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FUNDARGERÐ 
BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

651. fundur byggðarráðs Húnaþings vestra haldinn mánudaginn 21. júní 2010 kl. 14:00 í 
fundarsal Ráðhússins. 

Dagskrá: 

1. Kosning formanns og varaformanns byggðarráðs. 
2. Umsókn um úthlutun leiguíbúðar fyrir aldraða í Nestúni. 
3. Kynningarfundur stjórnar SSNV. 
4. Bréf Fannars Karls Ómarssonar. 
5. Aðalfundargerð Farskólans, miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra. 

 
Afgreiðslur: 
1. Sveitarstjóri setti fund og bauð nefndarmenn velkomna til starfa.  Afhenti hann  

nefndarmönnum og fór yfir erindisbréf byggðarráðs.  
Kosning formanns og varaformanns byggðarráðs. Fram kom tillaga um Sigurbjörgu 
Jóhannesdóttur sem formann byggðarráðs. Tillagan samþykkt með 3 atkvæðum. Fram 
kom tillaga um Stefán Böðvarsson sem varaformann byggðarráðs. Tillagan samþykkt 
með 3 atkvæðum. 

2. Fram lögð umsókn Kjartans Ólafssonar um úthlutun leiguíbúðar fyrir aldraða í 
Nestúni. Byggðarráð samþykkir að úthluta Kjartani leiguíbúð í Nestúni frá og með 22. 
júní nk. 

3. Fram lagt bréf SSNV þar sem kynnt er að samtökin hyggjast halda kynningarfundi um 
stöðu samstarfsverkefna með nýkjörnum sveitarstjórnum á starfssvæðinu. 
Fyrirhugaður fundur með sveitarstjórn Húnaþings vestra er miðvikudaginn 30. júní nk. 
kl. 10:00 á Café Síróp. Byggðarráð hvetur sveitarstjórnarmenn til að sækja fundinn. 

4. Fram lagt bréf Fannars Karls Ómarssonar þar sem hann óskar upplýsinga um hvaða 
forsendur Húnaþing vestra hafi haft til að hlaða grjótkant sem nær inn fyrir lóðarmörk 
húseignar hans að Hvammstangabraut 43 á sl. ári og hver sé ábyrgðarmaður fyrir því 
verki. Byggðarráð felur sveitarstjóra að hafa samband við bréfritara og svara erindinu. 

5. Fram lögð til kynningar fundargerð aðalfundar Farskólans, miðstöðvar símenntunar á 
Norðurlandi vestra en fundurinn var haldinn þann 30. apríl sl. 

Samþykkt að taka á dagskrá. 
6. Fram lögð fundargerð 181. fundar skipulags- og umhverfisráðs frá 18. júní sl. 

Fundargerðin er í 4 liðum. Fundargerðin samþykkt samhljóða 
7. Sveitarstjóri gerði grein fyrir skoðun sinni á erindi Helgu Sigurhansdóttur sem lagt var 

fram á 649. fundi byggðarráðs. Byggðarráð samþykkir að ekki séu forsendur til 
endurskoðunar ákvörðunar frá 30. nóvember sl. um breytingu á starfslýsingu og 
launakjörum hennar en sú ákvörðun tók gildi þann 1. júní sl. Byggðarráð felur 
sveitarstjóra að ganga frá nýjum ráðningarsamningi við Helgu á þeim grundvelli. 

8. Lagt fram bréf frá Víglundi Gunnþórssyni og Arnari Gunnarssyni dags. 21. júní 2010, 
þar sem þeir óska eftir  framlengingu á núgildandi samningi um skólaakstur um tvö ár.   
Byggðarráð samþykkir að fela formanni  byggðarráðs, sveitarstjóra, og skólastjóra að  
fara yfir málið. 
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9. Lagt fram erindi frá Karli Sigurgeirssyni f.h. Húsfélagsins Höfðabraut 6 Hvammstanga 
um viðhald húsnæðisins.  Sveitarstjóra falið að mæta á fund með eigendum. Elín 
Líndal vék af fundi við afgreiðslu þessa liðar vegna vanhæfis 

10. Lagt fram til kynningar boðsbréf dags. 15. júní 2010 frá H&S Ísland ehf., þar sem 
landeigendum við Víðidalsá er boðið til samkvæmis í veiðihúsinu við Tjarnarbrekku 
23. júní n.k. kl. 20:00 
 
Fundargerð upplesin og samþykkt.    Fundi slitið kl 15:15 
 
 
 
 
____________________________   ___________________________ 
Sigurbjörg Jóhannesdóttir    Stefán Böðvarsson 
 
 
____________________________   ___________________________ 
Elín R. Líndal      Skúli Þórðarson, sveitarstjóri 
 
 
 
Áheyrnarfulltrúi:     ___________________________ 
       Guðrún Ragnarsdóttir, fundarritari 
____________________________ 
Elín Jóna Rósinberg 


