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ÚTSKRIFT ÚR FUNDAGERÐARBÓK  
SVEITARSTJÓRNAR HÚNAÞINGS VESTRA 

187. FUNDUR. 

187. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra  haldinn fimmtudaginn 6. október árið 2011 í 
fundarsal Ráðhússins kl. 15:00. Oddviti setti fund. Mætt undirrituð. 

Gengið var til dagskrár. 

1. Fundargerðir byggðarráðs. Formaður byggðarráðs kynnti. 

Fundargerð 710. fundar frá 29. ágúst s.l. Fundargerð í 4 liðum.  Fundargerðin borin undir 
atkvæði og samþykkt með 7  atkvæðum. 

Fundargerð 711. fundar frá 5. september s.l.  Fundargerð í 6 liðum.  Fundargerðin borin undir 
atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

Fundargerð 712. fundar frá 12. september s.l.  Fundargerð í 4 liðum.  Oddviti vék af fundi 
vegna vanhæfis við afgreiðslu 3. liðar fundargerðarinnar. Varaoddviti tók  við stjórn fundarins 
undir þessum lið og  óskar eftir að þessi liður verði afgreiddur fyrir luktum dyrum, beiðnin 
samþykkt.  3. liður borinn undir atkvæði og samþykktur með 6 atkvæðum Aðrir liðir 
fundargerðarinnar og fundargerðin í heild sinni  borin undir atkvæði og samþykkt með  7  
atkvæðum. 

Fundargerð 713. fundar frá 19. september s.l.  Fundargerð í 4 liðum.  Fundargerðin borin undir 
atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

Fundargerð 714. fundar frá 26. september s.l.  Fundargerð í 5 liðum. Lögð fram eftirfarandi 
tillaga  vegna 5. liðar Sveitarstjórn  samþykkir  að  fela  sveitarstjóra að  hefja undirbúning að 

endurskoðun á starfsmannastefnu sveitarfélagsins.  Tillagan samþykkt með 7 atkvæðum  Fundargerðin 
borin undir atkvæði í heild sinni og samþykkt með 7  atkvæðum. 

Fundargerð 715. fundar frá 3. október s.l.  Fundargerð í 8 liðum.  Fundargerðin borin undir 
atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

Fundargerðir nefnda. 

2. Fundargerð félagsmálaráðs, oddviti kynnti. 
Fundargerð 118. fundar frá 31. ágúst s.l.  Fundargerð í 5 liðum.  Fundargerðin borin undir    
atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 
 

3. Fundargerðir fræðsluráðs, oddviti kynnti 
Fundargerð 123. fundar frá 7. september s.l.  Fundargerð í 3 liðum. Fundargerðin borin undir  
atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 
Fundargerð 124. fundar frá 5. október s.l.  Fundargerð í 6 liðum.  Fundargerðin borin undir 
atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 
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4. Fundargerð menningar-og tómstundaráðs, oddviti kynnti. 
Fundargerð 99. fundar frá 19. september s.l.  Fundargerð í 2  liðum.  Fundargerðin borin undir 
atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 
 
 

5. Fundargerð Skipulags-og umhverfisráðs.  Oddviti kynnti. 
Fundargerð 201. fundar frá 5. október s.l.  Fundargerð í 10 liðum. Bornir undir atkvæði  1.  og 9. 
liðir og samþykktir með 6 atkvæðum. Stefán E. Böðvarsson vék af fundi við afgreiðslu 1. og 9. 
liðar vegna vanhæfis. 
Lögð fram eftirfarandi tillaga vegna 3ja liðar. “Sveitarstjórn samþykkir breytingu á deiliskipulagi 
í landi Litlu-Borgar  og afgreiðslu skipulags-og umhverfisráðs á framkomnum athugasemdum 
við breytinguna.“ Liður 3 borinn undir atkvæði  og samþykktur með 7 atkvæðum. Borinn undir 
atkvæði 4. liður og samþykktur með 7 atkvæðum. Lögð fram eftirfarandi bókun vegna 7. liðar 
„Sveitarstjórn samþykkir að heimila Skeljungi hf. að annast gerð deiliskipulags á lóð sem félagið 
hefur gert leigusamning um við eiganda jarðarinnar Melstaðar í Húnaþingi vestra.“  Borinn undir 
atkvæði 7. liður ásamt framangreindri  bókun og samþykktur með 7 atkvæðum. Borinn undir 
atkvæði 8. liður og samþykktur með 7 atkvæðum. Aðrir liðir fundargerðarinnar og fundargerðin í 
heild sinni borin undir atkvæði  og samþykkt með  7  atkvæðum. 
 

6. Endurskoðun fjárhagsáætlunar 2011.  
Skrifstofustjóri lagði fram og kynnti endurskoðaða fjárhagsáætlun ársins 2011.  Lögð fram 
eftirfarandi tillaga „Sveitarstjórn Húnaþings vestra samþykkir endurskoðaða fjárhagsáætlun fyrir 
sveitarsjóð Húnaþings vestra og fyrirtækja árið 2011.  Tillagan samþykkt með 6 atkvæðum. 
  

Fundargerð upplesin og fundi slitið kl. 16:46 
 
________________________   __________________________ 
Leó Örn Þorleifsson.     Stefán Einar Böðvarsson. 
 
 
________________________   __________________________  
Sigurbjörg Jóhannesdóttir.     Elín Jóna Rósinberg. 
 
________________________              __________________________  

Ragnar Smári Helgason.     Anna María Elíasdóttir 

 
 
________________________   __________________________  
Þorbjörg I. Ásbjarnardóttir.                Guðrún Ragnarsdóttir, fundarritari. 
 

 


