
	  

Stjórnarfundur SÍSL – Fundargerð 
 
8. fundur 2011, fundur haldinn í Miðhúsum 1. Maí kl. 16.00 
Þátttakendur: Halldór Sighvatsson, Eggert Björgvinsson og Vilborg Jónsdóttir 
 

• Stjórnin skipti með sér verkum. Halldór Sighvatsson tekur við formennsku, Eggert 
Björgvinsson verður áfram gjaldkeri og Vilborg Jónsdóttir tekur við sem ritari. 

 
• Símafundir munu halda áfram eins og fyrri stjórn hafði það, snemma morguns á 

mánudögum og/eða föstudögum eftir því sem þurfa þykir. Athuga þarf kostnað vegna 
símafunda. 

 
• Rætt um tölvumál og ljóst að enginn í stjórninni hefur það sem sérstakt áhugamál. 

Ákveðið að leita til félagsmanna um aðstoð t.d. Einar Jónsson 
 

• Gengið frá praktískum málefnum sem snúa beint að stjórninni s.s. uppsetningu á 
fundargerðum, logo og samskipti stjórnar 

 
• Lúðrasveit Æskunnar:  búið er að ræða við Guðmund Óla um að stjórna, einnig 

skoðuð þau verkefni sem stjórnin hefur þegar ákveðið(sjá fundargerð frá 4. 4. 2011) 
og rætt um að gaman væri að fá nýja útsetningu af lagi eftir Pál Ísólfsson. 

• Velt var upp spurningunni hvernig á að velja í hljómsveitina? 
• Stjórnin hefur sett upp óska stærð blásarasveitar sem miðast við þau verk sem á að 

æfa á námskeiðinu. 
• Flautur : 10 
• Óbó: 2 
• Klarinett: 16 þar af eru 2 bassaklarinett, 1 es klarinett og 2 altoklarinett 
• Altsaxófónn: 4 
• Tenórsaxófónn: 2 
• Baritonsax: 1 
• Horn: 4 
• Básúnur: 4 
• Bariton: 2 
• Túba: 4 



• Slagverk: 4 eða samtals 61 hljóðfæraleikari 
 

• Semja þarf umsókn fyrir LÆ til að senda út og á heimasíðuna. Þar þarf að koma fram 
nafn, heimilisfang,kt., hljómsveit, hljóðfæri, próf og tímasetning prófs. 

 
• Æfingar verða í Grafarvogi 23. – 25. September í Grafarvogi og svo á landsmóti á 

Selfossi 7. – 9. Október. Greiða á eitt gjald fyrir báðar helgar, allt innifalið í gjaldinu. 
 

• Tala við Einar Jónsson um að setja upp umsóknina, Halldór sér um það 
 

• Heimasíðan, þarf að laga hana til og fá meiri virkni á síðuna. Fá Malcolm til að vinna 
meira í síðunni og greiða fyrir þá vinnu eins og þarf. Eggert ræðir við hann. 

 
• Umsókn fyrir næsta landsmót C/D mótið, þarf að útbúa hana. 

 
• Athuga með að fá Ingó og Veðurguðina á ballið á landsmótinu 

 
• Umræða um C/D mótið, hvernig viljum við hafa það? Eigum við að breyta 

fyrirkomulaginu? 
 

• Umræða um að fá LÆ á A/B mótið á Akureyri og halda tónleika í Hofi 27. – 29.apríl, 
þarf að semja við Guðmund Óla og kanna hvort það sé möguleiki. 

 
• Ræða þarf við Jóhann Stefánsson á Selfossi vegna væntanlegs C/D móts. Bóka 

hljómsveit og athuga með útgáfu blaðs sem þarf að fara að undirbúa núna. Allir græða 
á blaði en krefst heilmikillar vinnu. Hægt að selja auglýsingar fyrir meira en kostnaði. 

 
• Fundi slitið kl. 18.00 og næsti fundur boðaður í síma mánudag 9. maí 

 
	  

	  

	  

	   	  


