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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. Rætt um mat og hvernig ætti að undirbúa tilboð í mat. 
2. Hljóðkerfi:  þarf alveg örugglega í íþróttahúsi (tónleikastaðinn) 

Ef vantar á æfingustað, þá nótum magnara og mikrófón 
3. Hljómsveit/ball:  þetta eru 10-12 ára þáttakendur 

hvað með góður DJ? 
Martin mun athuga  
Harpa þekkir nokkrir í Reykjavík 

  Notum 1/3 af íþróttahúsinu fyrir ballið 
  

4. Búin að panta allt 
Vilborg sendi bréf og Martin hefur fengið munnlegt svar.  Allt klárt með 
húsnæði 
 

  Íþróttahúsið verður vel nýtt:  Æfingar, matur, ball 
   hægt að skipta í þrennt.  Sjáum til hvernig það nýttast best 

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

 
C.  Skráning:  þurfum að senda bréf til að hvetja fólk að svara með fjölda og láta við með 

staðsetningu fyrir A mót 
 
2. Nótnanefnd 
 Skýrsla frá Karen og Einari:  Allt á fullu fyrir ný lög fyrir landsmótin í vor 
 
3.  Vefsíðugerð 
Einar fór á fundi með Endor, fyrirtæki sem sérhæfa sig í vefsíður fyrir minna fyrirtæki.  Þau 
bjóða: 

-uppsetning á nýju vef með öllu sem við höfum talað um 
-uppsetning sem hentar í síma (ekki mikið til hlíðar á síðunni) 
-Wordpress 
 

Mismunandi aðgang? 
En kannski þarf ekki að mismuna.   
Málið er einfaldlega hvort þú kaupir partitúr 

Svindl? 
Búa til ný aðgang á hverju ári 
 
Taka tilboð frá Endor?   
 150.000 kr. vinna til að byrja með 
  uppsetning og gagnaflutningur 
 50.000 kr. verkefni og þjónusta 
 Endir í 251.000 kr. m/vsk. 



Við fengum nokkrir sýnishorn til að kíkja á: 
 http://www.campervanrental.is/ 
 http://www.koparrestaurant.is/ 
 http://www.jardboranir.is/ 
 http://www.serrano.is/ 
 http://www.apartmentrental.is/ 
 http://www.jupiter.is/ 
Það tekur 2 víkur fyrir þau að klára þetta fyrir okkur. 
Þá skulum við nota tækifæri að leiðrétta ýmsa hluti! 
 Vilborg tilbúin að skoða söguna 

Hittumst næst og skoðum vefsíðuna saman. 
 
Ársgjald:  Hýsing og þjónusta  - 4.190 kr. + vsk. á mánuði 
 
www.sisl.is  / sisl@sisl.is  er ekki í lagi!   
 
Snorri er að fá aðgang til að ná í nótur 
 
Einar tekur yfir administrator á gamla síðu.  Vilborg sendir Einar upplýsingar um það. 
 
 
4.  LÆ 

A  Harpa gefur skýrslu: 
  lítur út fyrir það að meira hlutinn heldur áfram 
  búin að heyra í alla nema 6 
  ætlar að klára um helgina 
  hægt að klára þetta þegar Ingi kemur heim (12. okt.) 
 

B.  Æfingarhelgar:  er hægt að vera í Grafarvogi? 
  Einar athugar 
 

C  Tónleikar  
í Hörpu: 

-Norðurljós:  er laus 23. feb. til kl. 18 og kostar 285.000 kr. með lýsing 
og 1 starfsmann 
-Harpahorn:  ekki hægt að panta með svona mikið fyrirvara.  Þarf að 
athuga hvað meira er í gangi í húsinu. 

  
En annars staðar? 

 
Vilborg var að kynna LÆ fyrir STS.  Hægt að nýta vefsíðu STS. 
 
Tónastöðin til að styrkja til þess að halda tónleikar á flottum stað (100.000 kr.).  Þá vantar 
kannski 1 styrk í viðbót. 
 
Áhyggjur um lítið brass kennslu á landinu (Skólastjórar voru að tjá sig á STS þing) 
LÆ þarf að vera sýnilegur 
Við þurfum að halda fund um þetta mál!?  HERFERÐ! 
 Auglýsa málmblástur 
 krakkar og foreldrar 
 Kastljós 



 
D.  Tectonics: 
Ungsveit verður líka með í ár – þrufum að passa upp á að þetta eru sömu krakkar á 
köflum.  Er ekki minni snið á Tectonics í ár? (2 dagar í staðinn fyrir 3) 

 
 
 
 
Næsti fundur:  miðv. 16. okt. kl. 9 í Húsaskóla (Grafarvogi) 
Munum byrja á því að fara yfir heimasíðunni. 
 
Fundurinn slitinn kl. 10:30 
 
KJS 
 
 
 
  


