
 

 

 

                        2. apríl 2019 

10. fundur samfélagsnefndar 

 

Samfélagsnefnd hélt síma- og veffund með Sigurborgu, þriðjudaginn 2. apríl kl. 11.00, til að undirbúa 

samfélagsþing sem haldið verður helgina 13. – 14. apríl.  

Á fundinn mættu Arna Björg Bjarnadóttir, formaður, Jóhann Þórhallsson, 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 

Tónlist– ca. 15 mín. þegar fólk er að koma inn. Svo 

þingið sett og þá 1 lag eftir setningu.  

Kl. 10.45 og ca. 11.10/11.15 eitt lag. 

Andrés og Árni (?) til í að vera með, en vantar 

söngvara. GI heyrir í Erlingi. 

4 – 5 tölvur  Signý fær hjá Austurbrú - komið 

Prentari í Snæfellsstofu og aðgangur að tölvu sem 

hægt er að nota til að senda skjöl í tp. til að prenta 

Þórhallur - komið 

Uppröðun í Snæfellsstofu 

Aðalsalur – kaffistofa – eldhús. Bæta við stólum, úr 

Végarði. Er nóg af borðum fyrir veitingar. Ef þarf 

flettitöflur, þá ath. eftir uppsetningu á föstudag. 

GI sér um að flytja stóla 

Föstudag kl. 15 

Þórhallur, Jói, Arna 

Gisting skh, Óbyggðasetur Komið  

 

  



 

 

 

Kynningarmál fyrir þingið: 

Hvenær Hvað Hver 

27.03. / 

28.03. 

Auglýsingar fyrir samfélagsmiðla; ljósmyndir með 

texta „takið dagana frá“ og breytilegum texta.   

Samfélagsnefnd setur inn 

nokkuð reglulega 

 Dreifibréf Komið á alla bæi. Eftir að senda í 

pósti til þeirra sem ekki eru á 

Facebook 

01.-12.04. Setja búta af textanum úr dreifibréfi inn á 

Facebook. Einn skammt í einu. T.d. loforð 

Nefnd 

28.03. Gera Facebook viðburð og bjóða. Allir mega bjóða 

og deila! 

Þórhallur og Arna – komið 

Nefndin deilir og býður!  

Arna biður Gunnar að bjóða 

ÞJ býður Landsvirkjunarstarfsm. 

SO biður Skúla að bjóða stjórn 

Gunnarsstofnunar 

Nefnd og GI líta í kringum sig 

með að bjóða fleirum 

28.03. Setja á viðburðalista á vef hreppsins Gunnþórunn - komið 

28.03. Þegar Facebook viðburður er kominn, setja þá 

spurningu til ungra, brottfluttra Fljótsdælinga: 

„hvað þyrfti til að þú myndir íhuga að flytja aftur 

heim í Fljótsdal?“   

Arna – komið af stað 

28.03. + Texti f. tölvupóst til þingmanna og stjórnar SSA + 

Austurbrúar 

Skh gerir tillögu, nefnd les yfir, GI 

sendir út  

29.03. + Fréttatilkynning á Austurgluggann/Austurfrétt, 

Austurland, RÚVAust, Bændablaðið, Vísir, Mbl 

Skh gerir texta, nefnd les yfir GI 

sendir út 

01.-12.04. Áminning; samfélagsmiðlar, tölvupóstar og símtöl Nefnd 

Ótímasett Settur inn sér „flokkur“ á vef Fljdhr. um 

samfélagsverkefnið. 

GI athugar - komið 

Setja inn fleiri gögn, t.d. BA 

verkefni 

Fyrir 09.04. Streyma? Þarf þá einhvern sem sér um það. Þarf 

að skilgreina leikreglur um leið til að koma inn með 

hugmyndir. 

Facetime? Hugmyndir settar á vegg og hópar taka 

inn? Annað? 

Skh skoðar. Ákveðum á næsta 

fundi.  

Dýrmætt að opna farveg fyrir 

áhugasama sem eru fjarstaddir / 

erlendis.  



 

 

 

Á þingi Myndataka, auk skh Arna og/eða tala við Gunnar 

Á þingi Skráning á póstlista Skh kemur með „eyðublöð“ 

Á þingi Velja nafn á verkefnið Skh fellir inn í dagskrá 

Á þingi Umræða um næstu skref / framhald 

samfélagsverkefnis 

Fellt inn í dagskrá  

 

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   

 

Næsti fundur: 09.04., kl. 11. í Snæfellsstofu. 

 

 

Með bestu kveðju, 
 

Sigurborg Kr. Hannesdóttir 

 

 

Viðtakandi:  Samfélagsnefnd og sveitarstjórn Fljótsdalshrepps 


