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ÚTSKRIFT ÚR FUNDAGERÐARBÓK  

SVEITARSTJÓRNAR HÚNAÞINGS VESTRA 

 

243.  FUNDUR. 

243. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra haldinn þriðjudaginn 21. október 2014  kl. 15:00 

í fundarsal Ráðhússins.   

Fundinn sátu:        

Unnur Valborg Hilmarsdóttir, oddviti, Elín Jóna Rósinberg, varaoddviti, Elín R. Líndal, 

aðalmaður, Stefán Einar Böðvarsson, aðalmaður, Ingimar Sigurðsson, aðalmaður Sigurbjörg 

Jóhannesdóttir, aðalmaður og Valdimar Gunnlaugsson aðalmaður. 

Embættismenn: 

Guðný Hrund Karlsdóttir 

Guðrún Ragnarsdóttir, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs. 

Fundarritari: 

Guðrún Ragnarsdóttir. 

Oddviti óskaði eftir að taka á dagskrá  sem 1. dagskrárlið, Fundargerðir byggðarráðs nr. 843-

848. og 151. fundar félagsmálaráðs undir 3. dagskrárlið. Aðrir liðir færast aftar sem því 

nemur.Samþykkt með 7 atkvæðum.  

1. Fundargerðir byggðarráðs, formaður kynnti. 

Fundargerð 843. fundar frá 15. september sl. Fundargerð í 7 liðum. Fundargerðin borin 

undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

Fundargerð 844. fundar frá 22. september sl.   Fundargerð í 4 liðum. Lögð fram eftirfarandi 

bókun við 4. dagskrárlið“ Skv. upplýsingum frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu er 

tryggt fjármagn til dreifnámsins skv. samningi út árið 2015. Vinna er hafin við framlengingu 

samningsins Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

Fundargerð 845. fundar frá 29. september sl. Fundargerð í 6 liðum. 4. dagskrárliður borinn 

undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum. Aðrir dagskrárliðir og fundargerðin í heild 

sinni borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

Fundargerð 846. fundar frá 6. október sl. Fundargerð í 5 liðum. 5. dagskrárliður borinn 

undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum. Aðrir liðir fundargerðarinnar og fundargerðin 

í heild borin undir atkvæði, samþykkt með 7 atkvæðum. 

Fundargerð 847. fundar frá 13. október sl. Fundargerð í 7 liðum Lögð fram eftirfarandi 

bókun við 3. dagskrárlið „Fulltrúar sveitarstjórnar á fundi fjárlaganefndar verða Unnur 

Valborg Hilmarsdóttir, Guðný Hrund Karlsdóttir og Elín R. Líndal. 

Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

Fundargerð 848. fundar frá 20. október sl. Fundargerð í 1 lið. Fundargerðin borin undir 

atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

2. Fundargerð fræðsluráðs, oddviti kynnti. 

Fundargerð 154. fundar fræðsluráðs frá 8. október sl. Fundargerð í 3 liðum.  Fundargerðin 

borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

3. Fundargerðir félagsmálaráðs, oddviti kynnti. 

Fundargerð 151. fundar frá 24. september sl.  Fundargerð í 4 liðum.  Fundargerðin borin 

undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 
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Fundargerð 152. fundar frá 2. október sl.  Fundargerð í 1 lið Fundargerðin borin undir 

atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.  

4. Fundargerð skipulags- og umhverfisráðs, oddviti kynnti. 

Fundargerð 242. fundar skipulags- og umhverfisráðs frá 2. október sl.  Fundargerð í 7 liðum. 

1. dagskrárliður erindi nr. 1409039 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum. 

4. dagskrárliður erindi nr. 1409081 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum. 

5. dagskrárliður erindi nr. 1409080 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum 

6. dagskrárliður erindi nr. 1409079 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum 

Lögð fram eftirfarandi tillaga við lið 7a “Sveitarstjórn frestar afgreiðslu liðar 7a.”  Tillagan 

borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

Aðrir liðir fundargerðarinnar bornir undir atkvæði og samþykktir með 7 atkvæðum. 

5. Fundargerð framkvæmdaráðs, sveitarstjóri kynnti. 
Fundargerð 9. fundar framkvæmdaráðs lögð fram til kynningar. 

6. Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna.  Lögð fram drög að þjónustusamningi milli 

Húnaþings vestra og annarra eigenda safnsins. Lögð fram eftirfarandi tillaga “Sveitarstjórn 

samþykkir framlögð drög samningsins og felur sveitarstjóra undirritun hans.”  Tillagan borin 

undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

7. Bréf Umhverfisstofnunar dags. 9. okt. sl.  Úrbótaáætlun móttekin- frestur veittur. 

Í bréfinu kemur fram að Umhverfisstofnun samþykkir  áætlun Húnaþings vestra, og veitir 

frest til 15. desember 2014 til að senda inn lokunaráætlun ásamt fresti til 1. apríl 2015 til að 

hætta urðun að Syðri-Kárasöðum. 

    

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið kl.16:08  

 

 

  

 

___________________________   ___________________________ 

Unnur Valborg Hilmarsdóttir.   Stefán Einar Böðvarsson. 

 

 

___________________________   ___________________________  

Sigurbjörg Jóhannesdóttir.     Elín Jóna Rósinberg. 

 

 

___________________________                         ___________________________  

Elín R. Líndal                 Valdimar Gunnlaugsson.  

 

 

___________________________   ___________________________ 

Ingimar Sigurðsson                           Guðrún Ragnarsdóttir 

 sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs 

 

 

 

 


