
með fjármuni samtakanna. Jóhann Moravék veltir fyrir sér að við þurfum að gera eitthvað við 
þessa peninga. Vill fara varlega í að sameina reikninga sem liggja óhreyfðir. Tala við Eggert 
Björgvnsson áður en farið er í slíkt. Reikningar bornir til samþykktar og samþykktir með öllum 
atkvæðum.

3. Lagabreytingar. Tillaga að lagabreytingum ekki tilbúnar. Fyrirhugað var að leggja til breytingar 
m.t.t. að fjölga í stjórn. Í raun voru allir í stjórn og varastjórn virkir allan veturinn og ekki veitti af 
öllum þeim starfskrafti sem hægt var að fá.

4. Stjórnarskipti. Stjórnin býðst til að sitja áfram fyrir utan Einar Jónsson sem hættir. Snorri 
Heimsson býður sig fram og er samþykktur af fundinum.

5. Skoðunarmenn reikninga.Einar Jónsson og Jóhann Björn Ævarsson skoðuðu reikningana. Í 
ljós kom á fundi að Halldór Sighvatsson hafi átt að skoða reikningana en ekki Einar. Er það 
mistök Einars og Jóhanns gjaldkera.. Tillögur eru um að Halldór Sighvatsson og Jóhann Björn 
Ævarsson verði skoðunarmenn.

6. Árgjöld
Árgjöld samþykkt 12 þús á sveit, þ.e. óbreytt frá fyrra ári.
7. Önnur mál. 

a. Landsmót og hvað má læra af síðustu mótum? 
Þegar Daði lét vita um að hann kæmi ekki á mótið fékk hann engar fréttir af mótinu og honum 
fannst eins og hann hefði verið tekinn af öllum listum. Engar fréttir á heimasíðunni. Hann hefði 
viljað vita meira um mótið. 
Snorra langar að koma á framfæri áhægju með myndirnar af sveitunum sem þær fengu með sér 
eftir mótið. Jóhann segir að tvískipt A og B mótin sé flókin samskipti. Daði vill vita hverjir komi með 
mótin. Almennt eru men sammála um að of stutt hafi verið milli A og B landsmóta. Skipulaggning er 
ruglingsleg varðandi hvað var búið að gera og hvað var búið að senda. Lítil mót “kósý” þegar þau 
eru svona lítil. Lítil mót bara fín fyrir krakkana. Sumir skiptu upp sínum sveitum vandræðalaust. 
Snorra fannst “heavy” og mælir ekki með tveimur landsmótum sama haustið. Landsmót þarf að 
halda annað hvert ár. Skiptingar urðu sumstaðar til að færri fóru á landsmót. Jóhann Moravék til 
prófa þetta aftur því ekki er hægt að meta ágæti þessa nema að fá reynslu aftur. Heimamenn á 
Stykkishólmi ánægir með mótið. 
Erfiðara að halda mót án foreldrafélaga á staðnum og óreynda skipuleggjendur á staðnum (sem 
hafa ekki farið á landsmót) (fjöldi gesta á sundi t.d., opnunartíma sundi o.fl)(einn einstaklingur var 
að taka á móti gestum í móttöku með teikningum af skóla). SÍSL þarf að krefjast þess að 
heimamenn séu fleiri í móttöku t.d. Moravék ítrekar að við verðum að prófa aftur sitthvort mótið A 
annarsvegar og B hinsvegar. Villa: hvað má vera langt milli móta
Erfitt með skipulag landsmóta að hausti.



Erfitt að fá skráningar. Of seint að fá skráningar í byrjun september ef halda á mót í lok september/
byrjun október. 
Össur segir gátlistiþyrfti að vera verklagslisti með tímasetningum því ávallt eru nýjir einstaklingar 
sem halda mótin. Byrja þarf á allri skráningarvinnu og gjaldið hækkar þá jafnframt.
Vantaði til dæmis var gæsla í Grindavík engin.
Jóhann Moravé og Gestu Áskellsson var í Landsmótsnefnd en honum fannst sú nefnd ekki komast 
í gang, etv haldið fyrir utan við “loop-una”, þ.e. stjórnin gerða alla vinnuna.
C-sveita mót haldin 3. eða 4. helgina í janúar 2015. Karen kynnir hugmyndir að nýju formi á 
landsmótum C-sveita. “nefndin” hefur hittst og viðrað ýmsar hugmyndir (Einar, Villa, Karen og 
Einar).
Fundarstjóri hvetur til þess að fundurinn samþykki að kíla á nýtt fyrirkomulag C-sveita og prófi upp 
á von og óvon nýtt kerfi. Annað hvort tekst það eða ekki. Þá erum við reynslunni ríkari.
Einhverjir halda að þau fari á landsmót til að spila. Allir þurfa að hafa möguleika á að spila.

C-sveita mót þyrfti helst að vera á höfuðborgarsvæðinu eða allavega á suðvesturhorninu svo 
ferðakostnaður og annar kostnaður verði ekki mikill fyrir gestakennara. Tengist einnig því hvort 
hljómsveitirnar eru að fara í utanlandsferð það árið, þá er betra að fara í stutta og ódýrari ferð 
innanlands.
Össur veltir fyrir sér hve spennt eldri krakkarnir eru fyrir að fara langt?
Ætti kannski A-mótið að vera á sama stað? Þekking safnaðist þá upp. Hafa svo C-sveitarmótið á 
höfuðborgarsvæðinu. Moravék till að mótin færist milli staða, það spé það sé það sem er 
spennandi.
C-sveitarmótin eru rekin með halla. SÍSL þarf alltaf að fá tekjurnar af landsmótum AB -sveita. Má 
ekki gleymast í umræðunni um að halda mótin á sama stað, t.d. A allaf á Akureyri og B í Reykajvík.

Gátlistar. Kári segir að foreldrar hafi gátlista sín störf. (setja á heimasíðu). Við sem höfum farið á 
mörg mót sjáum ekki hvað þarf að segja foreldrum sem eru fararstjórar á landsmóti. 
Daði segir að etv sé sniðugt að fá foreldra til að útbúa svona lista, þ.e hvað fannst heim vanta af 
upplýsingum. Foreldrar eru alveg til í að gera meira, vinnna í morgunmat, vaska upp eða hvað sem 
er sem þarf að gera. Daði gerir uppkast að svona “handbók” fyrir foreldra.

Stjórn falið að vinna C-mótið áfram og kalla inn starfskrafta okkar stjórnenda.

Slagverksskipulag.
Innheimta og rútínur með staðfestingargjald og fleira. Hafa hærra gjald, bjóða afslátt ef greitt er fyrir 
ákveðinn tíma. 

Össur-til bóta að hafa staðfestingargjald og greiðslufresti. Hjálpar að hafa pressu til að byrja 
undirbúning fyrr. Etv lengja frestina. 
Staðfestingargjaldið þarf að segja eitthvað, þ.e. ef gjaldið er ekki greitt þýðir það að sveitin kemur 
ekki. Ef staðfestingargjaldið er greitt þýðir það að sveitin kemur. Setja á verklagslistann að komi 
fyrirspurn til stjórnar sé svarað til allra.

b. Heimasíðan- 
Þarf að tilkynna fólki um að sett sé inn á heimasíðuna.

Vantar meiri virkni “okkar” allra.



c. LÆ 
Vilborg hugsi um framtíð LÆ. Tengja LÆ C-sveitarlandsmótunum.
Kynna LÆ þar. Össur segir sína krakka skila fernum tónleikum auk 2ggja æfingahelga yfir árið.
Jóhann segir að það þurfi að berjast fyrir tilvist LÆ. Kári segir LÆ barn sína tíma, sveitirnar ekki 
eins öflugar og núna, samkeppni um krakkana mikil; sinfóníuhljómsveitir og annað.
 
Viðbótavinna er við LÆ. Hver á að reka þessa sveit? Villa er með 3 hljómsveitir. Einhver verður að 
standa í þessu. Hver getur tekið við þessum rekstri? 
Sótt í að fara í LÆ á árum áður. Ekki lengur sami spenningurinn fyrir þessu eins og áður.
Etv æskilegt að eitt árið verði Brassband SÍSL, Big-band SÍSL annað árið, Tréblásarasveit SÍSL 
þriðja árið. Etv þarf að prófa eitthvað nýtt sem ekki er í samkeppni við lúðrasveitirnar.

Birgir hefur upplýsingar 
Daði segir frá því að Birgir hafa leiðréttingar um staðreyndir SÍSL

Árskskýrslur 
Daði segir verðmæti í að halda utan um sögu lúðrasveitanna og skila inn ársskýrslur. Skilar inn 
skýrslu fyrir 2011-2013
Össur veltir fyrir sér hvort þetta eigi erindi til okkar hinna. Höfum við áhuga að lesa skýrslur í 
smáatriðum um allar þessa sveitir. 

Brassskorturinn 
STS þingið síðasta haust. Lárus Sighvatsson lýsti áhyggjum af fækkun brassleikara
Vilborg bar þetta upp. Farið hringinn og spurt. Menn misjafnar skoðanir um þetta. Vantar kennara 
kannski? Hvenær var síðasta útskrift ú blásarakennaradeild úr Tónó? Andrés Helgason í 
Tónastöðinni er tilbúinn að vinna með okkur að átaki eða spjalli um þessa áskorun. Össur segir 
þetta ekki vandamál í Kópavogi. Veltir fyrir sér hvort forskólinn í grunnskólunum hafi áhrif? 
Baritónninn að hverfa? Engin framtíð í því að leika á baritón í framtíðinni. Daði segir þetta standa 
og falla með kennurunum á stöðunum. Skólagjöldin geti haft áhrif segir Daði. Hafa frítt eða afslætti 
fyrir þá sem leika á “stóru hljóðfærin”. 
Villa; er ástæða til að hafa fund um þetta.
Enginn kemur á fund SÍSL frá norðurlandi fyrir höfuð. Skarphéðinn á Blönduósi er sá eini sem 
kemur á landsmót.
Jóhann Moravék tekur inn brassleikara af biðlista á gítar/píanó. Markviss forskólakennsla þar sem 
blástur er kynntur skilar sér ekki.

Snorri hefur orðið. Vantar áhorfendur, fara til fólksins. Sleppa LÆ og búa til sendiherra sem fer í 
skólana og boðar fagnaðarerindið.
Senda bréf á alla grunnskóla og segja skólastjórum að fá okkur á vorhátíðir og þess háttar. 

Samtökin þrýstihópur 
Daði segir samtökin þurfa að fara í baráttu við flugfélögin um að við fáum að taka með hljóðfæri án 
þess að greiða yfirvigt. Sameinuð stöndum vér.



Fundi slitið kl1257.  





Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.1,  15. maí 2014  
kl. 10:00 í Húsaskóla 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Einar Jónsson, Snorri Heimisson, Harpa Jóhannsdóttir 
og Karen Sturlaugsson. 

 
 
1.  Landsmót 2014 
A.  A mót í Grindavík: 

1.  Jói er búinn að borga  
-matinn 
-Villi og Sveppi (115.000 kr. á mann) 

2.  Eigum við ekki að borga Jarl eitthvað fyrir notkun á rútu sem hann leigði? 
*kannski 20.000 – 25.000 kr. :  Jói talar við Jarl 

3.  Inga hringdi í Vilborg:  þurfum að borga fyrir: 
-þrif 
-kleinur og djús á sunnudaginn 
-hljóðmann 

4.  Góður matur! 
5.  Það sem mætti fara betur næst: 

-þarf að vera búin að merkja stofurnar (á gististaðinn) 
-þarf að vera manneskju í mótttöku og önnur sem hlaupur með fólkið 
-morgunmatur: - nógu margir stöðu 

-uppþvotavél og tilbúin að taka á móti óhreinatau 
6.  Frábært að hafa skemmtun (Villi og Sveppi) 

-væri gaman kannski að hafa tónlist á undan og/eða á eftir fyrir þau sem vilja  
dansa 

7.  Þurfum að greiða Emil:  50.000 kr. 
Jói verður í sambandi við Emil 

 
B.  B mót á Stykkishólmi: 

1.  matur:  
-morgunmatur:  þarf að vera með brauð og álegg og djús.  Ekki bara 
morgunkorn 
-leiðinlegt að nota pappirsdiskar.  frekar óspennandi matur 

2.  Diskótek:  allt í góðu en hefði mátt hafa skemmtun með. 
 
C.  Mótsgjöld: 

1.  Við skulum héðan frá segja að það kostar ___________ kr. en svo fáu þau afslátt ef 
borgað fyrir vissa tíma. 
 

D.  Lárus / Skólahljómsveit Vesturbæjar: 
1.  Kom á móti án þess að borga neitt:  hvorki staðfestingagjald né restin. 

- Jói talaði við hann á þriðjudaginn (29. apríl) fyrir Grindavík 
-samt kom engin greiðsla 
-stjórn tók hann í viðtal á laugardagskvöld 
-greiðslan kom á sunnudaginn:  gjaldkeri tók það á sig (gleymdi að ýtta á 



„borga“ inn á heimabanka) 
2.  Senda honum og foreldrarfélagið bréf 

-Vilborg mun setja saman bréf  
-gefa honum afslátt:  ætti að borga 120.000 kr. fyrir að greiða svona seint.  En 
gefa honum 50% afslátt:  bara 60.000 kr. ef borgað fyrir 10. júní.  Senda 
reikningsnúmer með. 
-eftir 10. júní verður sent innheimtu á Reykjavíkurborg 
-tilvísun í e-mailin sem fóru út 
-senda bæði í tölvupósti og venjulega pósti. 
-Ásta G. Sigmundsdóttir gjaldkeri? 
 
 

D.  Sérfæði á mót? 
1.  Auglðýsa matseðill snemma 

-annað hvort að tala við kokkin (ef spurningar um innihald matsins) eða mætta 
með nesti með sér – sérstaklega „kaffi“ matur 
-afsláttur ef þau geta alls ekki borðað matinn sem er í boði. 
 
 

E.  Önnur mál 
1.  Einar að kveðja okkur! 

-hann er búinn að panta partítúr sem vantar 
-mun klára að koma heimasíðu af stað 
-segja sér út úr nótnanefndinni (er að fara í ársleyfi í starfi) 

 
2.  Það þarf að gera upp við útsetjarar / tónskald 

- Jói sendir út í tölvupósti 
 

3.  C mót 
-Einar, Össur, Vilborg og Karen hittast á Sumardaginn fyrsta í Kaffi Milano og 
ræddi um C-mót.  Hugmyndir komnir af stað á Google Drive:  Landsmót 2015 
C-sveit með nýju sniði 
-hugsanlega í Reykjanesbæ:  komin fínar aðstæður (nýtt húsnæði fyrir 
Tónlistarskóla Reykjanesbæjar) 
 

4.  Nefndir SÍSL: 
1.  Landsmótsnefnd:  að finna staðir til að halda landsmót (kannski óþarfi?) 

Jóhann M. og Gestur 
2.  Nótnanefnd: 

Össur Einar og Karen – þarf að finna nýr í staðinn fyrir Einar 
3.  LÆ 

Ingi Garðar, Harpa , Vilborg 
 
5.  Þurfum að athuga hver hefur fengið nótanpakkar í vor og hver á eftir að fá 

 
Næsti fundur:  þrið. 10. júní kl. 10 í Reykjanesbæ (Tónlistarskóli Reykjanesbæjar – 
Hljómahöll – Hjallavegur 2) 
 
Fundurinn slitinn kl. 13:00 
 



Karen J. Sturlaugsson 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.2,  10. júni 2014  
kl. 10:00 - í Tónlistarskóla Reykjanesbæjar, Hljomahöll 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, og Karen Sturlaugsson. 

 
 Sma skoðunarferð um Tónlistarskola Reykjanesbæjar 
 
 Ferðir til útlanda 
- þurfum að semja við Icelandair og WOW um farangur o.s.f. 
**Þurfum að biðja um fund 
-Það væri t.d. Fínt að nota heimasíðu okkar: 

“Ertu að fara til útlanda?”  
-”downloada” leyfisbréf 
-”downloada” tékklisti 
 

 Skolahljomsveit Vesturbæjar 
- Búin að senda bréf á Lárús og hann er buinn að borga 
 
 Skólahljomsveit Hafnarfjarðar: 
- Misskilingur hja Vigdisi Kláru: 

Þarf aðeins að spjalla við hana 
-Hún vill að Ian endurgreiða laun sem hann fekk frá Hfn.  

 
 Ársskyrsla: 
- Jóhann M. Sendi i tölvupósti 

Þarf að setja það inn a heimasiðu 
 

Landsmót 2015:  C/D mót í Reykjanesbæ  
- kannski ca. 300 manns 
-23.-25. janúar 2015  EÐA  30. Jan. - 1. Feb. EÐA 16.-18. Jan. 
-gisting:  Njarðvikursóla 
-hægt að nýtta Njarðvikurkirkju fyrir tónleikar 
-FS - Íþrottahus - Hóltaskoli  :  allt mjög nalægt 
- Stapi - Berg - Njarðvíkurkirkja  :  allt mjög nálægt 
-TR þarf að panta sem fyrst 
-SÍSL borga helming af “leiga” í Stapa / Berg 
- gisting í Njarðvikurskola:  200 kr. Á mann (þrif innifalið) 
 
*Dagskrá: 
-hljomsveitir 
-fræðsla 

Midi → notur 
Hljomsv.stjórn 
Sibelius 
Tónsmiði 

-skemmti námskeið 
-Kvölddagskra 



Spurningakeppni 
 

-Spjallað um hvernig væri hægt að bua til dagskrá: 
-HLjomsveitir 
-Fræðslunamskeiðin 
-Tónleikar (þær hljomsveitir sem vilja spila) 

-Kynningar: 
T.d. LHÍ og FÍH 

-Hugmyndir: 
Haukur Gröndal 
Kramhús 
Flöskuhljomsveit (eins og Bottle Boys) 
Bjöllukór 
 

Næsti fundur: fimm. 28. águst. kl. 9 Símafundur 
 

 
 
Fundurinn slitinn  
 
Karen J. Sturlaugsson 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.3,  9. september 2014  
kl. 9:00 - símafundur 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, og Karen Sturlaugsson. 

 
 Ársgjald og nótnapakki: 
- Ársgjald er innheimtað um haustið 
-Ekki er buinn að rukka fyrir notnapakkann. 

Jói buinn að fa lista frá Hörpu hver fékk notur 
 

 
2.  Landsmót 2015:  C/D mót í Reykjanesbæ  23.-25. Jan. 
- Biðja Hörpu að senda út tilkynning um motið. 
 
-Kostnaður?? 
- gisting:  Njarðvíkursóli - þarf að bóka sem fyrst 
 
-Forkönnun 

-mikilvægt að mynda tengsl við Akureyri - þau mæta svo sjaldan á mót 
 

- Dagskrá: 
Kramhús - dansar 
Dale Carnegie 
Ingi Garðar - tónsmiði / hljoðf.viðgerð 
Halldor lika 
Tryggvi 
Össur 
 

Skoða hugmyndalistann betur sem er inn á driverinn í google. 
 
Næsti fundur:  þrið. 9. sept. kl. 9 Símafundur 

 
 
 
Fundurinn slitinn kl. 10 
 
Karen J. Sturlaugsson 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.4,  9. september 2014  
kl. 9:00 - símafundur 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson, og Karen 
Sturlaugsson. 

 
  Landsmót 2015:  C/D mót í Reykjanesbæ 
* Forskráning: 
- Harpa sendi út bréf i síðastu viku.  Fólkið farið að skrá sig. 
 
*Dagskrá: 
- Bryjum alltaf á upphitun 
 
-Kvöld dagskrá: 
Spurningakeppni:  Kannski eins og pub quiz! 

Össur 
Snorri 
Ingi 

“Minute to..” 
 
- Kór? 

Kórstjori?  
Magga Pálmad. 
Hilmar Örn 
Arnór (Kefl. Kirkja) *** 
 

- Slagverkssamspil: 
Frank 
Óli Björn 
Helgi Þorleiksson 

 
*Þegar við veljum fólk - gott að geta nýtt þeim í fleiri en eitt. 
 
*Gera könnun meðal nemendum okkar - um efni á dagskrá 
 
*Harpa sendir út um formið á motið 
 

 
 
Næsti fundur:  þrið. 18. sept. kl. 9 Símafundur 

 
 
 
Fundurinn slitinn kl. 10 
 
Karen J. Sturlaugsson 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.5,  18. september 2014  
kl. 9:00 - símafundur 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson, Harpa 
Jóhannsdóttir og Karen Sturlaugsson. 

 
  Landsmót 2015:  C/D mót í Reykjanesbæ 
*Dagsskrá: 
-Hversu langur timi á hver námskeið? 

-Aldrei styttra en 45 min. EN þarf ekki að vera allir eins. 
- Samt upphitun gætir verið 1/2 tími á hverju degi 

Kannski Snorri og Vilborg? 
Stuðning 
Bæði án hljoðf. Og með 
Standa rétt 

-hljóðf.kór:  kannski 1 1/2 timi a fös., 2 timar á laug. Og 1 timi á sunnudaginn. 
 

-Djup öndun: 
Vilborg spurði í LHÍ:  Björg? 
 

- Tónlistarleikfimi / sjúkraþjalfari úr LHÍ tonlistardeildinni 
 
-Kramhús: 

- danstimi:  kannski 50 min - 1 1/2 t. 
-eins og kynning:  sýna og svo kenna 

Zumba 
Afriskir dansar 
Bollywood 
Beyonce 

-Eitthvað nog einfalt fyrir almenning!! 
 

-Kynning: 
LHÍ 
FÍH kennaradeild 
 

-Body drumming / stomp 
 

*Taka púlsin á nemendum okkar (hvað þau vilja sja á landsmot): 
Snorri: 

-allt voða æðislegt 
Sibelius 

Ná í midi file 
Hvað með að nota Musescore - frítt á netinu 

- En voða lítið áhuga á dansi!! 
 

Vilborg: 
-nokkrir sem fannst allt æðislegt 



-en svo fleiri ekki eins hrifinn 
-þarf að vera allt um tónlist? 

En hvað með fræðslu um: 
Beatles 
Queen 
Kvikmyndatonlist - Veigar 
Rokksafnið ?? 
 

 
*Aldur? 

-8. Bekk upp úr 
 

 
*Verkefni fyrir næsta fund: 
Vilborg athugar: 

- dans 
- Siggi Flosa. 
- Tryggvi 
 

Karen: 
-Veigar 
-Ingi 
-Kramhus 
- dans i RNB? 
 
 

Næsti fundur:  þrið. 30. sept. kl. 9 Símafundur 
 

 
 
Fundurinn slitinn kl. 10:15 
 
Karen J. Sturlaugsson 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.6,  30. september 2014  
kl. 9:00 - símafundur 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson og Karen 
Sturlaugsson. 

 
  Landsmót 2015:  C/D mót í Reykjanesbæ 
 
-Vilborg búin að tala við: 

- Sigurður Flosason – hann er spenntur að vera með 
- sendi Tryggva (LH‘I) tölvupóst en hefur ekki fengið svar 
- Dansskóli Köru (Jón Pétur) – tilbúinn að koma ef laus → en vill frjálsar hendur hvað  
verður gert.  

Kostnaður?  
-Hann Jón Pétur hefur verið með 80 manns i einu 
 

-Verkfall?? 
 
-Mótsgjöld: 

- 1 manuði fyrir (fyrir jól):  staðfestingugjald:  5.000 kr. á mann. 
- 2 viku fyrir (15. jan.?):  restin 
 

- Forskraning: 
-komin 300 nemendur nuna - en þetta er of áætluð - reiknum með 250 
 

-Námskeið: 
* N’otnaforrit /midi /nótur:  Snorri 
 
-Við þurfum að hafa namskeið bæði fyrir áhugasöm en lika þau sem muna ekki halda  
áfram (í tónlistarnámi) 
-Bjoða upp á að spila meira 
 
-Veigar:  segja frá kvikmyndabransa 
-Big Band 
-Slagverk:  Frank?  Siggi Fl.?  Sammi?  Stef? 
 

-Kostnaður: 
Við verðum að halda gjalddið niður - EKKI YFIR 20.000 KR.! 
15.000 kr. hefur verið gjaldið 
Það verður ekki LÆ per se - það mun kostar meira að halda motið. 
 
-Ball? 
Þarf ekki að stjórna ball betur?  Ná til hópsins.  Krakkar þurfa að kynnast betur. 
Kannski frekar kaffihús stemning? 

-fáum t.d. Valdimar til að mæta og syngja /spila og spjalla um lúðrasv. 
-Hjálmar? 
-spuni hópur gæti tekið þátt 



 
Verkefni fyrir næsta fund: 
Karen talar við: 

-Valdimar 
-Veigar 
-Kramhús 
-Ingi 
 

Vilborg: 
-Jón Pétur 
-Siggi Fl. 
-Tryggvi 
 

Jói: 
-Frank (slagverk + ) 
Ef vantar aðstoðarmann:  Óli Björn (er að kenna hja Snorra) 
 

 
Næsti fundur:  þrið. 14. okt. kl. 9 Símafundur 

 
 
 
Fundurinn slitinn kl. 10:08 
 
Karen J. Sturlaugsson 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.7,  14. október 2014  
kl. 9:00 - símafundur 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson og Karen 
Sturlaugsson. 

 
 
1.  Vefsíðan 

-við þufum að hafa fund með Einari og vefsíðu fólk  
-*panta fund 

 
2.  Staðlar (fyrir útsetningar) 

-við þurfum að koma þeim til allra 
-senda á SÍSL meðlimir 
-nemendur í FÍH (Vilborg einmitt fór í heimsókn til þeirra og var að tala við  
þau um þessar staðlar) 
-nemendur í LHÍ 

 
 
3.  Landsmót 2015:  C/D mót í Reykjanesbæ 
Dagsskrá: 

1. Tryggvi er til búinn að koma og kynna LHÍ 
2. prófkvíði og kramkoma - ?  LHÍ fær árlega einhver – athuga 
3. Jón Pétur (dans) – ekkert svar ennþá 
4. Sigurður Flosason – ekkert svar ennþá 
5. Ingi Garðar → tónsmíði, hljoðfæraviðgerð 
6. Hvað með Halldór fyrir tré?  Eða Sverrir.  Sverrir og Ingi eru báðir búnir að halda 

námskeið fyrir meðferð á hljóðf. – þrif. o.s.f. 
7. Ættum við að bjóða upp á hljóðf.viðgerð á staðnum? 
8. Sammi – væri gaman að fá hann.  Búinn að pæla svo mikið í Suð.Amerísk. tónlist 

 
Ingi Garðar var að benda á að best væri að tala við fólk sem eru inn í okkar bransa.  Skilja 
betur. 
 

9.  Flöskukór:  kannski hægt að fá Hörpu?  Snorri kominn með hugmynd fyrir lag: 
One Direction lag. 

 
Næsti fundur:  Vinnufundur sunn. 2. nóv. kl. 17 – heima hjá Vilborg 

 
 
 
Fundurinn slitinn kl. 9:50 
 
Karen J. Sturlaugsson 



Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.8,  2. desember 2014  
kl. 9:00 - símafundur 

Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson og Karen 
Sturlaugsson. 

 
1.  Landsmót!!???? 

-nýkomin úr 5 víkna verkfalli! 
-kýla á eða fresta??? 
-KÝLUM Á! 

 
A.  Dagsskrá: 

-fös.:  æfa hljóðf.kórar og svo  lúðrasveitar sem vilja spila halda tónleikar 
-laug.  

-upphitun 
-Veigar 
-hljóðf.kórar 
-Siggi Fl. 
-sund 
-Sibelius/midi:  Snorri 
-Ingi Garðar 
-Halldór 
-Sammi 

 
kvöld:  

-pubquiz 
-kaffihús: 

Valdimar 
Siggi Fl. 

-Sunn.:  
-kynning:  Tryggvi 
-tónleikar 

 
*Vilborg:  ath 

Siggi Fl. :  samspil og spuni 
Tryggvi (sunn.) 
Össur – breytta excel skjalið 

 
*Karen:  ath 

Veigar – sýna úr bíó? 
Ingi Garðar – viðgerðir og tónsmíði 
Valdimar (laug.kvöld) 

 
*Snorri:  ath 

Halldór (viðgerðir) 
 
*Martin:  ath 



taska 
Senda gáttlista –  

 
*Harpa:  

senda póst á öllum:  mót verður haldið með nýja sniði 
 
B.  umræða um greiðslu til þeirra sem eru að koma aukalega  
 
C.  Bolir? 

-nei:  nótnataska í staðin.  Martin skoðar (Bros / Margt smátt) 
 
D.  Mótsgjaldið 

Karen reynir að taka saman fyrir næst (t.d. matur o.s.f.) 
 
 
Vinnufundur heima hjá Vilborgu:  sunn. 11. jan. kl. 17 
 
Næsti fundur:  símafundur þrið. 9. des. kl. 9 
 
Fundurinn slittinn ca. kl. 10 
 
 
 
 
Karen J. Sturlaugsson 


