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ÚTSKRIFT ÚR FUNDAGERÐARBÓK  

SVEITARSTJÓRNAR HÚNAÞINGS VESTRA 

 

247.  FUNDUR. 

247. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra haldinn fimmtudaginn 11. desember 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, sveitarstjóri 

 

Fundarritari: 

Guðný Hrund Karlsdóttir 

 

Oddviti setti fund. 

1. Fundargerðir byggðarráðs, formaður kynnti. 

Fundargerð 855. fundar, frá 1. desember sl. fundargerð í 5 liðum. Fundargerðin í heild sinni 

borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum 

Fundargerð 856. fundar frá 8. desember sl. fundargerð í 3 liðum. Fundargerðin í heild sinni 

borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

 

2. Fundargerð fræðsluráðs.  Oddviti kynnti. 

Fundargerð 156. fundar frá 2. desember sl. Fundargerð í 6 liðum.  Fundargerðin borin undir 

atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

 

3. Fundargerð félagsmálaráðs.  Oddviti kynnti. 

Fundargerð 154. fundar frá 2. desember sl. Fundargerð í 5 liðum.  Fundargerðin borin undir 

atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum 

  

4. Fundargerð skipulags- og umhverfisráðs.  Oddviti kynnti. 

Fundargerð 244. fundar frá 2. desember sl. Fundargerð í 5 liðum.   

Borinn undir atkvæði 1. dagskrárliður fundargerðarinnar.  Samþykktur með 7 atkvæðum.  

Borinn undir atkvæði 4. dagskrárliður fundargerðarinnar.  Samþykktur með 7 atkvæðum.  

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

 

5. Fundargerð landbúnaðarráðs.  Oddviti kynnti. 

Fundargerð 128. fundar frá 2. desember sl. Fundargerð í 4 liðum. Lögð fram eftirfarandi 

bókun við 1. dagskrárlið. 

„Sveitarstjórn Húnaþings vestra tekur undir áhyggjur landbúnaðarráðs vegna fjármagns til 

viðhalds styrkvega. Húnaþing vestra er landmikið sveitarfélag og gegna styrkvegir mikilvægu 

hlutverki. Það er óásættanlegt að sama fjármagni er veitt til sveitarfélaga óháð fjölda 

kílómetra sem viðhalda þarf. Sveitarstjóra er falið að skrifa Vegagerðinni, ráðherra og 

þingmönnum kjördæmisins bréf með formlegri kvörtun vegna málsins.“   
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Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykktir með 7 atkvæðum.  

 

6. Fundargerð ungmennaráðs.  Oddviti kynnti. 

Fundargerð 20. fundar frá 16. september sl. Fundargerð í 5 liðum.  Fundargerðin borin undir 

atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum  

Tillaga um að fresta fundargerðum 21., 22. og 23. fundar til næsta fundar lögð fram og borin 

undir atkvæði.  Samþykkt með 7 atkvæðum. 

 

7. Fundargerð Róta bs.  Sveitarstjóri kynnti 

Lögð fram til kynningar 

 

8. Fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga.  Oddviti kynnti. 
Fundargerð 822. fundar frá 21. nóvember sl. Fundargerð í 29 liðum.   

Lögð fram til kynningar   

 

9. Skýrsla sveitarstjóra. 
Guðný Hrund Karlsdóttir sveitarstjóri gerði grein fyrir helstu störfum sínum frá síðasta 

reglulega fundi sveitarstjórnar. 

 

  

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið kl.16:04 

 

  

 

___________________________   ___________________________ 

Unnur Valborg Hilmarsdóttir.   Stefán Einar Böðvarsson. 

 

 

___________________________   ___________________________  

Sigurbjörg Jóhannesdóttir.     Elín Jóna Rósinberg. 

 

 

___________________________                         ___________________________  

Elín R. Líndal                 Valdimar Gunnlaugsson.  

 

 

___________________________   ___________________________ 

Ingimar Sigurðsson                            Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri 

 

 

 


