Sjöundi fundur haldinn að Breiðabliki fimmtudaginn 2. júní 2022
kl. 21:00
Mætt eru: Herdís Þórðardóttir, Veronika Sigurvinsdóttur, Sigurbjörg Ottesen, Þröstur
Aðalbjarnarson og Sonja Karen Marinósdóttir.
Þar sem um fyrsta fund eftir sveitarstjórnarkosningar er að ræða boðaði Þröstur til fundar
vegna þess að hann er með lengstu setu í sveitarstjórn að baki af nýkjörnum
sveitarstjórnarmönnum.
Þröstur setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
Dagskrá:
1. Skýrsla kjörstjórnar. Alls voru á kjörskrá 86 og 67 kusu eða 77,9 %. Að loknum kosningum
barst kjörstjórn bréf frá Valgarð S. Halldórssyni þar sem hann tilkynnti að hann hefði flutt
lögheimilið úr sveitarfélaginu og þar með misst kjörgengi til sveitarstjórnar, einnig barst bréf
frá Gísla Guðmundssyni þar sem hann baðst undan setu í sveitarstjón vegna aldurs. Þeir taka
því ekki sæti í sveitarstjórn. Í þeirra stað koma Þröstur Aðalbjarnarson og Sonja Karen
Marinósdóttir. Varamenn færast þá upp um sæti miðað við þá röðun sem þeir voru kjörnir til.
2. Kosning oddvita. Sigurbjörg Ottesen fékk 3 atkvæði, Herdís Þórðardóttir 1 atkvæði og Þröstur
Aðalbjarnarson 1 atkvæði.
3. Kosning varaoddvita. Herdís Þórðardóttir 3 atkvæði, Sonja Karen Marinósdóttir 1 og 1 auður
seðill.
4. Skipað í nefndir og ráð sveitarfélagsins. Skipan í nefndir og ráð er frestað til næsta fundar.
5. Fundarboð að auka aðalfundi SSV sem fram fer 22. júní 2022. Oddvita falið að fara á fundinn
og til vara varaoddviti.
6. Fundarboð á auka aðalfund Heilbrigðiseftirlits Vesturlands sem fram fer 22. júní 2022.
Oddvita falið að fara á fundinn og varaoddviti til vara.
7. Eftirlitsskýrsla Heilbrigðiseftirlits Vesturlands vegna Breiðabliks frá 5. maí 2022. Lögð fram til
kynningar. Oddvita falið að vinna málið áfram.
8. Sorpgámar í sveitarfélaginu sumarið 2022. Ákveðið að bjóða upp á að gámar verði á tveimur
stöðum í hreppnum tvisvar í sumar tvær vikur í senn. Annars vegar í lok júní og hinsvegar í lok
ágúst.
9. Fyrirspurn frá rekstraraðilum af Agninu um hvort hægt verði að fá aðstöðu í Breiðabliki í
sumar. Sonja vék af fundi. Oddvita er falið útfæra samkomulag við rekstraraðila er málið
varðar.
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