Fimmti fundur haldinn að Breiðabliki mánudaginn 17. apríl 2017 kl.
21:30
Mættir: Eggert Kjartansson, Atli Svansson, Harpa Jónsdóttir, Halldór Jónsson og Katrín
Gísladóttir sem ritar fundargerð. Ragnhildur Sigurðardóttir er gestur undir lið 1. og 2.
Oddviti setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
Dagskrá:
1. Breiðablik – Gestastofa. Ragnhildur fór yfir stöðu málsins og yfir þær þrjár leiðir sem koma til
greina á fyrirkomulagi vegna samstarfs um Gestastofu í Breiðabliki. Hreppsnefnd leggur
áherslu á að fyrirkomulag verkefnisins verði lagt fyri næsta fund.
2. Strandhreinsiverkefni. Ragnhildur fór yfir verkefnið, hreppsnefnd lýsir yfir ánægju sinni með
að það sé verið að vinna að slíku verkefni. Ragnhildur fór af fundi.
3. Ráðning skólastjóra Laugargerðisskóla, farið yfir þá vinnu sem búinn er frá því
umsóknafrestur rann út. Alls sóttu 8 um skólastjórastöðuna við Laugarerðisskóla. Ingvar
ráðgjafi hreppsnefndar, oddviti og formaður skóla- og fræðslunefndar fóru yfir umsóknirnar
og ræddu síðan saman við þrjá umsækjendur. Hreppsnefnd fór yfir málið og ákvað að leita
umsagnar skóla- og fræðslunefndar
4. Drög að gögnum vegna útboðs á skólaakstri. Drögin samþykkt samhljóða.
5. Drög að samning vegna hirðingar á sorpi í sveitarfélaginu. Oddvita falið að skoða málið í
samræmi við umræður á fundinum.
6. Erindi frá Gísla Guðmundssyni dagsett 11. Apríl 2017. Oddvita falið að svara erindinu.
7. Bréf frá ástu og Bjarna frá Stakkhamri þar sem ítrekuð er beiðni um styrk upp á kr.1.000.000,vegna varmadælu. Ekki hafa verið mótaðar tillögur um hvort eða þá hvernig ætti að koma að
því að styðja við bakið á þeim aðilum sem nýta sér aðra upphitunarmöguleika en hitaveitu í
sveitarfélaginu. Erindinu er því hafnað þangað til slík vinna hefur farið fram.
Lagt fram til kynningar.
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849 fundargerð sambands íslenskra sveitarfélaga.
848 fundargerð sambands íslenskra sveitarfélaga.
Opinber útgáfa fundargerðar 167.félagsmálanefndar 04042017
129 fundur stjórnar SSV
142 fundur heilbrigðisnefndar
Fundargerð framkvæmdaráðs Snæfellsnes frá 10. Mars 2017
Fundar stjórnar sorpurpunar frá 8. Mars 2017

Fleira ekki gert og fundi slitið.
Katrín Gísladóttir ( sign )
Atli Sveinn Svansson 8 sign )
Halldór Jónsson ( sign )
Harpa Jónsdóttir ( sign )
Eggert Kjartansson ( sign )

