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Símafundur 

  

  

Þátttakendur: Halldór Sighvatsson, Vilborg Jónsdóttir, Jóhann Stefánsson og Baldur 

Orri 

  

 Farið yfir helstu atriði landsmótsins. Það kom ágætlega út og virtist vera um 3 millj.í 

plús 

 Það sem betur mátti fara á mótinu: 1. Aðstaða til ljósritunar á æfingastöðum 

vantaði, meira mál að þurfa að fara annað til að ljósrita. 2. Miklar raðir í matinn og 

afgreiðslan gekk heldur hægt. 

 Fínt að hafa tónleika á opnunarkvöldi, heimamenn vildu ekki spila 

 Setja upp fyrir mótin að heimamenn sjái um setninguna og komi með tónlistaratriði. 

 Erfiðlega gengur að fá stjórnendur til að senda inn skráningu á landsmótin. 

 Hugmynd að þeir sem skrái snemma greiði grunngjald en gjaldið hækki þegar nær 

dregur mótinu. 

 Einar Jónsson í Grafarvogi geymir skáp með nótum, raddskrám, armböndum og 

ýmsum skjölum. 

 Jói Stefáns með armbönd frá landsmótinu á Selfossi 

 Skjöl hjá Daða sem koma frá Birgi Sveinssyni? Birgir svo lengi formaður 

 Spurning hvort það eigi að skanna inn allt nótnasafnið og eiga afrit? 

 Heimasíða SÍSL þarf að halda utan um heimildir 

 Óskað er eftir því að Eggert fráfarandi gjaldkeri sendi út rukkun fyrir A/B nótnapakka 

 Formleg skráning SÍSL hjá Þjóðskrá, Gerður Ólafsdóttir hjá RSK 

 Þarf að ræða við Malcolm um heimasíðuna 

 Fyrirtæki í Stykkishólmi sem heitir Anok.is sem er jákvætt fyrir því að taka við 

heimasíðu SÍSL 

 Samskipti við Guðmund Óla fór fram í tölvupósti, ekki gerður sérstakur skriflegur 

samningur 

 LÆ þarf að hafa samband við hann um framhald 

 Össur beðinn um að klára að ganga frá útsetningum af Þursafóníu og Spilverki 

þjóðanna til útgáfu fyrir SÍSL, lögin boðin til sölu ekki skylda að kaupa. 

 Reikningar NoMU sem þarf að ganga frá við stjórn SÍL 

 Eggert ætlar að klára uppgjör landsmótsins áður en hann skilar af sér. 

 Eðlilegt að stjórnarseta í SÍSL skiptist á milli fólks og það sé ekki of lengi í stjórninni. 

 Ný stjórn skipti með sér verkum: Vilborg Jónsdóttir formaður, Jóhann Stefánsson 

gjaldkeri og Baldur Orri Rafnsson ritari og umsjónarmaður heimasíðu 

  

 


