
 

 

 
 

ÚTSKRIFT ÚR FUNDAGERÐARBÓK 

UNGMENNARÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

38.  FUNDUR. 

 

38. fundur í Ungmennaráði Húnaþings vestra haldinn föstudaginn 14. október 2016 kl 15:09 í 

fundarsal Ráðhússins á Hvammstanga  

 

Fundinn sátu:  

Inga Þórey Þórarinsdóttir, aðalmaður, Ástríður Halla Reynisdóttir, aðalmaður, Ragnar Logi 

Garðarsson, aðalmaður. Eygló Hrund Guðmundsdóttir , aðalmaður boðaði forföll og Ásdís 

Aþena Magnúsdóttir, aðalmaður mætti ekki og boðaði ekki forföll. 

 

Embættismenn: 

Tanja Ennigarð, Íþrótta- og tómstundafulltrúi. 

 

Fundarritari:  

Inga Þórey Þórarinsdóttir 

Dagskrá 

1. Kynning á ungmennaráði. 

2. Kosning um formann og ritara. 

3. Önnur mál. 

 

Afgreiðslur:  

1. Tanja setti fundinn og bauð nýtt ungmennaráð velkomið.  Eftirfarandi einstaklingar 

eru tilnefndir í ungmennaráð Húnaþings vestra veturinn 2016 - 2017:  

Inga Þórey og Ragnar Logi tilnefnd af Framhaldsdeild Fjölbrautaskóla Norðurlands 

vestra á Hvammstanga og til vara Arnar Freyr Geirsson og Dóra Birna Birgisdóttir.  

Ástríður Halla tilnefnd af Æskulýðsstarfi Hvammstangakirkju og til vara Jóhanna Maj 

Júlíusdóttir Lundberg. Ásdís Aþena Magnúsdóttir tilnefnd af Nemendaráði Grunn-

skóla Húnaþings vestra til vara Björn Gabríel Björnsson. Eygló Hrund Guðmunds-

dóttir tilnefnd af USVH og til vara Linda Þorleifsdóttir. 

Halla og Ragnar lesa upp reglugerð ungmennaráðs Húnaþings vestra. Ráðið spjallaði 

um hvað er ætlast til með ráðinu.  Rætt um mikilvægi þess að aðalmenn boði vara-

mann ef þeir komast ekki á fund.   

2. Inga Þórey Þórarinsdóttir og Ragnar Logi Garðarsson buðu sig fram sem formenn 

ungmennaráðs og vegna lítilla mætingu á fundinn var þessum dagskrálið frestað til 

næsta fundar. Eygló Hrund bauð sig fram sem ritari og var samþykkt einróma. 

3. Önnur mál:  

a. Starfsmenn leita að hugmyndum um hvað hægt sé að gera í vetur og koma með 

tillögur að um hvort rétt sé að bæta við fulltrúum í ráðið. Tönju var falið að 



 

 

bjóða Guðnýju Hrund Karlsdóttur á næsta fund til að fræða ráðið um stjórn-

sýslu. 

b. Ákveðið að fastsetja fundardag og tíma, annan miðvikudag í hverjum mánuði 

kl. 15:00 

 

Fleira ekki tekið fyrir. Fundargerð upplesin og samþykkt.  

 

Fundi slitið kl. 16:05 

 

 

________________________      __________________________       

Inga Þórey Þórarinsdóttir     Ragnar Logi Garðarsson  

   

  

________________________                            __________________________  

Ástríður Halla Reynisdóttir     Tanja Ennigarð 

 


