
Aðalfundur Þyts verður haldinn mánudaginn 14. mars nk í 
Þytsheimum og hefst kl. 20.30. 

Dagskrá: 
 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 
2. Skýrsla stjórnar  

3. Lagðir fram reikningar félagsins 
4. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga 

5. Árgjald 
6. Kosningar 

 a. Kosning stjórnar 
 b. Þrír meðstjórnendur til tveggja ára 
 c. Tveir varamenn stjórnar til eins árs. 

 d. Tveir skoðunarmenn til eins árs 
 e. Tveir varamenn skoðunarmanna til eins árs 

 f. Sex fulltrúar á Héraðsþing USVH og sex til vara 
 g. Fjórir fulltrúar á LH þing 

Deildafundir KVH 2016 
Aðalfundir deilda Kaupfélags Vestur-Húnvetninga  

verða haldnir sem hér segir: 
 

Staðarhrepps- og Fremri- og Ytri -Torfustaðahreppsdeildir sameiginlega í 
Ásbyrgi, Mánudaginn. 14. mars kl. 20:30 

 
Hvammstangahreppsdeild og Þverár- og Kirkjuhvammsdeild sameiginlega á 

Sjávarborg, Þriðjudaginn 15. mars  kl. 20:30 
 

Aðalfundur Þorkelshólshreppsdeildar verður haldinn í Dæli miðvikudaginn 
16. mars og hefst   kl. 20:30 

Dagskrá: 
1. Venjuleg aðalfundarstörf deilda 

2. Önnur mál 
 

Félagsmenn eru hvattir til að mæta. 
  

Kaupfélag Vestur-Húnvetninga 

Sjónaukinn 
10. tbl       31.árg  

09 - 15 .mars 2016 
Útg. Umf. Kormákur 
Ábm. Pétur Arnarsson 

Netfang: sjonaukinn@simnet.is Uppl. í síma 8482017 

 
 
 

Kormákur-KFÍ B 
Íslandsmót karla í körfuknattleik 3.deild 

Íþrottamiðstöðin Hvammstanga 
Sunnudaginn 13.mars 2016 

Mögulega síðasti heimaleikur tímabilsins og sá allra mikilvægasti. 
Enn er séns á úrslitakepninni með sigri og þess vegna eiga allir að mæta  

og fylla stúkuna.   
Leikurinn er í boði  

     VÍS og Bílagerði 
     Allir að mæta 
    Körfuknattleiksdeild Kormáks   

    Ferðir ehf,  Brekkulæk  
  
Starfsfólk óskast 
 *Bílstjóra með rútupróf  í 12 daga ferðir frá 
byrjun júlí til ágústloka. 
 *Starfsfólk í gistihús  frá byrjun júní til septemberloka.  Styttra tímabil 
kemur einnig til greina. 
 *Starfsmann á skrifstofu  frá 1.9. 2016: 
Ráðningartími amk. eitt ár. Helst erum við að leita að snillingi sem er með 
góða tölvukunnáttu , góða tungumálakunnáttu (þýsku, ensku, íslensku) með 
brennandi áhuga á útivist og hestsmennsku og er til í að hjálpa til við 
tamningar, eða í eldhúsi og gistihúsi á álagstímum. 
Auðvitað erum við líka til í allskonar málamiðlanir. 
 

Endilega hafið samband:  info@abbi-island.is 
eða í síma: 8930638 (Arinbjörn)  

mailto:info@abbi-island.is


Í hverju er verið að pæla þessa dagana, er það veðrið eða fer allur frítíminn í að velja á 
hvaða viðburði um páskana á að mæta á? Þessa páskana verður varla laus stund til að byrja 
að undirbúa sauðburðinn, já tíminn flýgur :) Óli frændi minntist á í síðustu pælingu að það 

styttist í frumsýningu á Súperstar sem enginn má láta framhjá sér fara, Pallaball til styrktar á 
kaupum á ómtæki (hversu flott er það??) og hvað er fleira? kannski blakviðburður eða 

sunnudagaskóli, jah það má allavegana engum láta sér leiðast.Ég er reyndar meira að pæla í 
veðrinu þessa dagana og hvort vorið verði okkur sauðfjárbændum ekki hliðhollt. Reyndar 

gagnast það lítið að pæla of mikið í veðrinu því sauðburður byrjar í lok apríl og verður fram 
í júní hvort sem veðrið verður gott eða ekki, þetta er meira spurning um hversu stórir 

baugarnir verða orðnir í lok maí.                                                                                            
En það er nú samt ekkert sem að góður hyljari getur ekki lagað!!                                                             

Ég skora á stórvin minn og blakfélaga Ingabjörn Pálmar Gunnarsson                                              
að koma með næstu pælingu.                                                                                                   

Ingveldur Ása bóndi á Hörgshóli 

Söfnun á rúlluplasti 
 Áætlað er að söfnun á rúlluplasti í Húnaþingi vestra fari fram í byrjun 

apríl n.k. Þeir bændur sem óska eftir því að nýta sér þessa þjónustu 
vinsamlega tilkynni það til skrifstofu Húnaþings vestra í síma: 455-

2400, eða á netfangið: skrifstofa@hunathing.is,  fyrir 25. mars nk. 
  

Umhverfisstjóri 

Páskaeggjabingó. 
Árlegt páskaeggjabingó foreldrafélags Tónlistarskóla 
Húnaþings vestra verður haldið laugardaginn 12.mars 

klukkan 12:00 í Grunnskóla Húnaþings vestra. 
Spjaldið kostar 500 krónur. 

    Allir velkomnir 
Stjórnin  

Aðalfundur Félags Sauðfjárbænda í Vestur Húnavatnssýslu verður haldinn í 
matsal SKVH ehf á Hvammstanga fimmtudagskvöldið 17 mars.kl 19:30 
SKVH ehf býður fundargestum til kvöldverðar og opnar húsið kl 19:00 

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf og verðlaunaveitingar. 

 

 Gestir fundarins verða Svavar Halldórsson framkvæmdastjóri LS og 

Magnús Freyr Jónsson framkvæmdastjóri SKVH ehf.. 

Stjórnin. 

Lyfja útibú Hvammstanga  sölu- og afgreiðslustarf, sumarafleysingar 
Sala og afgreiðsla 
Við leitum að sjálfstæðum og skipulögðum starfsmanni með ríka 
þjónustulund í sölu- og afgreiðslustarf í Lyfju Hvammstanga.  
Starfið felst í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, afgreiðslu á kassa, 
afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um 
val og notkun þeirra.  
Um er að ræða 30% starf, en einnig leitum við að sumarstarfsmanni.  
 
Hæfniskröfur 
Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og reynsla úr apóteki er kostur. 
 
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til 
þess að sækja um störf hjá fyrirtækinu. 
 
Nánari upplýsingar  
gefur Friðþjófur Sigurðsson, lyfsali Lyfju Sauðárkróki í síma 453-5700, 
fridthjofur@lyfja.is 
Sækja má um starfið á heimasíðu okkar www.lyfja.is eða senda umsókn til 
viðkomandi lyfsala. 
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

 

SVEITARSTJÓRNARFUNDUR. 
 
267. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra verður haldinn fimmtudaginn 10. mars 2016  
kl. 15:00 í fundarsal Ráðhússins. 
 
Upplýsingar um dagskrá fundarins er að finna á heimasíðu Húnaþings vestra 
www.hunathing.is 

Hvammstangi  7. mars 2016 
Guðný Hrund Karlsdóttir  
sveitarstjóri 
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