Sveitarstjórn þakkar erindið og vísar til fyrri bókunar í 3. lið
fundargerðar, um áður samþykktan kennslustundakvóta.
Til kynningar:
a.
b.
c.
d.

Fundargerð 16. fundar stjórnar Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar
ehf.:
Fundargerð 806. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga:
Fundargerðir 11., 12. og 13. fundar stjórnar Samtaka
orkusveitarfélaga:
Stefnumörkun stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga:

Ólína Arnkelsdóttir
Margrét Bjarnadóttir
Friðrika Sigurgeirsdóttir
Árni Pétur Hilmarsson

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:35
Arnór Benónýsson
Ásvaldur Ævar Þormóðsson
Ásta Svavarsdóttir

Skilatími í Hlaupastelpu
Kæru lesendur og auglýsendur
Nú er Hlaupastelpan gefin út á fimmtudögum
og því rennur skilafrestur auglýsinga út á þriðjudögum

kl. 15:00.☺

Auglýsing um skipulag
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkti á fundi sínum 13. júní
s.l. að kynna skipulagslýsingu vegna deiliskipulags
frístundabyggðar í landi Fjósatungu í Fnjóskadal skv. 2. mgr. 40.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Í skipulagslýsingu koma fram
áherslur sveitarstjórnar við deiliskipulagsgerðina, upplýsingar um
forsendur og fyrirliggjandi stefnu, fyrirhugað skipulagsferli og
kynning og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum og
öðrum hagsmunaaðilum.

Skipulagslýsing mun liggja frammi á skrifstofu Þingeyjarsveitar
frá og með fimmtudeginum 20. júní til og með fimmtudeginum
11. júlí 2013. Lýsingin verður einnig aðgengileg á sama tíma á
heimasíðu Þingeyjarsveitar http:www //thingeyjarsveit.is undir
Skipulagsmál/Deiliskipulag/Tillögur í auglýsingu. Þeim sem vilja
gera athugasemdir við skipulagslýsinguna eða koma með
ábendingar er gefinn kostur á að koma þeim á framfæri við
skrifstofu Þingeyjarsveitar, Kjarna 650 Laugar og/eða í tölvupósti
á netfangið: bjarni@thingeyjarsveit.is fyrir lok auglýsingartímans.
Allar nánari upplýsingar gefur undirritaður.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Þingeyjarsveitar

RAKSTRARVÉL!
Er ekki einhvers staðar gömul sexhjóla Sprintmaster
rakstrarvél sem orðið hefur að víkja fyrir nýrri tólum?
Ég gæti útvegað henni skemmtilegan félagsskap í ellinni.
Væri jafnvel fús til að láta einhverjar krónur í staðinn.
Sími 824 6410

2.Kjör oddvita, varaoddvita og ritar:
Oddviti kjörinn Ólína Arnkelsdóttir með sex atkvæðum til eins árs,
einn seðill auður. Varaoddviti kjörinn Arnór Benónýsson með sex
atkvæðum til eins árs, einn seðill auður og ritari kjörinn Margrét
Bjarnadóttir með sex atkvæðum til eins árs og einn seðill auður.
3.Fundargerð Fræðslunefndar frá 06.05.2013 – frestun á
afgreiðslu:
Tekinn fyrir að nýju 1. liður fundargerðar Fræðslunefndar frá 6. maí s.l.
þar sem nefndin lagði til við sveitarstjórn að samþykkja 20 tíma í
kennsluafslátt vegna sameiningar Hafralækjarskóla og
Litlulaugaskóla.
Samkvæmt upplýsingum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga getur
sveitarstjórn ekki samþykkt umbeðinn kennsluafslátt fyrir kennara.
Sveitarstjórn felur skólastjóra að mæta auknum þörfum fyrir
undirbúningsvinnu vegna samstarfs starfsstöðva Þingeyjarskóla
með því að nýta áður samþykktan kennslustundakvóta. Samþykkt
með sex atkvæðum gegn einu.
4.Fundargerð Fræðslunefndar frá 10.06.2013:
Lögð fram fundargerð Fræðslunefndar frá 10. júní s.l. Margrét gerði
grein fyrir fundargerðinni.
Varðandi 1. lið; drög að skólastefnu í Þingeyjarsveit samþykkir
sveitarstjórn drögin og felur Arnóri og sveitarstjóra að ganga frá
skólastefnunni til útgáfu.
Fundargerðin staðfest að öðru leyti. Ásta situr hjá við afgreiðslu 2. og
3. lið fundargerðar.
5.Ályktun frá kennarafundi Þingeyjarskóla:
Lögð fram ályktun frá kennarafundi Þingeyjarskóla og send var
sveitarstjórn:
„Kennarafundur Þingeyjarskóla, haldinn í Hafralæk 4. júní 2013, skorar
á sveitarstjórn Þingeyjarsveitar að samþykkja aukinn kennslukvóta
skólans þannig að skólastjóri hafi svigrúm til að beita grein 2.5.4. í
kjarasamningi FG og SÍS, í þeim tilgangi að mæta þeirri auknu
þörf fyrir undirbúning sem óhjákvæmilega fylgir sameiningunni.“

FUNDARGERÐ

Óska eftir herbergi til leigu með aðgangi að eldhúsi og
baðherbergi, eða lítilli íbúð, fyrir einstakling á tímabilinu 1.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
127. fundur
í Kjarna fimmtudaginn 13. júní 2013 kl. 13:00
Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.

Fundarsetning:
Kjör oddvita, varaoddvita og ritara:
Fundargerð Fræðslunefndar frá 06.05.2013 – frestun á afgreiðslu:
Fundargerð Fræðslunefndar frá 10.06.2013:
Ályktun frá kennarafundi Þingeyjarskóla:

júlí til 31. ágúst.

Þyrfti að vera staðsett í Reykjadal eða Aðaldal.
Nánari uppl. veitir Ingvi í gsm:861-9101 eða
ingvist@simnet.is.

Til kynningar:
a.
b.
c.
d.

Fundargerð 16. fundar stjórnar Atvinnueflingar Þingeyjarsveitar ehf.:
Fundargerð 806. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga:
Fundargerðir 11., 12. og 13. fundar stjórnar Samtaka
orkusveitarfélaga:
Stefnumörkun stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga:

Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Arnór Benónýsson, Ásvaldur Ævar
Þormóðsson, Friðrika Sigurgeirsdóttir, Margrét Bjarnadóttir, Árni
Pétur Hilmarsson og Ásta Svavarsdóttir auk sveitarstjóra sem ritaði
fundargerð.
1.Fundarsetning:
Oddviti setti fund.

Húsvörður á Breiðumýri
Staða húsvarðar við félagsheimilið á Breiðumýri er laus til
umsóknar, um er að ræða 70% starf. Starfssvið húsvarðar
eru húsvarsla, bókanir, umsjón með reikningagerð og þrif.
Allar nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri.
Umsóknum skal skilað til skrifstofu sveitarfélagsins,
umsóknarfrestur er til 1. júlí n.k.

25.tbl.
20. júní

2013
20. árg.

Hlaupastelpan
hlaupastelpan@isl.is,s:4643366/gsm:8953386

Handverksfólk athugið .
Þann 6.. júlí stefnum við á

að vera með

markaðsdag á Fosshóli.
Við hugsuðum okkur að hann verði með svipuðu sniði
og í fyrrasumar þ.e. fólk kæmi með varning sinn og byði
hann til sölu. Einhverjar uppákomur eru líka
fyrirhugaðar hjá okkur þennan dag .
Nú leitum við eftir aðilum til að taka þátt í þessu með
okkur, við verðum með tjald sunnan við búðina
og með söluborð.
Markaðurinn verður öllum opinn og aðstaðan er
þátttakendum að kostnaðarlausu.
Þátttaka tilkynnist til :
Kristlaugar 4643280
Lottu 4643277
Friðriku 464 3218
fyrir 1. júlí nk.
Allir hjartanlega velkomnir .
Stýrurnar

