
 

 

 
 

ÚTSKRIFT ÚR FUNDAGERÐARBÓK 

UNGMENNARÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

34.  FUNDUR. 

 

34. fundur í Ungmennaráði Húnaþings vestra haldinn þriðjudaginn 15. mars 2016 kl 15:00  í 

fundarsal Ráðhússins á Hvammstanga  

 

Fundinn sátu:  

Rannveig Erla Magnúsdóttir, aðalmaður, Fríða Björg Jónsdóttir, aðalmaður, María Dröfn 

Gísladóttir, aðalmaður. Ómar Eyjólfsson, aðalmaður, Anna Herdís Sigurbjartsdóttir, vara-

maður. 

Embættismenn: 

Tanja Ennigarð, Íþrótta- og tómstundafulltrúi. 

Fundarritari: Rannveig Erla Magnúsdóttir. 

 

Dagskrá 

1. Fræðsluerindi frá Unni Valborgu Hilmarsdóttur. 

2. Ráðið fer yfir innsenda tillögur fyrir logókeppnina. 

3. Erindi frá dreifnáminu um styrk fyrir vorferð 2016. 

4. Önnur mál.  

 

Afgreiðslur:  

1. Unnur Valborg Hilmarsdóttir oddviti Húnaþings vestra mætir á fundinn. Fer 

yfir stjórnskipan sveitarfélagsins, og störf nefnda, meðal annars væntingar til 

ungmennaráðs. 

2. Allir í ráðinu skoða innsendu tillögurnar, teknar frá 3 bestu tillögurnar og hver 

og einn fulltrúi ráðsins kýs það lógó sem honum lýst best á. Ein af fjórum til-

lögum Oddnýjar Helgu Sigurðardóttur og Oddnýjar Sigríðar Eiríksdóttur var 

valin með öllum greiddum atkvæðum. Rannveigu er falið að skrifa vinningshöf-

unum bréf. Íþrótta- og tómstundafulltrúa  er falið að tala við umhverfisstjóra um 

aðstoð við að koma myndinni á rafrænt form og finna tímasetningu til að af-

henda viðurkenninguna formlega. 

3.  Rætt um erindið frá dreifnáminu, ákvörðuninni frestað til næsta fundar, 

fulltrúum dreifnámsins er falið að afla frekari upplýsinga um erindið.  

4. Engin önnur mál 

 



 

 

 

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð upplesin og samþykkt.  

Fundi slitið kl. 16:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                        ___________________________  

  Anna Herdís Sigurbjartsdóttir   María Dröfn Gísladóttir 

  

 

 

 

 

________________________                            __________________________  

Rannveig Erla Magnúsdóttir     Fríða Björg Jónsdóttir 

 

 

 

 

__________________________                       _____________________________ 

Tanja Ennigarð       Ómar Eyjólfsson 
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