
Stjórnarfundur í félagi íslenskra félagsliða 

 

Stjórnarfundur haldinn 11.febrúar.2013 kl.19:30 að Grettisgötu 89 Reykjavík . 

Símafjarfundabúnaður notaður á Dalvík og  Sauðárkrók. Mættar eru Salvör Sigríður 

Jónsdóttir ( Sallý) formaður, Guðrún Ásta Björgvinsdóttir, Olga Alexandersdóttir 

meðstjórnendur,Hafdís Sverrisdóttir varastjórn og Birna Jónsdóttir ritari.  Á fundinn 

vantaði Guðbjörgu Benjamínsdóttur varaformann , Árdísi  Jónasdóttur gjaldkera og 

Elvu Hlín Harðardóttur meðstjórnanda..  

Ath. Fundagerð síðasta stjórnarfundar ekki lesin upp vegna bilunar  í tölvu sem var 

ókomin úr viðgerð. 

 Helstu mál  á dagskrá fundarins eru . Fundur með Eflingu og  SGS,  Afmælisnefnd 

( framkvæmdastjórn)  ,  fundur fyrir aðalfundinn , Lögverndun, Fréttabréfið  og 

önnur mál. 

Fundur með Eflingu og SGS var haldinn 8.febrúar sl. Sallý sat fundinn og ákveðið að 

hittast eftir svar hefur borist frá Landlæknisembættinu.Umrræður um að setja fram 

málþing eða  starfsdag með Eflingu og SGS. 

Umræður um 10 ára afmæli félagsins ,ákveðið að halda upp á afmælið 13. apríl nk.og  

fá aðstöðu í húsi SFR að Grettisgötu 89, Reykjavík  ,  hafa opið hús milli 13-16 þann 

dag  og  vera með veitingar ,skemmtiatriði , heiðra fyrri stjórnir og bjóða ráðaherra og 

fl . Sallý ætlar að sjá um að panta húsið.  Búið er að fá 2  íbúðir á Akureyri  og greiða 

fyrir , þar sem stjórnin ætlar  að halda undirbúningsfund fyrir aðalfund . Gott  er að 

allar geti mætt ,en athugið ef þið komist ekki , láta vita  sem fyrst ef  forföll verða   

svo að önnur íbúðin fáist endurgreidd. Þessi undirbúningsfundur er ákveðin helgina      

3-5 maí nk. Samþykkt að fresta næst stjórnarfundi sem átti að vera í 11.mars um sirka 

viku til 10 daga út af svari frá Velferðarráðuneytinu í sambandi við lögverndinguna. 

Fréttabréfið tafðist  aðeins vegna bilun í tölvu. 

Önnur mál.  

Fyrirspyrn frá ritara um  að formaður fengi   laun  fyrir vinnu fyrir félagið , umræður  

voru um það . Því  mikið er um fundahöld og annað  hjá formanninum , að  þar mætti  

mæta kostnað á móti með ákveðni   upphæð.  Ákveðið að taka þetta mál  fyrir  á 

aðalfundi í vor. 

Næsti fundur í  mars nk. 

 Fleira ekki tekið fyrir , fundi slitið                 

                   Birna Jónsdóttir 


