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ÚTSKRIFT ÚR FUNDAGERÐARBÓK  

SVEITARSTJÓRNAR HÚNAÞINGS VESTRA 

 

279.  FUNDUR. 

279. fundur sveitarstjórnar Húnaþings vestra haldinn fimmtudaginn 12. janúar 2017  kl. 15:00 

í fundarsal Ráðhússins.   

Fundinn sátu:        

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

aðalmaður, Ingimar Sigurðsson aðalmaður, Magnús Eðvaldsson varamaður, Sigurbjörg 

Jóhannesdóttir aðalmaður og Valdimar Gunnlaugsson aðalmaður. 

Embættismenn: 

Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri. 

Guðrún Ragnarsdóttir, sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs. 

Fundarritari: 

Guðrún Ragnarsdóttir. 

Oddviti setti fund. 

1. Fundargerðir byggðarráðs, formaður kynnti. 

Fundargerð 931. fundar frá 19. desember sl. Fundargerð í 10 liðum. Fundargerðin borin 

undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.   

Fundargerð 932. fundar frá 9. janúar sl. Fundargerð í 7 liðum.  

Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

 

2. Fundargerð landbúnaðarráðs, oddviti kynnti. 

Fundargerð 146. fundar frá 5. janúar sl. Fundargerð í  7 liðum. 

Fundargerðin borin undir atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

 

3. Fundargerð skipulags- og umhverfisráðs, oddviti kynnti. 

Fundargerð 278. fundar frá 5. janúar sl. Fundargerð í  8 liðum.  

1. dagskrárliður erindi 1611037 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum. 

2. dagskrárliður erindi 1612012 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum. 

3. dagskrárliður erindi 1612013 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum. 

4. dagskrárliður erindi 1611050 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum. 

5. dagskrárliður erindi 1610008 borinn undir atkvæði og samþykktur með 6 atkvæðum. 

7. dagskrárliður erindi 1610020 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum. 

8. dagskrárliður erindi 1511125 borinn undir atkvæði og samþykktur með 7 atkvæðum. 

Aðrir liðir fundargerðarinnar og fundargerðin í heild sinni borin undir atkvæði og samþykkt 

með 7 atkvæðum. Elín R. Líndal vék af fundi við afgreiðslu 5. dagskrárliðar vegna vanhæfis. 

 

4. Fundargerð fræðsluráðs, oddviti kynnti. 

Fundargerð 178. fundar frá 11. janúar sl.  Fundargerð í 2 liðum.  Fundargerðin borin undir 

atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 

 

5. Fundargerð félagsmálaráðs, oddviti kynnti. 

Fundargerð 178. fundar frá 11. janúar sl.  Fundargerð í 3 liðum.  Fundargerðin borin undir 

atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum. 
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6. Fundargerð ungmennaráðs, oddviti kynnti. 

Fundargerð 40. fundar frá 22. desember sl.  Fundargerð í 3 liðum.  Fundargerðin borin undir 

atkvæði og samþykkt með 7 atkvæðum.  

 

7.  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.15:49 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Unnur Valborg Hilmarsdóttir.   Ingimar Sigurðsson. 

 

 

___________________________   ___________________________  

Sigurbjörg Jóhannesdóttir.     Elín Jóna Rósinberg. 

 

 

___________________________                         ___________________________  

Elín R. Líndal.                Valdimar Gunnlaugsson.  

 

 

___________________________   ___________________________ 

Magnús Eðvaldsson.                           Guðrún Ragnarsdóttir 

sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs. 

 

  

 ___________________________ 

Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri. 

 

 

 

 


