9. apríl 2019

11. fundur samfélagsnefndar
Samfélagsnefnd hélt síma- og veffund með Sigurborgu, þriðjudaginn 9. apríl kl. 11.00, til að undirbúa
samfélagsþing sem haldið verður helgina 13. – 14. apríl.
Á fundinn mættu Arna Björg Bjarnadóttir, formaður (undir lok fundar), Jóhann Þórhallsson, Lárus
Heiðarsson, Signý Ormarsdóttir, Þórhallur Jóhannsson og Gunnþórunn Ingólfsdóttir, oddviti, ásamt
undirritaðri sem skráði þessa punkta.

Verkefnalisti, annað en kynningarmál:
Hvað

Hver / nánar

Veitingar

GI talar við Klausturkaffi – komið
Skh hringir í Elísabetu.

Tónlist– ca. 15 mín. þegar fólk er að koma inn. Svo Athuga með að nota geisladiska.
þingið sett og þá 1 lag eftir setningu.
Kl. 10.45 og ca. 11.10/11.15 eitt lag.
Uppröðun í Snæfellsstofu

GI sér um að flytja stóla

Aðalsalur – kaffistofa – eldhús. Bæta við stólum, úr Föstudag kl. 15.
Végarði. Er nóg af borðum fyrir veitingar. Ef þarf
Þórhallur, Jói, Arna, skh.
flettitöflur, þá ath. eftir uppsetningu á föstudag.

Kynningarmál í vikunni fram að þingi:
Hvað

Hver

Dreifibréf

Komið á alla bæi og búið að senda í tölvu- /
bréfpósti til nokkurra sem eru skráðir íbúar
en ekki með póstkassa + eigendur fasteigna.
Fylgdi líka tp. til þingmanna, SSA,
Austurbrúar, prests og fjölmiðla.

Setja búta af textanum úr dreifibréfi inn á Nefnd
Facebook. Einn skammt í einu. T.d. loforð

Nefndin deilir og býður á FB og ýtir við fólki
almennt!
Fara yfir hvort mætti bjóða fleirum á Facebook Arna biður Gunnar að bjóða á Facebook
viðburð.
viðburð.
Ath. alla sem hafa merkt við sig sem áhugasama á ÞJ býður Landsvirkjunarstarfsm. – hringir.
Vinna út frá Excel skjali. ÞJ og JFÞ byrja.
Facebook.
SO
biður
Skúla
að bjóða
stjórn
Almennt að ýta við; samfélagsmiðlar, tölvupóstar
Gunnarsstofnunar - komið
og símtöl.
Nefnd og GI líta í kringum sig með að bjóða
Ath. Að setja inn í viðburðinn sjálfan. ÞJ
fleirum á Fb. viðb.
Bjóða og ýta við:

Texti f. tölvupóst til þingmanna og stjórnar SSA + Skh gerir tillögu, nefnd les yfir, GI sendir út Austurbrúar
komið
Fréttatilkynning á Austurgluggann/Austurfrétt, Skh gerir texta, nefnd les yfir GI sendir út –
Austurland, RÚVAust, Bændablaðið, Vísir, Mbl
komið. Von á ftr. frá Austurlandi + Austurfrétt.
GI hringir í Rúnar.
Komin á vef hreppsins.
Þegar Facebook viðburður er kominn, setja þá Arna – komið af stað
spurningu til ungra, brottfluttra Fljótsdælinga:
„hvað þyrfti til að þú myndir íhuga að flytja aftur
heim í Fljótsdal?“
Streyma? Gengur ekki.

Einn hefur sýnt áhuga (Darri). Arna ath.

Ef einhver sýnir frumkvæði og áhuga, þá ræðir einn
ftr. úr nefnd við viðkomandi , fyrir þingið og kemur
hugm. á framfæri.
Einnig hægt að bjóða í gegnum Facebook að skrá sig
á póstlista, fyrir framhaldið.
Myndataka, auk skh

Arna og/eða tala við Gunnar

Eftir þing:
15. / 16.04.

Fréttatilkynning
Sami listi og f. þing

Skh gerir drög, nefnd og GI lesa yfir. GI sendir
á fjölmiðla.

Samantekt

Skh – nefnd og GI lesa yfir

Dreifa samantekt / birta; fjölmiðlar,
póstlisti, þingmenn og stjórn og
verkefnisstj. SSA o.fl.

GI sendir

Skilafundur

Nefnd, GI og skh

Óformlegur vinnufundur nefndar og
sveitarstjórnar? Finna tíma, utan
hefðb. fundartíma sveitarstjórnar

Næsti fundur / uppröðun: 12.04., kl. 15.00 í Snæfellsstofu; Þórhallur, Jói, Arna, skh.

Með bestu kveðju,
Sigurborg Kr. Hannesdóttir

Viðtakandi: Samfélagsnefnd og sveitarstjórn Fljótsdalshrepps

