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

1. Landsmót 
A.    B Landsmót 4.-6. apríl á Stykkishólmi 

1. Bréf til bæjarins  
Martin og Vilborg eru að vinna í þessu.  Vilborg skrifar undir og sendir á Martin 
og hann kemur þessu áfram. 
Hvaða haus?  SÍSL – við erum að halda mótið 

2. Hvað er næst? 
Fjöldinn?  Við þurfum að ákveða dagsetningar fyrir:  

Forskráning 
Borga skráningagjald (í janúar?) – kannski 5.000 kr.? 
Svo borga restin fyrir vissu dagsetningu – og hækka eftir því sem seinka. 
Excel skjal 

Nótur 
Mótsblað 
Mótsgjald?  (Mótgjaldið á Akureyri var 14.000 kr.) 
Kostnaður 

matur 
ball:  hljómsveit 
hljóðkerfi 
bolir 
1.000 kr. á mann til foreldrarfélagið 
borga fyrir húsnæði? 
skemmtun 

 
 
B.    A Landsmót 2.-4. maí í Grindavík 

1. Hugsanlega 400 börn – þá vantar 4 salir + 1 (fyrir slagverk) sem má vera aðeins minni 
2. Grindavík vill halda mót  
3. Vilborg, Jói and Karen fara í heimsókn sem fyrst 

 
 
C.    Nótur 

1. Væri flott að fá ný lög í kringum mót 
2. 3-4 ný lög á hverju mót 
3. Eitthvað frá staðnum?  ekki endilega 
4. Útsetjarar? 
5. LHÍ nemar?  ekki núna 
6. vantar samt að vita hver er að útsetja 

Karí, Jói St., .... 
7. **Nótnanefnd hittast og finna lög og útsetjarar 

Mikil vinna að fara yfir.  Á nefndin að fá borgað? 
8. Vilborg sendi 2 lög  (Þursafóninn og Spilverk ) til Einars í gær (10.9.13)  

 
 



2.  LÆ 
1. Dagsetningar:   

8.-10. nóv. 
3.-5. jan. 
21.-23. feb. (tónleikar sunn. 23. feb.) 
Hvar á að halda tónleikar? 

Hörpuhornið?  Þarf að athuga sem fyrst með dagsetning 
Allir þurfa að vita dagsetningar sem fyrst! 

 
2. STS þing 26. sept.: 

Vilborg mun kynna LÆ fyrir skólastjórar landsins 
 

3.  Önnur mál: 
1. Einar sendi inn erindi um nauðsyn að vera í betri sambandi við aðrir – allir með 

tónleikar á sama tíma s.l. vor! 
i. t.d. nota Facebook:  Tónlistarviðburðir á Íslandi 

2. SÍSL g-mail:  notum svo við vitum að þetta er frá SÍSL nefndinni – ekki persónulegt 
i. sislstjorn@gmail.com                 (password:  sisl2009) 

 
3. Notum Facebook? 

i. Harpa ætlar að skoða það.  Opna Facebook síðu fyrir LÆ og SÍSL 
(a.m.k. á meðan síðan okkar er ekki í lagi!) 
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