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Föstudaginn 26. febrúar 2010 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 
Húnavöllum. kl. 13.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði honum.  Jens P. 
Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt undirskriftum.  

Dagskrá:  

1. Lögð fram kjörskrá vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 6. Mars 2010. 
2. Fjárhagsáætlun 2011-2013, fyrri umræða 
3. Önnur mál.   

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05   

Jón Gíslason boðaði forföll.  

1. Lögð fram kjörskrá vegna þjóðaratkvæðagreiðslu 6. Mars 2010. 
Fyrir fundinum lá kjörskrárstofn í Húnavatnshreppi vegna þjóðaratkvæðagreiðslu þann 6. mars n.k.  
Kjörskrárstofn byggir á íbúaskrá þjóðskrár 13. febrúar 2010.  Á kjörskrá eru alls 309 einstaklingar, 134 konur og 
175 karlar. 
Hreppsnefnd samþykkti kjörskrárstofn sem kjörskrá í sveitarfélaginu með fyrirvara um hugsanlegar breytingar. 
Sveitarstjóra var falið að ganga frá kjörskrárstofni og undirrita sem kjörskrá.  

Kjörskrá Húnavatnshrepps mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins á Húnavöllum frá 27. febrúar  og til 
kjördags.  

Samkvæmt endurskoðuðum samþykktum Húnavatnshrepps verður kjörstaður á Húnavöllum. 
Hreppsnefnd samþykkti að núverandi yfirkjörstjórn gegni störfum kjörstjórnar. 
Samþykkt var að bjóða uppá léttar veitingar á kjörstað.  

2. Fjárhagsáætlun 2011-2013, fyrri umræða. 
Sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps fyrir árin 2011-2013. 
Hreppsnefnd samþykkti að vísa fjárhagsáætluninni til síðari umræðu.  

3. Önnur mál. 
Hreppsnefnd gerir ekki athugasemd við tillögu leikskólastjóra um lokun leikskóla frá 28. júní til 9. ágúst sumarið 
2010.  
Hreppsnefnd samþykkti að styrkja Ís-landsmót á Svínavatni um kr 100 þúsund.  

Tekið fyrir erindi frá Sverri Þór Sverrisyni dags. 12.febrúar 2010.  Sveitarstjóra falið að svara erindinu.  

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 15.35   

__________________________           _________________________ 
Björn Magnússon     Tryggvi Jónsson         

__________________________   __________________________ 
Birgir Ingþórsson     Birgitta Halldórsdóttir   

__________________________        __________________________ 
Jóhanna E. Pálmadóttir    Jens P Jensen     

__________________________             
Gróa M. Lárusdóttir    
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