2.Siðareglur kjörinna fulltrúa í Þingeyjarsveit – seinni
umræða:
Lögð fram drög að siðareglum kjörinna fulltrúa í Þingeyjarsveit
til síðari umræðu.
Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög og felur sveitarstjóra
að senda siðareglurnar innanríkisráðuneytinu til
staðfestingar.
3.Almannavarnir Þingeyinga – endurskoðun
samstarfssamnings um almannavarnir:
Fyrir fundinum liggur erindi dags. 27. janúar s.l. frá Friðriki
Jónssyni framkvæmdastjóra almannavarnanefndar
Þingeyinga og Svavari Pálssyni sýslumanni. Í erindinu segir
að á fundi almannavarnanefndar Þingeyinga þann 11.
desember s.l. var fjallað um endurskoðun á
samstarfssamningi sveitarfélaganna í Þingeyjarsýslu um
almannavarnir. Gildandi samstarfssamningur er frá árinu
1999. Auk umtalsverðra breytinga á skipan sveitarfélaga á
svæðinu, breyttu ákvæði laga um almannavarnir nr. 82/2008
hlutverki almannavarnanefndar umtalsvert. Óskað er eftir
því að tilnefndur verði fulltrúi sveitarfélagsins í nefnd um
endurskoðun samstarfssamningsins.
Samþykkt að tilnefna sveitarstjóra sem fulltrúa Þingeyjarsveitar
í nefndina.
4.Fundargerð Brunavarnanefndar Skútustaðahrepps og
Þingeyjarsveitar frá 28.01.2014:
Lögð fram fundargerð Brunavarnanefndar Skútustaðhrepps og
Þingeyjarsveitar frá 28. janúar s.l. Arnór gerði grein fyrir
fundargerðinni sem var í tveimur liðum.
Sveitarstjórn staðfestir fundargerðina.
5.Aðalfundarboð Veiðifélags Fnjóskár 2014:
Lagt fram aðalfundarboð Veiðifélags Fnjóskár 2014 sem haldinn
verður 23. febrúar n.k.
Samþykkt að Margrét Bjarnadóttir fari með umboð
Þingeyjarsveitar á fundinum.

6.Lánasamningur frá Lánasjóði sveitarfélaga ohf.:
Lánasamningur frá Lánasjóði sveitarfélaga tekin til afgreiðslu.
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkir hér með að taka lán
hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf. að fjárhæð 35.000.000 kr.,
í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem
liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur
sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr.
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að
endurfjármagna afborganir sveitarfélagsins hjá Lánasjóði
sveitarfélaga á árinu 2014, sbr. 3. gr. laga um stofnun
opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr.
150/2006.
Jafnframt er sveitarstjóra, Dagbjörtu Jónsdóttur k.t. 2501685359, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h.
Þingeyjarsveitar að undirrita lánasamninginn við Lánasjóð
sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka,
undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli
og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari.
7.Sorpmál:
Staðið hefur yfir vinna á vegum Sorpsamlags Þingeyinga fyrir
sveitarfélögin innan þess um mat á leiðum við flokkun,
söfnun, meðhöndlun og flutning úrgangs.
Samþykkt að skipa starfshóp til að vinna frekar að
framtíðarskipulagi sorpmála í Þingeyjarsveit út frá þeim
upplýsingum sem nú þegar liggja fyrir. Í starfshópnum sitji
Arnór Benónýsson, Ásvaldur Ævar Þormóðsson og Margrét
Bjarnadóttir auk sveitarstjóra. Starfshópurinn skal kynna
hugmyndir og tillögur sínar fyrir sveitarstjórn að vinnu
lokinni. Í framhaldinu stefnir sveitarstjórn á samráðsfundi
með íbúum sveitarfélagsins um framgang málsins.
Til kynningar:
a.
a) Fundargerð 812. fundar stjórnar Sambands íslenskra
sveitarfélaga:
b.
Fundargerð 250. fundar stjórnar Eyþings:
c.
Fundargerð 1. fundar fulltrúaráðs Eyþings:
Fleira ekki gert og fundi slitið 15:00

FUNDARGERÐ

Sumarstörf!
Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar
140. fundur
í Kjarna fimmtudaginn 13. febrúar kl. 13:00

Starfsfólk óskast í sumar á
gistiheimilin Árbót og Berg.

Dagskrá:

Upplýsingar gefur Snæfríður í síma 894 6477 eða í
netfang: bot@simnet.is

1.
2.
3.
4.
5.

Fundarsetning:
Siðareglur kjörinna fulltrúa í Þingeyjarsveit – seinni umræða:
Almannavarnir Þingeyinga – endurskoðun samstarfssamnings
um almannavarnir:
Lánasamningur frá Lánasjóði sveitarfélaga ohf.:
Sorpmál:

Til kynningar:
a.

Aðalfundur
Búnaðarfélags Ljósavatnshrepps
Verður haldinn í Ljósvetningabúð
Föstudaginn 21.febrúar kl.13:00.
Venjuleg aðalfundarstörf
Stjórnin

b.
c.

Fundargerð 812. fundar stjórnar Sambands íslenskra
sveitarfélaga:
Fundargerð 250. fundar stjórnar Eyþings:
Fundargerð 1. fundar fulltrúaráðs Eyþings:

Mætt: Ólína Arnkelsdóttir, Arnór Benónýsson, Margrét Bjarnadóttir,
Ásvaldur Ævar Þormóðsson, Friðrika Sigurgeirsdóttir, Árni Pétur
Hilmarsson og Ásta Svavarsdóttir auk sveitarstjóra sem ritaði
fundargerð.
1.Fundarsetning:
Oddviti setti fund. Hann óskaði eftir að tekið yrði á dagskrá undir
4. lið; fundargerð Brunavarnanefndar Skútustaðahrepps og
Þingeyjarsveitar frá 28.01.2014 og undir 5. lið;
aðalfundarboð Veiðifélags Fnjóskár 2014. Aðrir liðið færast
neðar á dagskrá sem því nemur.
Samþykkt samhljóða.

Vilt þú vinna hjá Mývatnsstofu í sumar?

Fyrirhuguð söfnun á
landbúnaðarplasti
Fyrirhugað er að safna landbúnaðarplasti í þinni sveit. Nú
fer plastið til endurvinnslu en ekki brennslu. Mikilvæt
er að plastið sé hreint og laust við aðskotahluti. Net og
bönd tökum við með en verður að vera í sér pokum.
Alls ekki hafa net, spotta, hræ eða annað drasl í
sambland. Þá verður plastið ekki tekið því ógerningur
er að hreinsa samanklesst og pressað plast.
Vinsamlegast látið vita með góðum fyrirvara, helst
tveggja daga ef þið viljið losna við plast til Gámaþjónustu
Norðurlands ehf
S: 414 – 0200 eða netfang : nordurland@gamar.is

Starfsmenn óskast í sumarstörf hjá Mývatnsstofu ehf.
Helstu verkefni starfsmanns Mývatnsstofu eru almenn
afgreiðslustörf, upplýsingamiðlun til ferðamanna og
ferðaþjónustuaðila, umboðssala, umsjón með heimasíðu og
uppgjör.
Hæfniskröfur eru sjálfstæði, skipulagshæfni og frumkvæði í
starfi. Jákvæðni og fagleg framkoma. Hæfni í mannlegum
samskiptum, almenn tölvukunnátta og góð tungumálakunnátta.
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegu starfi og
hafi reynslu af sölustörfum.
Vinsamlegast sendið inn ferilskrá og formlega
umsókn til Guðrúnar Brynleifsdóttur á
gudrun@visitmyvatn.is. Nánari upplýsingar í
síma 464 4390 / 898 9820
Umsóknafrestur er til og með 3. mars nk.

Söfnunarplanið er eftirfarandi :
24/2 : Fnjóskadalur
24/2 : Ljósavatnsskarð að Goðafossi

Messa Einarsstöðum

24/2 : Bárðardalur
26/2 : Kinn + Reykjadalur
28/2 Aðaldalur
5/3 Mývatnssveit
Veður og færð geta haft áhrif á.

Messa verður á Einarsstöðum næstkomandi sunnudag,
23 febrúar klukkan 11:00.
Að lokinni athöfn er kirkjugestum boðið upp á léttar
veitingar í Dalakofanum.
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur.

Geðorð vikunnar
AÐALFUNDUR KVENFÉLAGS AÐALDÆLA
Verður haldinn fimmtudagskvöldið
27. febrúar kl. 20:30 í
Matsal Hafralækjarskóla.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Nýir félagar ávalt velkomnir.

Með jákvæðni geri ég allt betra í kringum mig.
Þea felur ekki í sér, að ég sé endilega alltaf sammála síðasta ræðumanni. En ég reyni að skilja hann. Jákvæðni snýr að mér. Ég þarf að
skoða sjálfan mig raunsæ og áa mig á mínum takmörkunum og
breyta ýmsu í fari mínu sem er óæskilegt og stríðir gegn jákvæðu
lífsviðhorﬁ. Ég á að temja mér það, að bæta mig á hverjum degi, mér
og öðrum )l gleði og sálubótar. Jákvæðni er eihvað sem hægt er að
læra og sem ég get gert að hluta af minni persónu. Jákvæ samfélag
byggir upp og ég er partur af slíku samfélagi. Þannig ætla ég að reyna
að verða á hverjum degi. Ég get lagað mína galla og ófullkomleika. Það
er lífsverkefni og ég byrja á því í dag.

Samráðshópur um áfallahjálp í Þingeyjarsýslu

Aðalfundur Kvenfélags Reykdæla
Fnjóskur ath.
verður haldinn í Húsmæðraskólanum
fimmtudaginn 27. febrúar kl 20:00.
Venjuleg aðalfundarstörf
Stjórnin

Handverksfundur verður í Skógum mánudagskvöldið 24. feb.
Það er kominn tími til að liðka prjónana og hláturtaugarnar.
Kosningar.
Sjáumst hressar.
Hópstýra

Kirkjuskóli Grenjaðarstað
Kirkjuskóli verður á Grenjaðarstað næstkomandi
laugardag, 22. febrúar klukkan 11:00.
Athugið að skólinn er á laugardegi!
Allir velkomnir.
Séra Þorgrímur

Kyrrðarstund í Þorgeirskirkju

Ánægjufundur
Kvenfélags Ljósvetninga
verður haldinn miðvikudagskvöldið 26. febrúar
nk. kl. 20:30 á Ingjaldsstöðum ( hjá Berglindi).
Takið endilega með ykkur gesti.
Allar konur ávallt velkomnar.
Varastjórn
Kvenfélags Ljósvetninga

Sumarstörf í Þingeyjarsveit 2014
Þingeyjarsveit auglýsir eftirfarandi sumarstörf laus til umsóknar:
Vinnuskóli Þingeyjarsveitar
Um er að ræða flokkstjórn með vinnuskóla Þingeyjarsveitar. Móttaka
umsókna og nánari upplýsingar veitir Ingólfur í síma: 464 3322/863
9444 Netfang: ingolfur@thingeyjarsveit.is

Kyrrðarstund verður í Þorgeirskirkju
miðvikudagskvöldið 26. febrúar kl. 20.30.
Hugljúf kertaljósastund, notaleg
tónlist, orð og bænir.
Kaffi á könnunni eftir stund. Sjáumst í kirkjunni!

Sundlaugina á Laugum
Um er að ræða afgreiðslu, sundvörslu og þrif við Sundlaugina á
Laugum. Móttaka umsókna og nánari upplýsingar veitir Dagbjört í
síma: 464 3322/862 0025 Netfang: dagbjort@thingeyjarsveit.is
Ath.! Umsóknar eyðublöð má nálgast á skr ifstofu sveitar félagsins og
á heimasíðu Þingeyjarsveitar www.thingeyjarsveit.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10. mars n.k.

7.tbl.

Sumarstarfsfólk óskast
Dalakoﬁnn auglýsir e-ir starfsfólki næsta sumar.
Umsækjendur skulu geta unnið sjálfstæ, hafa góða þjónustulund , skipulagshæﬁleika og vera reyklausir.
Upplýsingar vei)r Haraldur Bóasson s. 4643344
Umsóknarfrestur er )l 2.mars

20. febrúar

2014
21. árg.

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

Vekjum athygli á miklu úrvali í versluninni m.a ferskur og frosinn
kjúklingur, sjófryst þorskﬂök á 1300 kr. kg. Hvannarte og krydd frá
Hrísey, mold í umpounina, grænme) og ávex)r.

Safnahúsinu á Húsavík 22. febrúar, kl 14-17

Á heimasíðu okkar dalakoﬁnn.is eru upplýsingar um opnunar<ma,
matseðilinn,
vörur verslunarinnar og myndir frá viðburðum og framkvæmdum.
Verið velkomin,
Dalakoﬁnn / Ú)bú ehf.
s. 464-3344 dalakoﬁnn.is

Fjölbreytt dagskrá þar sem áheyrendum gefst færi á að kynnast hinum
ýmsu þjóðfræðilegu viðfangsefnum. Að dagskránni standa þingeyskir
þjóðfræðingar og þjóðfræðinemar í samstarfi við Menningarmiðstöðina.
Dagskrá:
14:00 – 15:00 stutt erindi
Mátulegt er meyjarstig - tröllið í íslenskum þjóðsögum. Sif
Jóhannesdóttir

Þjóðfræði á Þorraþræl

Dauðatónar - kynning á BA ritgerð í smíðum. Búi Stefánsson
Kreddur - veftímarit um þjóðfræði. Sigurlaug Dagsdóttir

AÐALFUNDUR FÉLAGS SAUÐFJÁRBÆNDA Í SS-ÞING

verður haldinn Fimmtudagskvöldið
27 febrúar í Ýdölum kl 20.30.
Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS mætir á fundinn.
Venjuleg aðalfundastörf, nýir félagar velkomnnir
Stjórnin

15:00 – 15:30 fyrirspurnir og kaffi 15:30-16:10
Landslag þjóðsagna - umfjöllun um kortlagningu íslenskra
þjóðsagnasafna. Trausti Dagson
Hvar er reykdælska huldufólkið? Erindi um reykdælskar þjóðsögur.
Guðrún S. Harðardóttir
16:10-16:50
Eiríkur Valdimarsson MA, þjóðfræðingur
"Frá bleytu l breytu: Af veðurspám almennings fyrr, nú og æ síðan""
Í erindinu verður Callað um rannsókn höfundar á alþýðlegum
veðurspám Íslendinga, sem er þekking Cölmargra kynslóða þessa lands
sem þróuðu spár sínar um aldir. Nokkra slíkar spár verða gerðar að
umtalsefni, sérstaklega spár úr S-Þingeyjarsýslu. Að auki verður hor- )l
fram<ðar og ræ hvernig við upplifum veðrið í dag og hvernig uppliﬁr
almenningur stórar brey)ngar á borð við lo-slagsbrey)ngar og hlýnun
jarðar."
16:50 – 17:00 fyrirspurnir og spjall
Allir velkomnir, enginn aðgangseyrir
Nánari upplýsingar á www.husmus.is og á facebook síðu Safnahússins.

