
Fjallskiladeild GrímstunGu- oG HaukaGilsHeiða 

Stjórn fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiða kom saman á fund, sunnudaginn 30. 
ágúst 2020.  
Fundurinn haldinn með fjarfundabúnaði og hófst klukkan 21:00 
 
Mætt voru: Birgir Ingþórsson, Egill Herbertsson, Þóra Margrét Lúthersdóttir og Einar 
Kristján Jónsson 
 
Egill Herbertsson setti fundinn og lagði fram dagskrá: 
 

1. Undanþágubeiðni: 
a. Stjórn fjallskilastjórnar Grímstungu- og Haukagilsheiða, samþykkir að óska eftir 

því við sveitarstjóra að hann sæki um undanþágu til heilbrigðisráðherra skv. 9.gr. 
auglýsingar nr. 825/2020 um takmarkanir á samkomum vegna farsóttar. 

i. Stjórnin samþykkir að sótt verði um að heildarfjöldi réttarmanna verði 150 
manns föstudaginn, 4. september og 150 manns, laugardaginn 5. 
september.  

 
2. Breytingar á fyrirkomulagi rétta 4. og 5. september: 

a. Ef undanþágubeiðni um hámarksfjölda verður samþykkt þá munu bæjir fá 
eftirfarandi fjölda réttarmanna til viðbótar þeim sem úthlutað var þann 20. ágúst 
síðast liðinn og miðar hafa verið sendir út fyrir. 

b. Föstudaginn 4. september: 
i. Haukagil    1 maður 

ii. Litla-Giljá   2 menn 
iii. Syðri-Brekka   3 menn 
iv. Sveinsstaðir   2 menn 
v. Steinnes    1 maður 

vi. Leysingjastaðir   2 menn 
vii. Hof    2 menn 

viii. Brekka   1 maður 
ix. Hjallaland   8 menn 
x. Bjarnastaðir   8 menn 

xi. Sunnuhlíð   6 menn 
xii. Norðurhagi/Hagi  8 menn 

xiii. Miðhús (Magnús)  3 menn 
xiv. Miðhús (Eiður)   2 menn 
xv. Hnausar    1 maður 

c. Laugadaginn 5. september: 
i. Hjallaland  1 maður 

ii. Bjarnastaðir  1 maður 
iii. Leysingjastaðir  1 maður 
iv. Sunnuhlíð   1 maður 
v. Norðurhagi/Hagi  1 maður 

vi. Syðri-Brekka   1 maður  
vii. Brekka    2 menn 

viii. Litla-Giljá   2 menn 
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ix. Hnjúkur    2 menn 
x. Uppsalir    6 menn 

xi. Sveinsstaðir   6 menn 
xii. Steinnes    5 menn 

xiii. Kornsá    4 menn 
xiv. Ás    4 menn 
xv. Helgavatn   3 menn 

xvi. Haukagil    2 menn 
xvii. Miðhús (Magnús) 3 menn 

xviii. Miðhús (Eiður)  2 menn 
xix. Hof    3 menn 

d. Aðgöngumiðar verða sendir út til þeirra aðila sem rétt hafa til þess að mæta í 
réttina. 
 

3. Önnur mál: 
a. Einungis er heimilt að nota hvern aðgöngumiða fyrir eina manneskju og eru því 

skiptingar óheimilar. 
 

Fleira ekki gert, 
fundi slitið klukkan 22:03 
 
 
_______________________     ____________________________ 
Birgir Ingþórsson       Egill Herbertsson  
 
 
__________________________    ____________________________ 
Þóra Margrét Lúthersdóttir     Einar Kristján Jónsson 

 


