
Samfélagsnefnd Fljótsdals    Fundur nr. 23    Dags.30.01.2020 

 

Fyrirkomulag fundar: Fundur í skype kl 9:00. 

Á fundinn mættu: Þórhallur Jóhannsson, Arna Björg Bjarnadóttir, Jóhann F. Þórhallsson, Lárus 

Heiðarsson, Signý Ormarsdóttir og Ásdís Helga Bjarnadóttir verkefnastjóri. 

Dagskrá 

1. Tilboð v/Byggðakjarnans 
2. Skipulagsskrá Samfélagssjóðs Fljótsdals 
3. Sútunartækin frá Sauðárkróki  
4. Viðvera verkefnastjóra í Végarði 
5. Viðburðir á fimmtudegi í Fljótsdal 
6. Önnur mál 
7. Næsti fundur 27. febrúar 

  
Fundur settur kl. 9:00 og fundarmenn boðnir velkomnir. 

Í upphafi fundar greindi verkefnastjóri frá verkefnum sem hafa borið á góma frá síðasta fundi, m.a. 

samfélagsfundi í Végarði þann 11. Janúar sl. Góð mæting var á fundinn og hann starfssamur. Verkefni 

frá Samfélagsþingi útfærð betur og ábyrgðaraðilar tengdir við þau. Verkefnalistinn hangir nú uppi í 

Végarði og hefur ábyrgðaraðilum verið send þau verkefni sem þeim tengjast.  

Gengi að dagskrá: 

1. Fýsileikakönnun. Nefndarmenn sammála, og mæla með því við sveitarstjóra, að tilboði TGJ 

frá 27. janúar 2020 verði tekið eins og það liggur fyrir. Rædd sú hugmynd að gera fréttnæmt 

þegar loka niðurstaða og útfærsla liggur fyrir til að vekja athygli á málinu og tækifærinu sem í 

þessu felst.  

 

2. Samfélagssjóður. Nokkrar umræður áttu sér stað um skipulagsskránna, m.a. skipan stjórnar, 

líftíma sjóðsins, mikilvægi óháðrar þriggja manna valnefndar sem vinnur stærri umsóknir í 

hendur stjórnar, umsóknarfrest, o.fl. Arna Björg og verkefnastjóri vinna þær tillögur áfram og 

bera undir Kristinn Bjarnason og nefndina.   

 

 

3. Sútunarmál. Verkefnastjóri fór yfir stöðu mála. Samfélagsnefnd fagnar frumkvæði 

einstaklinganna og forvinnu verkefnastjóra. Nefndin tekur jákvætt í málið ef raunverðulegur 

áhugi er hjá aðilum er standi að því. Ábyrgðaraðilar vinni nú málið áfram og geri þar til gerðar 

áætlanir um kaup og rekstur.   

 

4. Viðvera. Nefndarmenn samþykktu að haldið yrði áfram með viðveru í Végarði á 

fimmtudögum eins og verið hefur. Almenn ánægja hefur verið með það fyrirkomulag.  

 

5. Fimmtudagar í Fljótsdal. Verkefnastjóri kynnti tillögur að tveimur viðburðum sem 
fyrirhugaðir eru: 
 



a. 13. febrúar kl 20:00 í Végarði – Sigurjón Bjarnason verður með erindi um Sláturfélag 
Austurlands og Austulamb. – Reynsla, tækifæri og framtíðarsýn. 

b. 20. febrúar kl 20:00 í Végarði - Agnes Brá Birgisdóttir og/eða Ragna Fanney 
Jóhannsdóttir með kynningur á UNESCO/ Ramsar viðurkenningum um alþjóðlega 
mikilvæg svæði, eins og austursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs er með og um merkingar 
og markaðssetningar í tengslum við þessar viðurkenningar.  

 
Rætt var undir a liðinum að áhugavert væri að fá Torfa á Birnufelli til að koma líka þar sem 
hann býr yfir mikilli þekkingu í þessum málum og því áhugaverð viðbót við Sigurjón. 
Verkefnastjóra falið að kanna möguleikann á því. 
 
Ábending kom fram um að skoða umsókn sem fór í Uppbyggingasjóð frá Samfélagsnefndinni í 
fyrra um viðburði og/eða samstarf við Lýðheilsustofnun (Dr. Dóra Guðrún) um 
lýðheilsuverkefni.  

 

Næsti fundur áætlaður í Végarði 27. febrúar.  

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl 10:45. 

Ásdís Helga Bjarnadóttir 
ritaði 
 


