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Fundarboð 

215. fundur sveitarstjórnar Húnavatnshrepps verður haldinn fimmtudaginn 11. apríl 

2019, klukkan 10:00 á Húnavöllum. 

Dagskrá: 

 

1. Bréf sem borist hafa: 

a. Forsætisráðuneytinu, dagsett 2. apríl 2019. 

i. Efni: Fundarboð. 

b. Ferðamálastofu, dagsett 13. mars 2019. 

i. Efni: Synjun umsóknar um styrk úr Framkvæmdasjóði 

ferðamannastaða, vegna Þingeyra, Þrístapa og Gróustaðaskógar. 

c. Minjastofnun, dagsett 19. mars 2019. 

i. Efni: Styrkúthlutun 2019, Skólahúsið á Sveinsstöðum.  

d. Vinnumálastofnun, dagsett 12.mars 2019. 

i. Efni: Um möguleika á að ráða háskólamenntaða atvinnuleitendur með 

fjárstyrk frá Vinnumálastofnun. 

e. Birtu, landssamtök foreldra sem hafa misst börnin sín skyndilega, tölvupóstur, 

dagsettur 4. mars 2019. 

i. Efni: Styrkbeiðni. 

f. Undirbúningsnefnd vegna orkuskipta á Kili, dagsett 9. mars 2019. 

i. Efni: Óskað eftir þátttöku Húnavatnshrepps í verkefninu. 

g. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélagsins, dagsett 18. mars 2019. 

i. Efni: Almennt eftirlit með því að fjármál og fjármálastjórn 

sveitarfélagsins séu í samræmi við lög og reglur. Fjárfesting og eftirlit 

með framvindu á árinu 2019. 

h. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélagsins, dagsett 7. mars 2019. 

i. Efni: 66. gr. sveitarstjórnarlaga- Miklar fjárfestingar og skuldbindingar- 

Fjárhagsáætlun 2019. 

i. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, ódagsett. 

i. Efni: Yfirlýsing Kjarasviðs í kjölfar funda Félags grunnskólakennara 

með trúnaðarmönnum. 

j. Jafnréttisstofu, dagsett 19. mars 2019. 

i. Efni: Beiðni um afhendingu á jafnréttisáætlun ásamt 

framkvæmdaáætlun. 

k. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 15. mars 2019. 

i. Efni: Bókun sambandsins vegna áforma um skerðingu á tekjum 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ásamt minnisblaði. 

l. Jóni Gíslasyni, Hofi, tölvupóstur, dagsettur 19. mars 2019. 

i. Efni: Ósk um kaup á skógarreit kennt við eyðibýlið Gróustaði. 

m. Markaðsstofa Norðurlands, Flugklasinn (Air66), dagsett, 31. mars 2019. 

i. Efni: Staf Flugklasans Air 66N, 8. október 2018 til 31. mars 2019. 

 

2. Girðingar: 
a. Niðurstaða tilboða vegna girðinga. 

 

3. Refaveiði: 

a. Niðurstaða umsókna í refaveiði, grenjavinnsla. 

 

4. Afgreiðsla sveitarstjórnar á milli funda: 

a. Athugasemdir til Atvinnuveganefndar Alþingis vegna frumvarp til laga um töku 

gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóð, 710. mál. 
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5. Skýrsla sveitarstjóra: 

a. Niðurstaða dómsmáls. 

b. Meðmæli vegna Auðkúlu 3 

c. Auglýsing um lausar lóðir við Húnavelli. 

d. Ráðning á flokksstjóra vinnuskólans. 

e. Annað það sem fram kemur á fundinum. 

 

6. Fundargerðir: 

a. Fræðslunefndar, frá 18. mars 2019. 

b. 44. fundur Skipulags- og byggingarnefndar, frá 2. apríl 2019.. 

c. 42. fundur Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 5. mars 2019. 

d. Almannavarnir Húnavatnssýslna, frá 15. mars 2019. 

e. Ársfundur Textílmiðstöðvar Íslands og Þekkingarsetur á Blönduósi, frá 11. mars 

2019. 

 

7. Ýmislegt: 

a. Samtök orkusveitarfélaga, ársreikningur 2018. 

b. Stjórnsýsluskoðun 2018. 

c. Heimilisiðnaðarsafnið, ársskýrsla og ársreikningar 2018. 

 

8. Önnur mál: 

 

 


