
Sveitarstjórn Húnavatnshrepps fundarboð 229. fundur 

Fundarboð 
229. fundur sveitarstjórnar Húnavatnshrepps verður haldinn miðvikudaginn 10. júní 

2020, kl. 13:00 á skrifstofu Húnavatnshrepps, Húnavöllum. 
 

Dagskrá: 
 

1. Undirritun fundargerða, funda 226, 227 og 228: 
 

2. Afgreiðsla sveitarstjórnar á milli funda: 
a. Umboð á aðalfund Ámundakinnar ehf. 5. júní 2020. 
b. Umboð á aðalfund Eyvindarstaðaheiðar ehf. 10. júní 2020. 
c. Breytingar á vinnuskóla og samstarfi við Landsvirkjun. 

 
3. Ársreikningar fyrir árið 2019, seinni umræða: 

a. Ársreikningar sveitarfélagsins vegna ársins 2019, lagðir fram til seinni umræðu. 
 

4. Kjör oddvita og varaoddvita: 
 

5. Breytingar á framkvæmdaáætlun Húnavatnshrepps: 
 

6. Niðurstaða útboðs vegna skólaaksturs: 
 

7. Bréf sem borist hafa: 
a. Árna Halldórssyni, tölvupóstur, dagsettur 28. maí 2020. 

i. Efni: Ósk um breytingu á samningi vegna refaveiða við Kolkustíflu. 
b. Samgögnu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dagsett, 25. maí 2020. 

i. Efni: Áhrif Covid-19 á á opinber fjármál. 
c. Lánasjóði sveitarfélaga, ódagsett. 

i. Efni: Aðalfundarboð 
d. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, tölvupóstur, dagsettur, 25.maí 2020. 

i. Efni: Umsókn frá G og P ehf. til að reka gististað í flokki IV að 
Flóðvangi. 

e. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur 25. maí 2020. 
i. Efni: Ársreikningur orkusveitarfélaga 2019. 

f. Skipulags- og byggingarfulltrúa á Blönduósi, tölvupóstur, dagsettur, 20.maí 
2020. 

i. Efni: Kynning á breytingu á Aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030 
og deiliskipulagsbreytinu á deiliskipulaginu Urðun og efnistaka í landi 
Sölvabakka. 

g. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, dagsett 14. maí 2020.  
i. Efni: Fjármál sveitarfélaga í kjölfar Covid-19. 

h. Hveravallafélaginu ehf., tölvupóstur, dagsettur, 6. maí 2020. 
i. Efni: Húsaleiga vegna Áfanga. 

i. Skólastjóra Húnavallaskóla, dagsett, 13. maí 2020. 
i. Efni: Svar vegna bókunar sveitarstjórnar frá 227. fundi, 30 apríl 2020. 

j. Hollvinasamtökum heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi, dagsett 1. maí 2020. 
i. Efni: Styrkbeiðni 

k. Stjórn foreldrafélags Húnavallaskóla, dagsett, 1. júní 2020. 
i. Efni: Ýmis mál til skoðunar. 
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8. Fundargerðir: 

a. Fræðslunefnd, frá 8. júní 2020. 
b. Skipulags- og byggingarnefnd, frá 9. júní 2020. 
c. Byggðasamlag um brunavarnir í Austur-Húnavatnssýslu, frá 15. apríl 2020. 
d. Byggðasamlag um brunavarnir í Austur-Húnavatnssýslu, frá 12. maí 2020 

ásamt ársreikningum 2019. 
e. 55. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 12. maí 

2020. 
f. 56. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 2. júní 2020. 
g. Hveravallafélagið ehf., hluthafafundur, frá 20. maí 2020. 
h. Heimilisiðnaðarsafnið, aðalfundur, frá 27. maí 2020, ásamt ársskýrslu og 

ársreikningum 2019. 
 

9. Samningar: 
a. Viðaukasamningur vegna Undirfellsréttar. 
b. Samningur um refaveiði. 

 
10. Mál til afgreiðslu frá 227. fundi sveitarstjórnar: 

a. Sveitarstjóra falið að leita nánari upplýsinga um fyrirhugaða nýtingu lands, eins 
og fram kom í erindi Ásgeirs Ósmanns. 

b. Sveitarstjóra falið að taka saman kostnað við Húnaver árin 2015 til 2020 og 
áætlaðan viðhaldskostnað næstu fimm árin. 

c. Sveitarstjóra falið að taka saman kostnað við Dalsmynni árin 2015 til 2020 og 
áætlaðan viðhaldskostnað næstu fimm árin. 
 

11. Skýrsla sveitarstjóra: 
 

12. Frestuð erindi: 
a. Frestað erindi frá 214. fundi sveitarstjórnar, 27. febrúar 2019. 

i. Lóðarleigusamningur um lóð vegna skólahúss við Sveinsstaði. 
 

13. Breytingar á gjaldskrám og reglum: 
a. Breyting á gjaldskrá leikskóla. 
b. Reglur um ljósastaura við lögbýli. 
c. Viðhaldsgjald vegna ljósastaura. 

 
14. Önnur mál: 


