
 

 

 
 

ÚTSKRIFT ÚR FUNDAGERÐARBÓK 

UNGMENNARÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

36.  FUNDUR. 

 

36. fundur í Ungmennaráði Húnaþings vestra haldinn þriðjudaginn 10. maí 2016 kl 15:08  í 

fundarsal Ráðhússins á Hvammstanga  

 

Fundinn sátu:  

Rannveig Erla Magnúsdóttir, aðalmaður, María Dröfn Gísladóttir aðalmaður, Ómar Eyjólfs-

son aðalmaður. Fríða Björg Jónsdóttir, aðalmaður, boðaði forföll, varamaður mætti ekki, 

Máney Birta Albertsdóttir, aðalmaður, mætti ekki og boðaði ekki forföll.  

Embættismenn: 

Tanja Ennigarð, Íþrótta- og tómstundafulltrúi. 

María Dröfn Gísladóttir fundarritari 

 

Dagskrá 

1. Sólrún Rafnsdóttir framkvæmdarstjóri Unglistar 2016 fundar með ráðinu. 

2. Umræður um breytingu á skipun ungmennaráðs. Esther Hermannsdóttir sviðstjóri fjöl-

skyldusviðs mætir á fundinn vegna þessa dagskrárliðs. 

3. Erindi frá dreifnáminu um styrk fyrir vorferð 2016. 

4. Önnur mál. 

 

Afgreiðslur:  

1. Sólrún Rafnsdóttir framkvæmdarstjóri kynnti fyrir okkur hugmyndir um 

viðburði á Unglist 2016. Hugmyndirnar voru leiklistarnámskeið, förðunarnám-

skeið, zúmba og hoppukastalar. Ungmennaráði leyst vel á hugmyndirnar. Tönju 

var falið að skrifa byggðarráði bréf um afnot á 100. þúsund krónum af fjár-

munum þeim sem ungmennaráðið hefur til afnota. Sólrún yfirgaf fundinn kl 

15:18.  

2. Esther mætir á fundinn og fræðir okkur um skipun ungmennaráðs. Umræða átti 

sér stað um breytingar á erindisbréfi Ungmennaráðs. Ómari Eyjólfssyni var falið 

að koma með tillögur um breytingar á því hvernig skipað skal í Ungmennaráð 

Húnaþings vestra.  

3. Á fundum hefur ekki tekist að afgreiða erindi frá Dreifnáminu um styrk fyrir 

vorferð 2016 vegna dræmrar mætingar hjá fundarmönnum 

4. Það voru engin önnur mál. 



 

 

 

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð upplesin og samþykkt.  

Fundi slitið kl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                         

María Dröfn Gísladóttir 

  

 

 

 

 

________________________                            __________________________  

Rannveig Erla Magnúsdóttir     Ómar Eyjólfsson 

 

 

 

 

__________________________                        

Tanja Ennigarð       
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