
 

 

 

 

Fundargerð aðalfundar SÍSL 10.4.2012 í Kríunesi 

 

Mættir:  

Einar, Villa, Eggert, Halldór, Baldur, Martin, Daði, Jóhann Björn (fór af fundi kl 12), Lárus, Bára, Jóhann 

Stef, Gestur, Jóhann Moravék, Kári. 

Jóhann Moravék fundarstjóri, Einar fundarritari 

Fundur settur kl. 10 

1. Skýrsla stjórnar. Halldór formaður les. Puntar úr skýrslu: Haldnir voru 18 fundir, Landsmót 

Selfossi Læ, nótnanefnd, Læ nefnd. Dreifa ábyrgð/störfum. Endurnýja í nefndir. 

Aldurstakmark LÆ? Flaggskip samtakanna. Nefnd um LÆ? Landsmót og nótnaútgáfa stærstu 

hlutverk samtakanna. Eru landsmótin of stór, minni sveitafélög geta ekki tekið á móti okkur. 

Of mikil áhersla á nýja útsetningar árlega? Nótnaútgáfa þarf að halda áfram. Staðbundnir 

styrkir. Nótnanefnd kosin? Framtíð samtakanna: ættum við að sameinast öðrum samsvarandi 

samtökum, eða stofna regnhlífasamtök.  Stjórn langþreytt á skilum félaga á skráningum, 

upplýsingum í mótsblað eða annað. Á að „loka“ skráningum á ákveðnum degi? Vefsíðan orðin 

munaðarlaus.  Stofna nefnd um það? Eggert gjaldkeri hættir. Halldór óskar eftir að hætta ef 

einhver býður sig fram. Skýrsla stjórnar samþykkt af fundarmönnum. 

2. Ársreikningar. Eggert gerir grein fyrir. Skoðunarmenn reikninga fengu ekki að lesa 

reikningana fyrir fund. Reikningar samþykktir samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. 

3. Lög félagsins. Tillaga að lagabreytingu barst of seint svo ekkert verður af lagabreytingum. 

4. Kosning stjórnar. Eggert og Halldór hætta. Eggert klárar þó Akureyrarmótið. Ekki skynsamlegt 

að skipta fyrr en að því loknu. Stungið er upp á Jóhanni Stefánssyni og tekur hann að sér 

stjórnarsetu. Baldur býður sig fram. Stjórnin er því Vilborg, Baldur, Jóhann Stefánsson. 

Varastjórn endurkosin. Hún samanstendur því af Daða, Lárus og Karen. 

5. Kosning endurskoðenda. Einar og Jóhann Björn endurkjörnir 

6. Félagsgjöld. Ársgjaldið er 10 þús og tillaga er um óbreytt ársgjald. Umræða um breytt 

fyrirkomulag, þ.e. mismunandi eftir höfðatölu í sveitunum. Lagt er til a) óbreitt b) 2 þús 

hækkun c) 5 þús.  

B liður var samþykktur með miklum meirihluta. 

7. Önnur mál.  

A) Einar leggur til kosningu í nefndir: Læ, Nótnanefnd, Vefsíða, Landsmótsnefnd. 

B) Kostnaður við að vera í stjórn. Ætti ekki að ræða það eitthvað, t.d. aðstoð við símakostnað. 

Fráfarandi stjórn er falið að finna út kostnað og semja reglur um það.  



C) Félagaskrá- Jóhann Björn leggur til að hver hljóðfæraleikari sér félagi í SÍSL en ekki 

hljómsveitirnar.  

D) Ársskýrsla. Stjórn falið að útbúa standard eyðublað til að halda utan um félagafjölda. 

E) Landsmót-tímasetningar. Vilborg vil gera könnun á óskum um tíma á landsmót. Skólaárið 

2012-2013 ekkert mót. Haust 2013 A mót (námskeið). Vor 2014 BC mót eða CD. Athuga að 

hætta við námskeiðafyrirkomulagið hjá elstu sveitunum eða blandað fyrirkomulag.  Martin 

óskar eftir A móti sér og BCD sér. Halldór leggur eftirfarandi til:  

2013 LÆ vor, 2014 BC vor, 2015 A vor. Kosið um hverja tillögu fyrir sig: mikill meirihluti 

samþykkir tillögu Halldórs. 

Rætt um fyrirkomulag og sambland af einstökum sveitum, námskeiðsform og fyrirlestrar 

(atvinnumenn kynna eitthvað). 

-Læ dýrt, má kosta í LÆ t.d. 16500.- fyrir tvær helgar? Leita leiða til að gera LÆ ódýrara! 

Læ nefnd valin; Ingi Garðar, Þorvaldur Halldórsson og Vilborg Jónsdóttir  (fulltrúi úr stjórn), Halldór 

Sighvatsson (starfsmaður). 

-Nótnanefndin- fagfólk sem unnið hefur „dýra“ vinnu sem hefði  þurft að greiða mikið fyrir í 

aðkeyptri vinnu á markaði.  Jóhann Moravék leggur til að nótnanefndin fá greitt sem ígildi einnar c-

sveitar útsetningar að launum fyrir vinnuna við staðlana. Samþykkt samróma. Núverandi nefnd 

beðin að halda áfram. Martin býður sig fram sem varamann eða viðbótar. 

-NOMU (Nordisk Musikkere Union) Sísl og Síl aðilar að því fyrir hönd Íslands. Fundahöld árlegt uns 

fjárframlög duttu niður árið 2006. Skipulagður var fundur á Íslandi 2009 en hann féll niður vegna 

goss í Eyjafjallajökli. Reynt að blása lífi í samtökin, kominn reikningur 1600 DKR. Vill Sísl vera virkur 

þátttakakandi í samtökunum? Fundur helgina 14-15.apríl 2012. Vilborg upplýsir um söguna og 

þróun samtakanna. Næstu helgi á að ræða stjórnendaskipti og stórt Evrópuverkefni. Greitt atkvæði 

um hvort Sísl að sótt sé um að Sísl og Síl fái að deila kostnaðinum milli sín. Fundurinn samþykkti 

einróma að sækja um að greiða eitt gjald og ákveða í framhaldinu hvort við viljum vera með eða 

ekki. Daði býður sig fram í þetta starf. Einar og Martin eru líka til að vera með að einhverju leiti. 

-Heimasíðan er löskuð, póst virknin er biluð. Malcolm vill hætt með síðuna. Baldur athugar með 

tölvuaðstoð í Hólminum.  

-Hvar verður næsta landmót? Athuga með Ísafjörð. Snæfellsnes er til í dæminu. Skólahljómsveit 

Grafarvogs er til í að halda mót. Landsmótsnefnd valin; Gestur og Jóhann Moravék bjóða sig fram. 

-Salir á Akureyri athugaði. Einar skoðaði og kvað úr um að Júdósalur væri nægjanlega stór. 

-Lagabreytingar. Verð á útsetningum til sveitanna til útsetjara verið óbreytt síðan okt 2009. Vantar 

forstig? Ekki hækka nótnagjöldin til sveitanna. Bíða með að hækka verð til útsetjara.  Stjórninni 

falið að skoða málið.  

 

Fundi slitið kl 15.05 

Sign. Einar Jónsson 


