
Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.11,  6. janúar 2015
kl. 9:00 - símafundur
Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson og Karen
Sturlaugsson.

1.  Landsmót
A  Dagsskrá:

⦁ Slagverk:
Jón spenntur að vera með!

B. Taupokar
Vilborg fór í Bros.  Ágætis tautaska (blá) með svarta letur
Martin sendir Tómas í Bros upplýsingar um hvað verður prentað

C.  Hvenær á að klára að borga?
fös. 16. jan.

RNB hljómsveit:  borga 15.000 kr. – gisting – morgunverður (endir í
12.000 kr.)

D.  Samspil:
Allir spila 1-3 lög.  Kannski best að tala um mínutur!
En má æfa eins og þau vilja!

E.  Fararstjórar:  1 á móti 10

F.  Pub quiz spurningar:
Karen ath. :  Ingi Garðar
Vilborg ath.:  Össur
Snorri
Harpa

G.  Band á laugard.kvöld:
-Bjóðum Samma 200.000 kr. og athuga hvað hann segir
-Svo Stefán Ómar hljómsveit ef ekki Sammi

H.  Slagverk sem þarf að hafa með á mótinu??

Næsti fundur:  Hittumst næst heima hjá Vilborg:  kl. 17
pöntum kinverskumat
-ALLIR KOMA MEÐ NOTUR (til að skoða fyrir hljóðf.kórar)

Fundurinn slittinn ca. kl. 10:10
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Karen J. Sturlaugsson
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Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.12,  11. janúar 2015
kl. 17:00 – heim hjá Vilborgu
Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson, Ingi Garðar
Erlendsson, Harpa Jóhannsdóttir og Karen Sturlaugsson.

1.  Landsmót C/D 2015 í Reykjanesbæ:
A  Lúðrasveitir sem spila á föstudagskvöld:

LTReykjanesbæjar
Sk. Austurbæjar
Sk. Kópavogs

*Karen þarf að fá lista yfir slagverk sem þarf

B. þarf flutningabíl?
þegar fólk koma:  fyrst í Njarðvíkurskóla til að henda inn svefnpokar og fleiri
og svo yfir í Hljómahöll með hljóðfærin
Svo þarf örugglega ekki flutningabíl

C.  Jón:  hvaða hljóðfæri eiga slagverksnemendur að mæta með?
*Karen ath.

D.  Sammi:  hvaða hljóðfæri?

E.  Raða upp A/B/C eftir hljómsv. og deila
*Harpa

Notalega stund heima hjá Villu!

Næsti fundur:  símafundur 14. jan. kl. 9

Fundurinn slittinn ca. kl. 21

Karen J. Sturlaugsson
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Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.13,  14. janúar 2015
kl. 9:15 - símafundur
Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson og Karen
Sturlaugsson.

1.  Landsmót C/D 2015 í Reykjanesbæ:
A  Þátttaka af C/D hljómsveitum:

-Mosf.: þurfum að heyra í Daða – hann er búinn að vera erlendis
-Garðabær: Bragi er ekki heldur búinn að klára að skrá

B. mótsdót:
-Taupokar, blýantar (merktar SÍSL)
En gott væri að hafa glósubækur.  Vilborg búin að tala við Peninn – er í

vinnslu
-þarf að ná í armbönd og blýantar í Sk.Grafarvogs  *Snorri

C.  Vinningar fyrir pub quiz:
*Vilborg talar við Andrés í Tónastöðinni

D.  Brasssamspil?
kannski best að hafa brasssampil í staðinn fyrir bara lágbrass samspil
miklu meira efni til fyrir brasssamspil (með trompetum)

E.  Borga mótsgjald
Allir verða að borga á föstudaginn 16. jan. – ein tala – og stjórnendur inní.

F.  Dagskrá
*Karen sendir

Næsti fundur:  símafundur 20. jan. kl. 9

Fundurinn slittinn ca. kl. 10

Karen J. Sturlaugsson
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Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.14,  20. janúar 2015
kl. 9:00 - símafundur
Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson og Karen
Sturlaugsson.

1.  Landsmót C/D 2015 í Reykjanesbæ:
A  Nótur fyrir hljóðfærasamspil:

⦁ þverflautur  (47!)
Snorri + Ragnheiður Eir og Sandra (LHÍ nemendur)

⦁ Blásarakvintett
óbó, fagott, horn, þveflauta og klarinett
Sólveig – Snorri talar við hana

⦁ Klarinett
Gestur og Berglind
Jói talar við Gest og Snorri við Berglind

⦁ Saxófónn
Bragi (Snorri talar við hann) og Björgvin (Karen talar við hann)

⦁ Trompet
Jóhann og Kristjón (Jói talar við hann)

⦁ Brass samapil  og brass kvintett
Vilborg, Össur, Harpa, Daði, Þórarna (LHÍ)

B.  myndataka
Vantar rammar hugsanlega – Vilborg sækir ef þarf
Hvar og Hvenær?

C.  Vinningar fyrir pub quiz:
*Vilborg talar við Andrés í Tónastöðinni

D.  Móts“dót“ – allt komið!
Taupokar
Stílabækur
Blýantar
Armbönd
Verðlaun fyrir pubquiz:  10.000 kr. á mann (4 -6 manns í lið)!  inneign hjá

Tónastöð!
Frábært!

E.  Sammi
Hann biður alla  að koma með Vel merktan slagverkshljóðfæri.  Þurfum að
hafa nóg fyrir 70 í einu.  Eins mikið og hægt er!  Góð hugmynd að mynda
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slagverkið sem hver hljómsveit kemur með.

F.  Rafbassar
Hvað eigum við að gera með þeim??

Eyþór Kolbeins?
Nota básúnutríó?
Kannski nota þeim í aðra samspil (t.d. trompet, þverflauta...)

Næsti fundur:  símafundur 21. jan. kl. 9:15

Fundurinn slittinn ca. kl. 10

Karen J. Sturlaugsson
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Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.15,  21. janúar 2015
kl. 9:15 - símafundur
Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson og Karen
Sturlaugsson.

1.  Landsmót C/D 2015 í Reykjanesbæ:
A  Snorri – midi/Sibelius námskeið

B.  Martin – Bros

C.  Þórarna tekur taupokar, glósubækur, blýantar og armbönd í RNB

D.  Allir þurfa að borga!

E.  Sérfæða – t.d. glutenlaust

Næsti fundur:  Mót um helgina!!

Fundurinn slittinn ca. kl. 10

Karen J. Sturlaugsson
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Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.16,  3. febrúar 2015
kl. 9:00 - símafundur
Vilborg Jónsóttir, Jóhann Stefánsson, Martin Markvoll, Snorri Heimisson og Karen
Sturlaugsson.

1.  Uppgjör - Landsmót C/D 2015 í Reykjanesbæ:
Allir ánægðir –
Væri gaman að geta boðið upp á val næst

A  Peningur
Snorri:  75.000 kr.
Sammi:  hljómsv. + laugard.kvöld

75.000 kr. + 200.000 kr.
Ingi Garðar:  100.000 kr. + 30.000 kr.

(námskeið – 2 dagar + viðgerðir)
Jón:  100.000 kr. + 30.000 kr.

(námskeið – 2 dagar + viðgerðir)
Halldór:  30.000 kr.
Trygvi:  0 kr. (LHÍ)
Siggi:  15.000 kr. (FÍH borgir hinn helmingu)

Jói fékk reikningu frá Skólamat (heitar máltíðir) fyrir 250 nemendur.
Karen var búin að tilkynna að það væri 230 þátttakendur.  Karen ath.

Þarf að borg Lúðrasv.TR fyrir helgina:
___________ x 1.000 kr.

B  Pælingar
Halldór og Ingi:  gott að hafa lengra tíma í viðhaldsnámskeið (1 ½ t.)
Slagverk:  allir ánægðir.  Flott verk fluttur á sunnudaginn.

Afgangspokar:  gefa Tónl. Reykjanesbæjar (t.d. lúðrasveitarstarfið)
Snorri:  setja slóð á facebook frá námskeiðið hans

2.  Heimasíða:
Væri fínt að fá Hörpu og Snorra til að drífa í því að hitta fyrirtækið sem er að
búa til nýja síðu okkar

3.  Við höfum fengið ábendingu að fólk vilja halda áfram að fá póst um landsmót
þótt þau ætla ekki að mæta

4.  Aðalfundur:
fös. 10. apríl

kl. 9    kaffi / morgunhressing
kl. 9:30    fundur til kl. 13:00 með smá hádegishlé

ath. með Hótel Nattúra (Loftleiðum)

⦁ Stjórn SÍSL
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Martin, Vilborg, Karen og Jóhann verða ekki áfram
Snorri og Harpa eru til að vera áfram
Þurfum að pæla með hver hafi áhúga að fara í stjórn

⦁ Það sem þarf að ræða á Aðalfundi:
⦁ Landsmót: við þurfum að gera upp hvernig við viljum hafa skiptingu

t.d. A og B mót sér?
B mót á haustið á 2ja ára fresti?
A mót á vorið á 2ja ára fresti?
C/D mót má vera á 3-4 ára fresti?
eða A/B mót á vorið?
Erfitt að finna tíma til að halda mót á haustið
Erfitt að áætla fjöldinn – kannski koma MIKLU færri en áætlað

5. Þarf að kynna fyrir hljómsveitir sem koma ekki á landsmót:
t.d. Akureyri, Húsavík, Borganes
*Senda kynningabréf á öllum sem koma ekki
umræða um að fá fleiri með!
Kynningamynd?

6.  Lagabreyting?
fá a.m.k. 5 manna stjórn + 2 í varastjórn.  Núna er það 3 í stjórn og 3 í
varastjórn.  EN allir voru virkir.  *Þarf að senda út tilkynning um lagabreyting
ef við viljum fara út í það.

7.  Árshátíð Stjórnar?
Væri gaman að halda upp á þessu 2 ár sem við höfum unnið saman – og haldið
3 landsmót!  Förum út að borða saman:  föstudaginn 20. feb. kl. 18 í Carusó.

Næsti fundur:  fös. 20. feb. kl. 18 á Carúsó

Fundurinn slittinn ca. kl. 10:30

Karen J. Sturlaugsson
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Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð nr.17,  20. febrúar
2015
kl. 19:00 – á veitingahús Caruso

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

1.  Aðalfundur:
fös. 10. apríl

kl. 9    kaffi / morgunhressing
kl. 9:30    fundur til kl. 13:00 með smá hádegishlé

á Grand Hótel

⦁ Stjórn SÍSL
Martin, Vilborg, Karen og Jóhann verða ekki áfram
Snorri og Harpa eru til að vera áfram
Smá umræða um hver gætir næst farið í stjórn.

B.  Lagabreyting?
Umræða um lagabreyting:  5 manna stjórn + 2 í varastjórn

Ýndislega kvöldstund saman.

Karen J. Sturlaugsson
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Aðalfundur SÍSL 10. apríl 2015 kl.9:00 á Grand Hótel í salnum Háteigur B

Mættir eru: Karen Sturlaugsson, Jóhann Stefánsson, Össur Geirsson, Martin
Markvoll, Snorri Heimisson, Harpa Jóhannsdóttir, Kristjón Daðason, Margrét Birna
Sigurbjörnsdóttir, Lárus Sighvatsson, Daði Einarssin, Gestur Áskelsson, Bragi
Vilhjálmsson, Guðmundur Vilhjálmsson, Kári Húnfjörð Einarsson

Formaðurinn Vilborg Jónsdóttir er lasin og Karen, ritari opnar fundinn. Ákveðið er að
Harpa verði ritari og Össur fundarstjóri. Össur ber kveðjur frá Vilborgu og Jóa.

Skýrsla stjórnar
Karen les upp skýrslu stjórnar frá síðasta ári.
Daði spyr hvernig mótið í Grindavík hafi tekist og stjórnin skýrir frá því að gengið hafi
vel þrátt fyrir vont veður.
Skýrsla samþykkt af fundargestum.

Reikningar
Jóhann skýrir frá því að skoðunarmenn reikninga, Jóhann Björn og Halldór Sighvats,
hafi samþykkt reikningana þó það vanti undirskrift þeirra beggja.
Gjaldkeri fer yfir reikninginn, milljón í gróða af landsmótum í Stykkishólmi og
Grindavík. Og helsti kostnaður þetta árið væri í sambandi við LÆ

Daði gerir athugasemd við þá mikla fjármagn sem félagið á og vill sjá að peningarnir
verði notaðir við útsetningar og einstakar hljómsveitir geti sótt í féð. Hann gerir einnig
athugasemd við lágar upphæðir á mörgum reikningum, vill sjá sameiningu.
Daði gerir athugasemd við 0kr í símareikning, sveitarfelögin hafa verið að borga
reikninginn.
Fundurinn vill sjá betri kjör fyrir þessar 7millz og gjaldkeri næstu stjornar fer í það.
Reikningur samþykktur af öllum á fundinum.

Lagabreyting
Smávægileg textaruglingur er í nýju lögunum. Fundarstjóri leggur til nýjan texta sem
hljóðar svo:

5. gr.
Á aðalfundi skulu kosnir 5 menn í stjórn samtakanna, formaður, gjaldkeri, ritari og 2
meðstjórnendur. Einnig skal kjósa 2 menn til vara.
Stjórnin skal kosin leynilegri kosningu til tveggja ára í senn. Annað árið skal kjósa tvo
nýja stjórnarmenn og hitt árið þrjá. Stjórnin skiptir með sér verkum.

Ný lög eru samþykkt einróma.

Stjórnarkosning
4 á leið úr stjórn og 2 eftir, Snorri og Harpa. 4 aðrir bjóða sig fram í stjornarsetu:
Össur, Kristjón, Ella Vala og Margrét og þá eru 6 manns að bjóða sig fram. Kosning
er sett af stað. Fólk fær seðla til að skrifa niður þau 5 nöfn sem þau vilja sjá í stjórn.
Össur hvetur þá manneskjuna sem ekki fær stjórnarsetu að verða varamaður.

1



Fundarstjóri setur kaffihlé meðan fráfarandi stjórn telur atkvæðin.
Í kaffihlé brýst Daði í söng.

Talningu lokið og stjórnin valin.
Snorri
Harpa
Össur
Kristjón
Ella Vala
---Ný stjórn skiptir svo með sér hlutverkumá fundi.

Margrét og Daði eru kosin sem varamenn við lófaklapp.

Skoðunarmenn
Halldór býður sig ekki fram í áframhaldandi reikningaskoðun. Jóhann Björn heldur
áfram. Óskað er eftir nýjum manni, Jóhann Morávek er boðinn fram án þess að vera
á staðnum.
Skoðunarmenn samþykktir einróma.

Ákvörðun félagsgjalds
Gjaldið er 12.000 kr. og stjórn leggur til að það haldist óbreytt. Það er samþykkt
einróma.

Önnur mál
-Fundargerð síðasta árs rifjuð upp. Hægt að nálgast hana á heimasíðu félagsins.

-Landsmótin og hvernig til tókst: Jóhann með smá framsögu um hvernig mótin voru í
Stykkishólmi og Grindavík og veit ekki betur en að allt hafi gengið vel. Fer aðeins í
mótið sem var nú í janúar.
Fundarmönnum gefið orðið og Össur biður fólk að kommenta á C sveitar mótið.
Kristjóni ber því vel söguna, allir krakkarnir hafi verið sáttir og ánægð með
fyrirkomulagið og hversu frábrugðið það var yngri mótunum. Hann var einnig sáttur
með námskeið Inga Garðars í hreinsuns hljóðfæra.
Fólk almennt sammála að halda við þessu fyrirkomulagi áfram, fræðsla og
spilamennska. Og fólk almennt sátt með yngri mótar fyrirkomulagið með það í huga
það má einnig koma inn fræðslu þar.
Fundurinn ræðir aðeins hvort fólk sé sátt við að hafa sitthvort mótið fyrir A og B og
allir kátir með það en ekki með svona stuttum fyrirvara.

-Næstu landsmót, hvar og hvenær? Næsta vetur verða AB landsmót. Akranes ætlar
að skoða hvort þeu geti tekið að sér A móti. Kári leggur fram Seltjarnarnes, eða spyr
hvort fólk hafi áhuga á því. Hann er kominn á flug hvar hægt sé að æfa.
Garðabær er líka tilbúinn að skoða hvað þau geta tekið á móti mörgum. Skiptir mjög
miklu máli að það sé ekki mikið labb á milli staða.
Handbók landsmótsins er rædd, bæði fyrir þá sem halda mót og þá sem koma á
mót. Kári bendir á að gera fyrir foreldrahópinn líka. Vinnsla handbókarinnar er í gangi
og flýtur á milli fólks sem hefur haldið mót sl. ár.
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Kári kemur með hugmynd að fá mann útí bæ til að búa til handbókina, þar sem SÍSL
á pening fyrir því. Í stað þess að velta þessu fyrir okkur i mörg ár, bara kýla á þetta
og fá fagmann í verkið.

-Heimasiðan. Snorri skellir síðunni uppá tjald og sýnir síðuna í vinnslu. Kári hefur
áhyggjur að þetta hrökkvi uppaf eins og með síðuna sem Malkolm hélt úti. En síðan
er Open Source og er bara algjörlega í okkar höndum og langsótt að við töpum
þessu.
Fólk er almennt sammála um notagildi síðunnar og vill halda henni uppi.

-Nótnaútgafa: Össur með smá framsögu um nótnanefndina. Fólk vill alls ekki slaka á
í nótnaútgáfu. Vill sjá jafnari útgáfu, ekki bara í einni kös fyrir landsmót. Peningar
skipta ekki máli í þessum efnum. Snorri spyr hvort hann geti útsett og boðið SÍSL að
kaupa og það er í boði. Kári ítrekar að stefnan sé að útsetja íslensk lög, Hal Leonard
sér um hitt.
Kristjón spyr hvort sé hægt að nálgast útsetningu i opnu Sibelius formi. En það er
ekki í boði að fólk krukki í útsetningum fólks. Frekar að vera í beinu sambandi við
útsetjara ef það vantar rödd.
Martin leggur til að minnka útsetningar fyrir minni hljómsveitir úti á landi, kvartettar
t.d.
Tillaga frá Gesti að setja linka frá nótnaheimasíðum á SÍSL heimasíðuna.
Fólk vill almennt sjá meiri notnaútgáfu og fjölbreyttari, lúðrasveita, kvintetta og minni
samspils grúppur. Lárus Sig vill að nótnanefndin verði virkt sem fyrst.
Össur vill sjá að lúðrasveitinni verði gerð meiri skil og spyr hvernig hægt er að veiða
fleiri í nám. Mikið er um að sveitir út á landi eru ekki með mikla hljóðfærabreidd.
Mikið er rætt af hverju ekki er sótt er um á brassið. Margar ástæður eru fyrir því.
Snorri ítrekar að hljómsveitirnar þurfa að vera sýnilegri. Allir sammála því að viðhorf
heima fyrir skipti sköpun og Össur varpar því fram hvort við í SÍSL geti e-ð gert.
Lárus grípur orð Snorra á lofti að lúðrasveitastjornendur séu alltof feimin að fara út
og vera sýnileg. Kristjón segir frá hvernig tiltókst að fá inn 20 umsóknir á einni og
hálfri viku með skólaheimsóknum, og krúsjal að krakkar spili fyrir hina krakkana.
Hefur ekki virkað að kennarar spili á kynningum.
Daði kemur með hugmynd, sem hefur verið við lýði hjá Skólahljómsveitunum, að
bjóða uppá ódýrara nám fyrir hljóðfæri sem ekki mikið er sótt í. Það getur virkað í
hina áttina, eru þetta second hand hljóðfæri.
Aðeins rætt um mikilvægi þess að vera í góðu samstarfi við grunnskólanna. Almennt
röfl um íþróttir og þeirra pláss sem þau taka.

-LÆ: er það orðið barn síns tíma? Snorri bendir á að eldri krakkar hafi mjög mikið að
gera og hægt að spila í sinfóníu allt árið. Kári bendir á að við erum farin að bíta í
rassgatið á okkur ef við erum að eltast við að fá krakka vs. að 150krakkar sóttu um
fyrir um 15 árum.
Spurning um að gera LÆ fyrir B sveitar krakka, hugmyndin leggst ágætlega í alla. En
til þess að halda uppi LÆ sem landsliði þá þarf að vera gulrót, utanlandsferð eða
stúdíóvinna af einhverju tagi. Martin leggur til að meira púður fari í fræðslu svona líkt
og var á C sveitar mótinu og kveikja áhuga á víðara sviði. Össur bjóst við meiri hita í
fólki varðandi LÆ, en fólk er almennt sammála um að setja hljómsveitina á ís.
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Stjórnin ætlar að skoða hvað hægt er að gera fyrir LÆ á yngri stigum, t.d. að vera
með á landsmóti gulan, rauðan, bláan og LÆ.

-Kári með smá erindi: Ráðstefna í Chicago, veisla fyrir lúðrasveitarstjórnandann.
Hann leggur til að stjórnin styrki einn eða góðan hóp til að fara, um 300-350þús
kostar á manninn, og styrkurinn yrði 100-150þús eða hvað sem stjórn tæki ákvörðun
um.

-Hvað eigum við að gera við alla þessa peninga? Opna fyrir fólk að sækja um styrk
fyrir ýmis verkefni. Gera nótnahefti með ýmsum lögum. Helst marseringahefti með
góðum klassíkerum/popplög.
Óháð peningum þá þurfum við að vera vakandi yfir stjórnendum á landsbyggðinni
sem vita kannski ekki hvað SÍSL er.

-Hvað á að gera með skýrslurnar? Daði talar um mikilvægi þess að halda vel utan
um það sem hljómsveitirnar eru að gera. Kannski skiptir þetta ekki máli nuna, en
þetta er dyrmætt í framtíðinni. Og allra helst á rafrænu formi til að setja á
heimasíðuna. Skólahljómsveitirnar eru meira í því að gera skýrslur fyrir bæjaryfirvöld
en ekki einstaka lúðrasveitir í hverjum skóla. Þá væri malið að gera google form þar
sem fólk fyllir inn í, hversu margir hljóðfæraleikarar, kennarar, tónleikar á árinu og
fleira.
Stjórn SÍSL þarf að beyta sér í því að díla við flugfélögin, sama í hvaða formi það er.
Kári kemur með hugmynd að kaupa fulla gáma af hljoðfærum í sitthvorri álfunni sem
hægt er að ganga í.

Fundi slitið kl.12:52
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.18/00
Símafundur, haldinn 24.apríl 2016, kl. 11:30.

Mættir eru: Össur Geirsson, Harpa Jóhannsdóttir Snorri Heimisson, Ella Vala
Ármannsdóttir og Kristjón Daðason.

1.Stöðuskipan
Skipað hefur verið í stöður:
Formaður: Össur Geirsson
Gjaldkeri: Harpa jóhannsdóttir
Ritari: Ella Vala Ármannsdóttir

2.Brainstorming
Hvað er hægt að gera til að efla hljómsveitir, sérstaklega á landsbyggðinni?
⦁ Fara í ferð með stjórnendur? Ráðstefna 15-20.12 í chicaco óheppilegur

tími...
⦁ Gefa út nótur, marseringahefti -kvartett / kvintett
⦁ Senda stærri hljómsveitir í ferðir út á land,

Snorri leggur til  hægt sé að gera allt þrennt
Liggur mest á að gefa úr nótur

Setja nótnanefnd af stað
Leggja höfuð í bleyti vegna lagavals

Senda á stjórnendur og athuga áhuga fyrir því að útsetja.
Harpa útbýr skjal þar sem hugmyndir okkar koma fram.
Þarf að hafa deadline um áramót
Level verður að vera frá A til B+
Greiðsla? 75.000 fyrir b sveit
Hvernig er frágangur á möppu?
Sísl síða, pdf, prenta út til að setja í möppur
Athuga hvort einhver eigi útsetningar?

3. Kjör á umframfarangri
Semja við Wow og Icelandair, Össur er til í að fara í þetta og Snorri og
Kristjón til í að koma með.
Í framhaldinu er að búa til skjal til að hafa á heimasíðunni
-hvernig á að haga sér í utanlandsferða-skipulagningu
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4. Landsmót
Hvar næst ?
Akranes A-mót hvað geta þau tekið á móti mörgum? (Lárus Sighvatsson)
Garðabær

Hugmynd Snorra:
Halda ætti A sveitar mót að hausti og B sveitarmót að vori

Össur og Harpa: finnst meira stuð að hafa a og b saman ca. 550-700 manns

Stefnt verður að landsmóti í Apríl eða Maí ef það er AB mót.

Landsmótahandbókin
Harpa ætlar að sanka þessum upplýsingum að sér. Fá einhvern til að setja
þetta upp á skiljanlegan hátt. Kári Húnfjörð gæti þekkt einhvern sem getur
hjálpað.

Heimasíðunefnd hittist fljótlega.

Lokuð sísl grúppa á facebook
Gerum lokaða sísl grúppu. Harpa gerir leynilegan hóp.

Næsti fundur Marbakkabraut 11, 11. maí 19:30

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.1
haldinn 11.maí 2015 á heimili Össurar Geirssonar formanns

Mættir eru: Össur Geirsson, Snorri Heimisson, Ella Vala Ármannsdóttir, Kristjón
Daðason og Harpa Jóhannsdóttir

1. Landsmót

Guðmundur Vilhjálmsson segir að Garðabær sé tilbúinn að taka á móti
landsmóti.
Lok apríl og byrjun maí er heppilegur tími.
Sjálandsskóli gæti hýst tvær 100 manna hljómsveitir, ekki fyrir gistingu en fyrir
æfingaaðstöðu. Garðaskóli og Flataskóli gæti þá hýst krakkana í gistingu og
æfingar. Eldri krakkarnir myndu ganga í Sjálandsskóla til að æfa.

Þá getum við boðið A og B hljómsveitum að koma. (frá 3. upp í 8.bekk upp að
grunnprófi)

22.apríl er sinfóníuhljómsveit Íslands að koma í heimsókn í Breiðholt
óheppileg dagssetning að mati Snorra.

Rætt var hvort ætti að hafa úrvalssveit á landsmóti og ekki komist að
niðurstöðu.

Öllum lýst vel á þessa staðsetningu og ætlunin er að stefna á hana
Guðmundur mun láta okkur vita dagssetningu sem gengur fyrir Garðabæ sem
fyrst.

Verkefnalisti fyrir landsmót

Martin hefur gerð fínan lista fyrir landsmótshaldara.
-bætt var við hugmyndum í skjalið
Össur ætlar að tala við Kára Stefánsson um að finna nafnið á manninum sem
getur gert bækling sem verður svo staðlaður fyrir komandi landsmót.

Sísl útbúi plagg fyrir foreldra til að kynna landsmót. Sent verði á hvern
stjórnanda og hann getur prentað það út og deilt.

2. Óskalög Þjóðarinnar

Össur langar til að stofna til nýs viðburðar á vegum Sísl sem tengist
Konseptinu “óskalög þjóðarinnar” sem hefur verið í útsendingu RÚV nýlega.
Leigja skal Norðurljósasalinn og bjóða skal skólahljómsveitum að taka þátt.

Athuga þarf hvort Rúv vilji gefa leyfi til að nota konseptið,  og jafnvel leggja
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kostnað í þetta á þeim forsendum að þetta eru óskalög þeirra, fá Jón
Ólafsson sem kynni.

Salurinn kostar 390.000 ca.
Selja 1000 krónur inn, hafa þetta á laugardegi
gætum verið frá 11:00-18:00 hálftími á mann
Þetta gæti verið í október-nóvember
Össur ætlar að sjá um að tala við Melkorku Ólafsdóttur sem sér um bókanir í
Hörpu og taka frá dag.
Einnig að hringja í Jón Ólafsson og fá lista af lögum.

3. Heimasíðan

Einar Jónsson var að benda á að hann vildi ítarlega sögu sísl, var að velta
fyrir sér að fá nemendur í listaháskólanum til að gera það.
Birgir D Sveinsson stjórnandi hljómsveitar Mosfellsbæjar ætti líka að vita mjög
mikið um sögu SÍSL.
Kristjón gengur í málið.

heimasíðunefdin ætlar að hittast í lok maí og gera eitthvað í heimasíðunni.

4. Fjármál

Nú er til peningur í félaginu sem helst þyrfti að eyða.
Hvernig má nota peninga SÍSL á sem bestan hátt?
hvað nýtist sem flestum?
Hugmynd að fara til Chicaco á hlómsveitarstjóra - námskeið
senda könnun á hljómsveitarstjóra, hverjir væru til í að fara til Chicaco, með
áætluðum kostnaði. Harpa mun senda

5. Næsti fundur
Næsti fundur haldinn eftir sumarfrí, um miðjan ágúst

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.2
haldinn 13.ágúst á heimili Össurar Geirssonar formanns.

Mættir eru: Össur Geirsson, Snorri Heimisson, Ella Vala Ármannsdóttir og Kristjón
Daðason.

1. Breytingar á stjórn
Harpa Jóhannsdóttir hefur óskað eftir að draga sig út úr stjórn, hún er til í að
vera í varastjórn.
Margrét Sigurbjörnsdóttir í aðalstjórn, Daði Þór Einarsson í varastjórn, allir
samþykkja.
Á næsta fundi verður ákveðið hver verður gjaldkeri, það á ekki að vera Össur.

2. Óskalög þjóðarinnar

Dagsetningin komin: Sunnudagurinn 15.11
Við munum hafa aðstöðu í Silfurbergi til að pakka upp frá kl.11-18:00

Þessir hafa sýnt áhuga að útsetja fyrir óskalögin:
Einar Jónsson: fjöllin hafa vakað A sveit g-moll
Kristjón: Rangur maður A-sveit

Öflun fjár fyrir viðburðinn
Skiptum á milli okkar verkum við að hala inn styrki/bjóða fyrirtækjum að kaupa
útsetningu:

Össur hefur sent saman umsókn fyrir nótnasjóð STEF, sækja um 300.000
fyrir útsetningar.

Tónastöðin -Össur
Hljóðfærahúsið -Össur
lista og menniningaráð einhverjum bæjum -Akureyrarbær –Ella Vala
Reykjavík -Snorri
Mosfelssvær -Kristjón
útvarpsstjóri/rúv fyrir útsetninguna á “þannig týnist tíminn”. -Össur
Bankarnir
Landsvirkjun
Símafyrirtæki: nova -Ella Vala
Rotary, Kiwanis og Lionsklúbbar –Snorri Rotary

vakta stóru sjóðina og setja upp verkefni (t.d. tengt landsmóti)
Tónlistarsjóðurinn í nóvember
Sumargjöf
Barnamenningarsjóður

Þau fyrirtæki sem styrkja okkur fá í staðinn auglýsingu neðst á alla parta.
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Finna samkomulag með STEF fyrir höfunda og útsetjara til að skýra línurnar
fyrir þá með stefgreiðslur,  einnig þá hægt að selja útsetningarnar útfyrir
landsteinana.  Koma á fundi með þeim.

Rætt hvort hægt væri að bjóða upp á ferðastyrki,
möguleiki að gista í skólastofum (jafnvel í kópavogi, eða mosó, ekki góð
aðstaða fyrir morgunmat) koma með vindsængur.

3. Landsmót í Garðabæ

Stendur vel,
við þurfum bráðlega að setja niður tímasetningar:
-hvenær þarfa að borga
-afsláttur ef borgað er fyrir ákveðinn tíma
-hvernig á að endurgreiða ef forföll verða

4. Heimasíða

Þarf að heyra í Einari Jónssyni með wordpress síðuna, íslenskir stafir,
innskráning, geymsla á nótum. Þarf að heyra í tölvunarfræðingunum, hvort
þeir geti klárað þannig að við getum tekið við. Snorri heyrir í Einari.

Big band maraþon í maí, Sigurður Flosason og stórsveitin sjá um þennan
viðburð.

5. Námsskeið

26.9 tónlistarskólinn í Garðabæ, Suzuki námsskeið í básúnuleik

6. Nótnanefnd
Nú þegar eru Össur Geirsson og Karen Sturlaugsson í nefndinni, það þarf
fleira fólk í hana. Kanna þarf hvort Daði Þór Einarsson hafi áhuga á því?

7. Næsti fundur
Næsti fundur haldinn 10.september, símafundur

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.3
Símafundur, haldinn þann 10.september 2015

Mættir eru: Össur Geirsson, Snorri Heimisson, Ella Vala Ármannsdóttir og Kristjón
Daðason.

Dagskrá:

1. festa símafundartíma fyrir veturinn sem öllum hentar

2. Óskalög þjóðarinnar: Hverjir verða með og eigum við undirrita samning við
Hörpu?

3. Er búið að uppfæra allar upplýsingar um hljómsveitir?

4. útsetningar á Óskalögum - koma útsetningum á framfæri og ljúka
fjármögnun

5. landsmót - hvað þarf að gera í undirbúningi mótsins

6. heimasíðan - næstu skref

1. Fastur fundatími (í gegnum síma) á föstudögum klukkan 10:30

2. Óskalögin

Össur ætlar að skrifa undir samning fyrir leigu á Norðuljósum

Setjum línuna á íslensk lög en 2 þurfa að vera af lista “óskalag þjóðarinnar”

Aftur næsta haust, væri gaman

3. Hljómsveitir uppfærsla

Búið er að hringja í rúmlega helming, haldið verður áfram í vikunni.

4. Útsetningar

Viljum senda út upplýsingar um hvaða útsetningar eru í gerð og á leiðinni.

-Tónastöðin kaupir tvær útsetningar

Senda tölvupóst á útvarpsstjórann ýta á eftir umsókn - Ella Vala

Ekkert heyrst frá símafyrirtækjunum
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5. Landsmót

Skoða landsmót: Dagsetningar afslátt af þátttökugjaldi, mótsblaðið,

Foreldrafélagið í garðabæ var að hafa áhyggjur af afþreyingu,

höfum við áhuga á að leigja fimleikasalinn?,

ratleikur í heiðmörk, sund,  kanósigling -ekki mjög líklegt

6. Heimasíðan

Loka gömlu síðunni og opna nýju síðuna ASAP

Slóðin fyrir nýju síðuna: sisl.endor.is

Talað er um hvað má henda út af gömlu síðunni, t.d. nótur sem enginn veit hvaðan
komu, Snorri mun sjá um að fara yfir allt, taka til, henda út.

7. Gjaldkeri

Snorri vill taka það að sér að vera gjaldkeri þetta árið, við óskum honum innilega til
hamingju.

mun hafa samband við Jóa Stefáns og fá á hreint hver er búinn að borga árgjald í
félagið.

Þarf að  breyta bankareikningum ; of margir, reyna að fá einn reikning og nýta
vextina betur.

Næsti fundur verður föstudaginn 18.9 klukkan 10:30

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.4
Símafundur, haldinn 18. september 2015, kl. 10:30.
Mættir eru: Össur Geirsson, Snorri Heimisson, Ella Vala Ármannsdóttir og Kristjón
Daðason.

⦁ Heimasíðan
Búið er að færa gögn út af gömlu síðunni yfir á nýju síðuna, þá detta út
notendanöfn,
Hvernig gerum við það?
-Snorri vill bíða með að loka gömlu síðunni
-það er ekki í boði því þá þarf að borga heilt ár fram í tímann, á að renna út í
September
Grétar@trs.is á Selfossi er nú sá sem sér um nýju síðuna, Kristjón vill setja
sig inn í wordpress og vera í sambandi við Grétar.

Kristjón er þá umsjónarmaður síðunnar

-Mælt með að setja í 1 skjal alla parta
-Betra að pdf skjalið opnist í nýjum glugga
-Þarf að hafa samband við Einar til að fá partítúr
-Skóli hverrar hljómsveitar þarf að hafa borgað fyrir útsetningar á settum tíma
-Kristjón ath hvort framkvæmamlegt er að vernda nóturnar þannig að bara
þeir sem hafa borgað hafi aðgang.
-Snorri beðinn að hafa samband við Jóa Stefáns.
-Nýjustu partitúrarnir verða settir á síðuna fyrir nótu-tónleikana og svo teknir út
aftur

Ein leið er að hafa AB útsetningapakkar verði skildugar að kaupa, og C
sveitarmaterial verði valmöguleiki

2. Óskalög þjóðarinnar

Gæti orðið 16 sveitir, gerðum ráð fyrir 14 í upphafi
-fá staðfest fljótlega hverjir ætla að koma 10. október
-getum við lengt þetta?
-tímarammin 11-18, helst ekki lengra
-íslenskt prógramm

Allir sem vilja senda 1-2 einstaklinga geti alveg sent í okkar sveitir,
-Össur skrifar bréf og sendir á okkur til að senda út,
hvetja Hildi á Neskaupsstað t.d. að koma með hóp og bjóða öðrum á
austurlandi með.
Reykjanesbær vill endilega að það verði frítt inn á tónleikana
-auka 450.000 krónur fyrir okkur,
-því sendi Össur styrkumsókn á FÍH til að biðja um að þeir taki þátt í þeim
kostnaði
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-senda á FT líka og Reykjavíkurborg?
-Snorri ætlar að spjalla við Fríðu deildarstjóri list og tómstundasviðs
Reykjavíkurborgar og finna út úr styrktarleiðum hjá Rvk og FT

Við bíðum enn eftir endanlegu svari frá STEF og RÚV

Tónastöðin borgar 2 útsetningar
Rætt er að hafa frítt inn á tónleikana, þarf að ræða það við Hörpu vegna
tekjutaps þar, stefgjöld o.s.frv.  Tökum skellinn annars.

Össur er með þrjár útsetningar tilbúnar
Einar Jónsson með eina
Reynt verður að setja þær inn á nýju heimasíðuna í næstu viku

Það er nýtt fyrirkomulag á höfundaréttarskráningu.

3. Netfangalistinn

Uppfæra þannig að það séu bara þeir sem eru í samtökunum, og almennt
sent á alla.

Símafundurinn verður 10:40 til 11:20 framvegis

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir

2



Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.5
Símafundur, haldinn 2. október 2015, kl. 10:40.
Mættir eru: Össur Geirsson, Snorri Heimisson, Ella Vala Ármannsdóttir og Kristjón
Daðason.

1. Norrænt samstarf
Snorri og Kristjón hafa svarað bréfi og sýnt áhuga á samstarfi

2. Óskalag þjóðarinnar

Útsetningar fyrir óskalag þjóðarinnar:
Ættu að vera allar komnar inn sem náðu að klárast,
Tvær stjörnur rétt að koma
Ást kemur ekki

SNORRI: heyra í Jóhanni Stefánssyni og spyrja hvort hann hafi sent rukkun
fyrir síðasta lagapakka,
Á aðalfundi kom  upp hugmynd að ekki yrði sendur út reikningur heldur myndi
Sísl taka kostnaðinn.

Ef já, þá ættum við ekki að rukka fyrir þennan pakka sem er að koma núna;
Þannig týnist tíminn
Fjöllin hafa vakað
Tvær stjörnur
Dimmar rósir
Þú fullkomnar mig

Styrkir
Fengum 75.000 krónur frá RÚV
Ekki buið að fá svar frá Sigrúnu Grendal, FT, umsókn um styrk 150.000 fyrir
kostnaði leigu o.s.frv
FíH er búinn að samþykkja 150.000
Landsbankinn setur ekki pening í þetta. Bendir okkur á samfélagssjóð
Landsbankans. Úthlutun í lok nóvember. Þá þyrfti að búa til verkefni.

Hugmynd fyrir þann sjóð er að útfæra hugmynd útfrá óskalagatónleikunum
þar sem úthlutað er eftir nóvember,  Össur ætlar að böggla saman texta og
senda svo á okkur.

Samþykkt er að hafa frítt inn á tónleikana.

Verkaskipting
Hvert og eitt okkar hefur samband við “okkar” sveitir:

10.10 er deadline
Hvert slott er einungis 30 mínútur
Þurfum að fá staðfestingu á þáttöku hverrar sveitar og hversu mörg slott hver
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sveit þarf– fjöldi ef það er hægt

Þeir sem koma af landsbyggðinni eur:
Selfoss
Akureyri
Reykjanesbær
Neskaupsstaður

Hugmynd að styrk fyrir aðila sem koma langt að

-borga 7000 á mann fyrir þá sem koma að norðan eða austan (t.d. Akureyri,
Neskaupsstaður) og 1500kr fyrir Reykjanesbæ og Selfoss
Höfum samband við Karen Sturlaugsson og Jóhann Stefánsson til að áætla
ferðakostnað

Össur hefur samband við Karen.

Fundi slitið kl. 11:20, næsti fundur mánudaginn 16.október kl.10:40

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.6
Símafundur, haldinn 9.október 2015, kl. 10:40.
Mættir eru: Össur Geirsson, Snorri Heimisson, Ella Vala Ármannsdóttir og Kristjón
Daðason.

1.Óskalag þjóðarinnar

Tónleikar í Hörpu, Norðurljós
-mánuður í tónleika
Auglýsing
stofna viðburð á facebook, kaupa auglýsingar í útvarp og sjónvarp, blöðin, -
Kastljós?
-hægt að hafa 300-500
-skikka krakkana til að hlusta á næstu hljómsveit á eftir, og foreldra til að
mæta tímanlega til að hlusta á hljómsveitina á undan.

Ætlar Jón Ólafsson að kynna fyrir okkur?
Hjálmar H. Hjálmarsson?
Örn Árnason?
Karl Ágúst Úlfsson?

Össur talar við Moggann, og Gyðu Lóu hjá Fréttablaðinu
Snorri tala við Hannes í Fréttatímanum og Þóru í Kastljósi
Lókal blöðin! –Finna útúr því hvort ekki sé áhugi fyrir því að hafa umfjöllun. -
Hafa standard grein sem fer í öll blöðin. Mætti vera í vikunni á undan
tónleikunum.

Mynd og texti fyrir heimasíðu Hörpu, stela mynd óskalags þjóðarinnar eða
nota svipaða liti.
Grafískur hönnuður, Kristjón talar við Sighvat, kópera logo, fá leyfi hjá
hönnuði?
Höfum aðgang að K2, mæting verður þar, fólk þarf að koma sér upp, þurfum
gott skipulag, þarf að tæma svo strax eftir,
Þyrfti dyravörð, til að passa upp á aðgang rýmisins.

Össur er að útbúa blað þar sem er spurt hvað eru margir í hverri sveit m.a.
vegna uppröðunar stóla á sviðinu.

Sísl útvegar allt slagverk; pákur, bassatrommur, trommusett, xylofon,
klukkuspil, kúabjöllur, tambúrínur, woodblocks.
-Perc. Frá Össa og stóra dótið frá Snorra.
–Snorri er ábyrgðarmaður slagverks.

2. Landsmót
-gera fjárhagsáætlun, hvenær fólk á að vera búið að borga?
1.3.
Mikill áhugi í Garðabæ segir Snorri
Fá tilboð í matinn
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Gistingu
Frestum frágangi þangað til eftir tónleika í Hörpu

Við rukkum austfirðinga ekki fyrir árgjaldið í fyrra, opna aðgang með því
skilyrði að þau borgi næsta árgjald.

Fundi slitið kl. 11:31, næsti fundur mánudaginn 16.október klukkan 10:40

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.7
Símafundur, haldinn 16. október 2015, kl. 10:40.
Mættir eru: Össur Geirsson, Snorri Heimisson, Ella Vala Ármannsdóttir og Kristjón
Daðason.

1. Óskalag þjóðarinnar

Hljómsveitarstjórar kynni lögin sín,

Excel skjal með röð á hljómsveitum á tónleikunum er tilbúið

Fá upplýsingar:
Hvaða óskalög er hver hljómsveit að spila?
Fjölda hljóðfæraleikara í hverri hljómsveit?

Gefa upplýsingar:
Senda lista til hljómsveitanna hvaða slagverk verður í boði
Senda til þeirra uppröðun á sviði
Mæta hálftíma fyrir tónleika; krakkar beint niður í K2 en foreldrar beint inn í sal
til að hlusta.
Þar er stjórnandi að hita upp og stemma.

Húsvörður –Kristjón

Peningamál

Karen: býst við því að fólk keyri á einkabílum,

Sveitir frá Neskaupsstað og Akureyri:
Fá 7500 krónur á mann hljóðfæraleikara og stjórnanda og 1 fararstjóra.
Samþykkt.

Þetta er ekki fordæmisgefandi, tilfallandi núna þar sem fjárhagsstaða er góð
eins og er.

Jón Ólafsson: verður boðið 130.000, leyfi til að fara upp í 150.000

Össur sendi á Landsbankinn styrkumsókn fyrir að klára að útsetja öll lög úr
Óskalag þjóðarinnar.

Þarf að laga lögheimili sísl, er núna í Vestmannaeyjum.

Fundi slitið kl. 11:31, næsti fundur mánudaginn 30.október

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.8
Símafundur, haldinn 30.október 2015, kl. 10:40.
Mættir eru: Össur Geirsson, Snorri Heimisson, Ella Vala Ármannsdóttir og
Kristjón Daðason.

1. Óskalag þjóðarinnar
-Tónleikar 15.11, Frá 11-18Vantar enn lagalista frá :NeskaupsstaðÁrnesingumReykjanesbæ 1 sveitMosfelssbæ 1 sveit-Einar Jónsson ætlar að taka  “Ást” út af heimasíðunni og laga þaðJón Ólafsson verður kynnir,
Auglýsingar-Össur búinn að senda myndir og texta fyrir HörpuFacebook viðburður
-Kristjón tekur það að sér
Össur hefur haft samband við FréttablaðiðMogginn er á dagskráLjós, gott að hafa smá ljósRótari3-4 hæða svið, það eru til pallar –búa til bogaSlagverk: Snorri ætlar að gera excel skjalGera þarf fréttatilkynningu, Össi tekur að sér að gera frumtexta
Ella mun setja upp
⦁ pepptexta, sendibréf sem við getum sent á alla stjórnendur og þeir sendaá alla foreldra upp á að hvetja fólk til að mæta.

Tækifæri-gleði-glaumurHlusta á hljómsveitina á undan og eina á eftir, mega vera allan daginn til aðtryggja okkur hlustendur.
⦁ Senda póst á Seltjarnarnes (Kára Húnfjörð), Hafnarfjörð (Helga Björg
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Arnardóttir), Akranes (Lárus Sighvatsson, skólastjóra), og hvetja foreldraog börn þeirra hljómsveita til að koma, og hvetja þeirra nemendur ogforeldra þeirra til að koma.
2. LandsmótPóstur frá Lindu Margréti SigfússdótturHöldum okkur við 500 börn,Fararstjórar 10Ávextir í pásum!

Fundi slitið kl. 11:30, næsti fundur í kaffipásu hljómsveitaræfingar SN laugardag

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.9
Símafundur, haldinn 6.nóvember 2015, kl. 10:40.
Mættir eru: Össur Geirsson, Margrét Sigurbjörnsdóttir, Snorri Heimisson, Ella Vala
Ármannsdóttir og Kristjón Daðason.

⦁ Óskalag þjóðarinnar

⦁ Komin dagskrá í Hörpu, búið að víxla Daða Þór Einarssyni (Mosfellsbæ) og
B-Sveit Össurar. vantar ennþá upplýsingar um hljómsveitir fyrir Jón Ólafsson.

⦁ Ekki er komið svar frá FT (félagi tónlistarkennara), áður en fyrirbærið er
auglýst þá er best að fá svar sem fyrst.

⦁ Fólk mætir inn um aðalinngang, upp á aðra hæð og svo inn í Silfurberg.
Búum til þrjú svæði, Kristjón verður þar og tekur á móti fólki.  Hægt ætti að
vera að spila og stilla hljóðfærin í Silfurbergi.

⦁ Fáum umfjöllun.  Snorri ætlar að tala við Kastljós og fréttatímann, Össur við
Moggann og fréttablaðið.

⦁ ekki talið ráðlegt að kaupa auglýsingar í blöðunum, en vera dugleg að koma
þessu áfram.

⦁ Farið var yfir og samþykkt tvö bréf sem senda skal foreldrum í gegnum
hljómsveitarstjóra, og annað til allra skólastjóra á stórreykjavíkursvæðinu.

⦁ Össur sendir peppbréf á alla hljómsveitarstjóra sem eru að taka þátt, við
sendum þetta sem wordskjal svo hver stjórnandi geti breytt að vild.

⦁ Ella sendir á alla skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu til að kynna viðburðinn
⦁ Ella kastar upp bréfi til hljómsveitarstjóra, þar má koma mjög skýrt fram að

þeir eigi að tala við foreldra til að sitja í 1 og hálfan tíma.
⦁ Mæting fyrir okkur um 9 leytið
⦁ Snorri talar við Ólaf Björn, um að vera fínpússari í slagverki.
⦁ Össur gerir einnig fréttatilkynningu sem hann sendir á okkur.

2. Annað

⦁ Snorri ætlar að fara að senda rukkun fyrir árgjaldinu, 12.000, eindagi á þessu
ári.

⦁ Snorri kominn hálfa leið með að klára lögheimilið, þarf undirskriftir frá okkur á
óskalögum þjóðarinnar.

⦁ heimasíðan er að detta inn, en einhver ruglingur er í kerfinu

Fundi slitið kl. 11:30
Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.10
Símafundur, haldinn 27.nóvember 2015, kl. 10:40.
Mættir eru: Össur Geirsson, Snorri Heimisson og Kristjón Daðason.

⦁ Landsmót í Garðabæ
⦁ Matseðill. Farið yfir tilboð frá Skólamat fyrir mótið í Garðabæ. Tilboð upp á

kr. 3.650 per mann, fyrir fjórar máltíðir eða kr. 5.800 fyrir fjórar máltíðir, 2x
morgunverð og 4x kaffihressingu. Lítur vel út. Þarf nánari útskýringar á
nokkrum atriðum. Linda Margrét kannar það.

⦁ Kostnaður við mót. Snorri tekur að sér að fá uppgjör hjá fyrri gjaldkera fyrir
síðustu þrjú mót svo stjórn geti áttað sig betur á kostnaðarliðum.
Helstu kostnaðarliðir virðast vera:

Matur
Gisting
Æfingaaðstaða
Sundferð
Skemmtun á laugardegi
Skemmtun á laugardagskvöldi
Bolir-blýantar-myndir af hljómsveitum

⦁ Greiðsla. Þátttökugjald sett á kr. 17.000, sem skal greitt að fullu fyrir 1. apríl
2016. Staðfestingargjald kr. 3.000 óafturkræft á hvern þátttakanada skal
greiða fyrir 1. febrúar. 2016. Ef þátttökugjald er gert upp fyrir 1. mars 2016 er
veittur 2.000 króna afsláttur á hvern þátttakanda.

⦁ Greiðslufyrirkomulag. SÍSL þarf að setja skýrar reglur um greiðlsu
þátttökugjaldins, hvort og hvernig endurgreiðslu er háttað ef þátttakendur
forfallast. Í Grindavík fengust 10.000 krónur endurgreiddar vegna veikinda
(15.000 mínus 5.000 staðfestingargjald). Miðað við þriggja vikna fyrirvara.

2. Fundartímar
⦁ Ákveðið að reyna að hittast á fundi í desember sem ekki er símafundur.

Gerum ráð fyrir að það sé alltaf símafundur á föstudögum kl. 10:40 - 11:20
nema hann sé afboðaður með tölvupósti.

3.  Heimasíðan
⦁ Myndir. Rætt um fyrirkomulag mynda á heimasíðu. Lagt til að myndir á

forsíðu verði af öllum sveitum í SÍSL og ráðist af hendingu hvað mynd birtist
hverju sinni.

⦁ Fundargerðir: Þarf að laga uppsetningu því ekki alltaf hægt að velja
fundargerðir allra ára ef síðan er skoðuð á litlum skjá.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:20
Fundargerð ritaði ÖG
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.11
Símafundur haldinn 4.desember 2015, kl. 10:40.
Mættir eru: Össur Geirsson, Margrét Sigurbjörnsdóttir, Snorri Heimisson, og
Kristjón Daðason í seinni hluta fundar. Ella Vala boðaði forföll.

⦁ Landsmót í Garðabæ
Upplýsingar frá Jóhanni fyrrverandi gjaldkera eru m.a. að raunkostnaður á
móti hefur verið ca. 12-13.000 krónur á mann. SÍSL hefur hagnast á
mótunum. Á að lækka þátttökugjaldið? Umræða um það. Þurfum að vita hvort
greiða þarf fyrir gistingu og íþróttahús og hvort við getum lækkað gjaldið.  ÖG
tekur að sér að hringja í Lindu í Garðabæ. Spurning um að gefa frítt fyrir
stjórnanda og einn fararstjóra.
Fararstjórar séu einn á hverja átta nemendur.
Skemmtiferðir kosta oft mikið, hægt að lækka kostnað með því að vera með
t.d. ratleik.
Rætt um að fá töframann til að vera með sýningu.
Hljómsveit - Dikta??

2. Útsetningar.
Snorri ætlar að gera reikning á Tónastöðina vegna tveggja útsetninga. Þarf að
ganga frá útsetningunum með texta um stuðning Tónastöðvarinnar. Einar þarf
að vera klár á samþykki tónskáldanna.

3. Árgjöld
Árgjöld eru að skila sér inn hægt og rólega.

4. Útistandandi reikningar.
Svo virðist sem enn séu einhverjir ógreiddir reikningar frá landsmótinu í
Reykjanesbæ. Snorri hefur samband við Jóhann Stefánsson og Kareni í
Reykjanesbæ vegna þessa.

5. Óskalög þjóðarinnar:
Almenn ánægja virðist ríkja með tónleikana í Hörpu, skilaboð frá foreldrum,
stjórnendum og starfsfólki Hörpu eru öll á einn veg.

Ekki fleira gert og fundi slitið kl. 11:25
fundargerð ritaði ÖG.
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Stjórnarfundur SÍSL
Fundargerð nr.12

Símafundur, haldinn 11.desember 2015 kl. 10:40.
Mættir eru: Össur Geirsson, Margrét Sigurbjörnsdóttir, Snorri Heimisson, Ella Vala
Ármannsdóttir og Kristjón Daðason.

1. Landsmót

þátttökugjald sleppur með 13.500 ef koma 400 manns
-fólk er strax farið að svara bréfi um þátttöku, stefnir í stórt mót.
-staðfesta skal þátttöku fyrir 1.2
-hugsanlega hægt að fá skátaheimili og safnaðarheimili í Garðabæ ef þátttakendur
verða fleiri en 400 manns

Hvað spilum við?
-nota útsetningar sem til eru, hugsanlega stökkva til ef kemur hittari , t.d. eurovision
og útsetja það.

Landsmótsblaðið: Ýta á Lindu Sigfúsdóttur um að byrja á skipulagningu á ví, Össur
gerir það.

Ballið
Hvaða tími, verið að skoða Jón Jónsson, búið að ráða töframann.
Hugmynd að prógrammi:
-byrja á töframanni
-diskó þar sem “allir dansa konga”, “fugladansinn”
-Jón Jónsson
-diskó fyrir eldri krakkana

Hvenær þarf að panta boli eða aukahluti fyrir landsmótið?
við ættum að gera samning við BROS boli í febrúar en ekki setja prentun af stað fyrr
en eftir lokaskráningu.
skoða eitthvað sniðugt í stað penna eða blýanta, t.d. lyklakippur með hljóðfærum?
Kristjón settur í málið.

Drög að tékklista fyrir landsmót A og B sveitir eru á google drævinu. Ágætt væri ef
við myndum bæta inn á hann í aðdraganda landsmóts.

2. Annað
Fleiri fundargerðir eru komnar inn á google drævið.
Össur vill breyta uppsetningu á heimasíðunni.
Fundi slitið kl. 11:30

Fundargerð ritaði Ella Vala Ármannsdóttir

1



2


	2015 01 11. Stjórnarfundur SÍSL 6.1.2015.pdf (p.1-2)
	2015 02 12. Stjórnarfundur SÍSL 11.1.2015.pdf (p.3)
	2015 03 13. Stjórnarfundur SÍSL 14.1.2015.pdf (p.4)
	2015 04 14. Stjórnarfundur SÍSL 20.1.2015.pdf (p.5-6)
	2015 05 15. Stjórnarfundur SÍSL 21.1.2015.pdf (p.7)
	2015 06 16. Stjórnarfundur SÍSL 3.2.2015.pdf (p.8-9)
	2015 07 17. Stjórnarfundur SÍSL 20.2.2015.pdf (p.10)
	2015 08 18. SÍSL AÐALFUNDUR 10. apríl.pdf (p.11-14)
	2015 09 Stjórnarfundur 24.apríl 2015.pdf (p.15-16)
	2015 10 01 Stjórnafundur 11.maí 2015.pdf (p.17-18)
	2015 11 02 Stjórnarfundur 13.ágúst 2015.pdf (p.19-20)
	2015 12 03 Stjórnarfundur 10.september 2015.pdf (p.21-22)
	2015 13 04 Stjórnarfundur 18.september 2015.pdf (p.23-24)
	2015 14 05 Stjórnarfundur 2. október 2015.pdf (p.25-26)
	2015 15 06 Stjórnarfundur 9 október 2015.pdf (p.27-28)
	2015 16 07 Stjórnarfundur 16. október 2015.pdf (p.29-30)
	2015 18 08 Stjórnarfundur 30 október 2015.pdf (p.31-32)
	2015 18 09 Stjórnarfundur 6.nóvember 2015.pdf (p.33-34)
	2015 19 10 Stjórnarfundur 27.nóvember 2015.pdf (p.35)
	2015 20 11 Stjórnarfundur 4. desember 2015.pdf (p.36)
	2015 21 12 Stjórnarfundur 11.desember 2015.pdf (p.37-38)

