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1. Farið yfir skýrslu stjórnar: 
a. óvanalegt starfsár en fór af stað með hefðbundnum hætti haustið 2019. Starf 

nemendaráðsins var styrkt með kaupum á spilum. Einnig voru æfingahelgar, 
þrettándinn og jólatónleikar. Það var mikið stúss í kringum búningamálum, 
erfitt að fá mátun, greiðslur, sækja búninga og segja í skýringu með greiðslu 
hver er að greiða.  

b. Samskipti við hljómsveitina í Bolzano og stóð til að þau kæmu til Íslands í júní 
2020 eða í haust. Ekki hefur verið um samskipti síðan í sumar og óljóst hvort 
af verði.  

c. Bréf var sent á Skóla og frístundasvið sem var þakkað fyrir bætta aðstöðu.  
d. Undirbúningur Landsmóts hófst og hefur verið frestað fram á vor 2021. Búið 

var að greiða staðfestingargjald sem hefur verið endurgreidd til SHG og geta 
nemendur fengið hana endurgreidd inn á sitt nafn eða átt inneign. Reiknað er 
með að C sveitar landsmóti verði frestað um eitt ár.  

e. C sveit hefur farið í utanlandsferð annað hvert ár og hefði næsta ferð átt að 
vera 2021 en þeirri ferð verður líklega frestað fram til vors 2022. 

f. Starf stjórnar varð lítið á vorönn en vonumst til að eiga góðan vetur 
framundan. 

2. Endurskoðaðir reikningar.  
a. Þeir hafa verið sendir til skoðunarmanns og ekki bárust athugasemdir. 

Foreldrafélagið stendur vel og eru nokkrar ástæður fyrir því, annars vegar 
staðfestingargjöldin vegna Landsmóta og hins vegar á eftir að endurgreiða 
þátttakendum C sveitar úr Ítalíuferð vegna styrks. 

b. Ekkert félagsgjald er í foreldrafélaginu, tekjur koma inn úr sölu á bæklingum 
og fjáröflunum sem fara á nöfn barna. Einnig er velta vegna búninga.  

c. Yfirlit yfir stöðuna verður send foreldrum. Engar spurningar um reikninga 
félagsins. 

3. Tillögur stjórnar til lagabreytinga: 
a. Í 4. gr. segir að aðalfund skuli haldinn í lok skólaárs en sú hefð hefur skapast 

að halda hann að hausti þegar ný börn eru komin í sveitina og þau sem hafa 
ætlað að hætta eru hætt. Fjárlagaárið er þá frá september til ágúst. Breyting á 
4.grein samþykkt.  

b. Í 5. grein er talað um árgjald. Það hefur ekki verið þörf á því en átti að vera 
viðbótarfjármagn inn í rekstur félagsins. Síðan þetta var hefur foreldrafélagið 
fengið að sjá um vöfflusölu á þrettánda og á sumardeginum fyrsta. Breyting á 
5. grein samþykkt.  

c. Einnig vill stjórn að auglýsing sé birt á Facebook hóp SHG. Samþykkt.  
Umræður um hvort heimasíðan sé virk en þar eru m.a. fundargerðir stjórnar vistuð. 
 
 
 



4. Kosning til stjórnar: María ætlar að hætta. Aðrir stjórnarmeðlimir bjóða sig fram, Árný, 
Anna Kapitola, Svava og Valdís, Sigrún Helga býður sig einnig fram. Kosning nýrrar 
stjórnar samþykkt með handauppréttingu. 

 
5. Kosning skoðunarmanns: Marta hefur verið skoðunarmaður og er til í að halda því 

hlutverki áfram. 
 

6. Önnur mál: 
a. Búningar eru komnir í hús en ekki hægt að afhenda þá vegna takmarkana. 
b. Nemendaráðið og staða þess, umræður um hvort hægt sé að hvetja þau til að 

hittast með rafrænum hættu, spurningakeppni eða leiki á netinu. 
 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 20.30. 
María ritaði fundargerð. 


