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Fimmtudaginn 18. nóvember 2010 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til 
fundar á Húnavöllum kl. 13.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   
Þorleifur Ingvarsson ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt 
undirskriftum.   

Dagskrá:   

1. Kjörskrárstofn vegna kosninga til stjórnlagaþings 27. nóvember 2010.          

2. Bréf:  
a)  Frá Sambandi ísl. sveitarfélaga, dags. 8.11.2010.  
b)  Frá undirbúningsnefnd fyrir búgreinahátíð, dags. 10.11.2010.  

3. Önnur mál.   

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00    

1. Kjörskrárstofn vegna kosninga til stjórnlagaþings 27. nóvember 2010.  
Tillaga að bókun: 
Fyrir fundinum liggur kjörskrárstofn vegna kosninga til stjórnlagaþings þann 27. nóvember 
2010.  Kjörskrárstofn byggir á íbúaskrá þjóðskrár 6. nóvember 2010. 
Hreppsnefnd yfirfór kjörskrárstofn.  Á kjörskrá eru alls 307 einstaklingar.  132 konur og 175 
karlar.  

Hreppsnefnd samþykkti kjörskrárstofn sem kjörskrá í sveitarfélaginu með fyrirvara um 
hugsanlegar breytingar.  

Oddvita  var falið að ganga frá kjörskrárstofni og undirrita sem kjörskrá.  

Kjörskrá Húnavatnshrepps liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins á Húnavöllum  til 
kjördags.          

2. Bréf:  
a)  Frá Sambandi ísl. sveitarfélaga, dags. 8.11.2010. 

Efni:  Framhald verkefnis um hagsmunagæslu í úrgangsmálum.  Í erindinu er óskað eftir 
afstöðu samstarfsaðila til þess að áframhald verði á verkefninu næstu þrjú árin, þ.e. til 31. 
desember 2013.  Einnig er óskað eftir að samstarfsaðilar sendi sambandinu formlega 
tilkynningu um afstöðu til þátttöku í verkefninu fyrir 30. nóvember 2010. 
Hreppsnefnd samþykkti samhljóða aðild Húnavatnshrepps að verkefninu miðað við 
fyrirliggjandi forsendur.    

b)  Frá undirbúningsnefnd fyrir búgreinahátíð, dags. 10.11.2010. 
Efni: Beiðni um styrk að fjárhæð 25 þúsund kr. 
Hreppsnefnd hafnar erindinu.  
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3. Önnur mál.  

Rætt var um kaffiveitingar í tengslum við kosningarnar 27. nóv nk. 
Oddvita og sveitarstjóra falið að ræða við nemendur  og forráðamenn 10. bekkjar 
varðandi málið.  

Fleira ekki gert. 
Fundi slitið kl. 13.50   

__________________________           ____________________________ 
Þóra Sverrisdóttir    Björn Magnússon         

__________________________   _____________________________ 
Jakob Sigurjónsson    Jóhanna E. Pálmadóttir         

__________________________        ______________________________ 
Magnús R.  Sigurðsson    Guðmundur R. Halldórsson    

__________________________            ______________________________     
Ingibjörg Sigurðardóttir    Þorleifur Ingvarsson    
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