
Fundur í Hússtjórn Húnavers, haldinn, mánudagskvöldið 3. maí 2021. 
Fundurinn hófst klukkan 20:30 og var haldinn í gegnum fjarfundarbúnað, Zoom 
 
Mætt voru: Jón Gíslason, formaður, Ragnhildur Haraldsdóttir, Magnús Sigurjónsson, 
Ingibjörg Sigurðardóttir, frá Kvenfélagi Bólstaðarhlíðarhrepps, Rúnar Aðalbjörn Pétursson, frá 
Ungmennafélagi Bólstaðarhlíðarhrepps, Þorsteinn Jóhannsson, frá Búnaðarfélagi 
Bólstaðarhlíðarhrepps og Einar Kristján Jónsson, sveitarstjóri. 
 
 
Jón Gíslason, formaður setti fundinn og lagði fram dagskrá. 
 
Dagskrá: 
 

1. Staða mála: 
a. Oddviti fór yfir þá atburði sem gerst hafa, í málefnum Húnavers frá síðasta fundi 

og ástæðu þess að síðasta fundi var frestað. 
i. Fulltrúar félaganna töldu að samningur við rekstraraðila hefði átt að 

vera með sama land og var í samningi við Hagur verk ehf. 
ii. Fulltrúar félaganna lögðu fram eftirfarandi bókun: 

1. Við, fulltrúar Kvenfélags, Búnaðarfélags og Ungmennafélags 
Bólstaðarhlíðarhrepps, hörmum að fundi sem vera átti í hússtjórn 
Húnavers 27. apríl síðast liðinn, hafi verið aflýst. Sá fundur hefði 
verið nauðsynlegur vettvangur til þess að ræða breytta stöðu mála 
frá síðasta fundi hússtjórnar þann 23. mars 2021. Er það mat 
okkar að rétt vinnubrögð hefðu verið að ræða áorðnar breytingar 
á leiguráðstöfunum félagsheimilisins sem og ráðstafanir á landi 
Húnavers á fundi hússtjórnarinnar áður en málið væri lagt fyrir 
sveitarstjórn, þar sem að þeir fundir eru vettvangur félaganna til 
þess að koma skoðunum sínum er varða Húnaver á framfæri. 
Með þeim hætti hefði mátt tryggja að viðhafðar væru 
grundvallarreglur góðrar stjórnsýslu sem og gagnsæja og 
upplýsta ákvarðanatöku. Því lítum við svo á að gengið hafi verið 
framhjá hússtjórninni við afgreiðslu málsins sem gengur þvert á 
verklagsreglur um Félagsheimilið Húnaver. 

iii. Magnús Sigurjónsson óskaði að eftirfarandi yrði bókað: 
1. Fulltrúi E-lista í Hússtjórn Húnavers tekur undir bókun fulltrúa 

félaganna. 
  



2. Samningsdrög: 
a. Sveitarstjóri lagði fram drög að afnotasamningi vegna reksturs Húnavers árið 

2021. 
i. Sveitarstjóri lagði til að samið yrði við Húnavelli ehf., vegna afnota af 

Húnaveri sumarið 2021. 
1. Stjórn hússtjórnar Húnavers samþykkti eftirfarandi breytingar á 

samningi: 
a. Land neðan skógarreits verði undanskilið því landi sem 

lánað verður 
b. Tryggt verði að lögheimilsfesta verði í Húnaveri og 

viðvera á staðnum verði jafnframt tryggð. 
i. Samningurinn samþykktur með atkvæðum (JG og 

RH) (ÞJ) var á móti, (MS, IS og RAP) sátu hjá. 
 

3. Önnur mál: 
a. Ekkert var bókað undir þessum lið. 

 
 
 

Fleira ekki gert,  
fundi slitið klukkan 21:45 
 
Sveitarstjóra var falið að ganga frá fundargerðinni og verður hún undirrituð síðar.  
Fundargerð skrifaði Einar Kristján Jónsson 

 


