
 

 

 
 

ÚTSKRIFT ÚR FUNDAGERÐARBÓK 

UNGMENNARÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

27.  FUNDUR. 

 

27. fundur í Ungmennaráði Húnaþings vestra haldinn þriðjudaginn 24. mars 2015 kl. 15:09 í 

fundarsal Ráðhússins á Hvammstanga  

 

Fundinn sátu:  

Dagný Freyja Guðmundsdóttir, aðalmaður, Jóna Margareta Júlíusdóttir Lundberg, aðalmaður, 

Ágúst Andri Arnarson, aðalamaður.  

Rannveig Erla Magnúsdóttir,aðalmaður og Ómar Eyjólfsson, aðalmaður boða forföll. 

 

Embættismenn: 

Tanja Ennigarð, Íþrótta- og tómstundafulltrúi 

 

Fundarritari: 

Jóna Margareta Júlíusdóttir Lundberg  

 

Dagskrá. 

 

  

1. Leikhúsferð á Sauðarkrók. 

2. Aðgangur dreifnáms að Órion. 

3. Breyting á íþrótta- og tómstundafulltrúa. 

4. Ferð grunnskólans á Sauðarkrók. 

5. Sæludagar í Húnaþingi vestra 

6. Önnur mál. 

 

Afgreiðslur: 

1. Ágúst hafði samband við nemendafélag Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra í 

sambandi við aukasýningu á leiksýningunni Á Tjá og Tundri fyrir eldri deild Grunn-

skóla Húnaþings vestra. Þau sjá ekki fram á að það verði hægt. 

2. Jóna kannaði í dreifnáminu hvort áhugi væri fyrir að hafa félagsmiðstöðina Óríon 

opna fyrir 16 -18 ára. Áhugi var lítill en ákveðið var að kanna þetta aftur í haust þar 



 

 

sem að þá verða fleiri nemendur á svæðinu. 

3. Tanja Ennigarð hefur tekið við starfinu sem Íþrótta- og tómstundfulltrúi fyrir Karólínu 

Gunnarsdóttur sem er í fæðingarorlofi. 

4. Dagný kynnti hugmynd um kynningarferð eldri deildar grunnskólans í Fjölbrauta-

skólann fyrir nemendaráði auk skólastjóra. Tóku flestir vel í þá hugmynd en eftir er að 

ákveða dagsetningu og að fjármagna. Íþrótta- og tómstundafulltrúa var falið að skrifa 

byggðarráði bréf um aðgang að fjármagni til að kosta hluta ferðarinnar og Dagný ætlar 

að kanna betur ferðakostnað. 

5. Íþrótta- og tómstundfulltrúi ætlar að setja sig betur inn í málið og kynna það á næsta 

fundi. 

6. Rætt var um Unglist og ákveðið var að boða (Silla),framkvæmdastjóra Elds í 

Húnaþingi á næsta fund til að ræða um komandi verkefni á Unglistarhátíðinni. 

 

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð upplesin og samþykkt.  

Fundi slitið kl.15:42 

 

 

 

________________________                            __________________________  

Ágúst Andri Arnarson     Tanja Ennigarð 

        Íþrótta- og tómstundfulltrúi 

 

  

________________________                             __________________________  

Dagný Freyja Guðmundsdóttir      Jóna Margareta Júlíusdóttir Lundberg 

 

 


