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Stjórnarfundur  Félags skógarbænda á Norðurlandi. 

Haldinn í Gömlu Gróðrarstöðinni á Akureyri  þann 7. júlí  2014 kl. 13:00  

 

Mætt voru : Páll Ingvarsson, Sigurlína Jóhannesdóttir, Davíð Herbertsson, Sigrún 

Þorsteinsdóttir og Helga Sigurrós Bergsdóttir. Auk þess sat Valgerður Jónsdóttir 

framkvæmdastjóri Norðurlandsskóga fundinn. 

 

Dagskrá: 

 

 

Páll setti fundinn og þau Valgerður sögðu okkur frá Skógardeginum í Kjarnaskógi 

á Akureyi um síðustu helgi. Veðrið var nógu ekki gott og þátttaka því undir 

væntingum, en framkvæmdin tókst þó með ágætum og þeir sem mættu voru 

ánægðir, enda boðið upp á lummur, ketilkaffi og poppað yfir eldi.  

 

1. Aðalfundur  LSE 

Borist hafa jákvæð svör við styrkumsóknum frá: Menningarsjóði Kaupfélags 

Skagfirðinga, Menningarsetri Skagfirðinga, Norðurlandsskógum og  Skógrækt 

ríkisins. LSE leggur félaginu til kr. 300.000,- vegna aðalfundarins.  

Kraftmeiri skógar taka þátt í kostnaði við leigu á Miðgarði. 

 

Fundarstjóri veður Rögnvaldur Ólafsson í Flugumýrarhvammi, honum til aðstoðar 

verður Sigríður Bjarnadóttir í Hólsgerði. Ritari kemur frá LSE, en Helga 

Bergsdóttir verður honum til aðstoðar.  

Sjá um að fundarstjóri fái í hendur lög og samþykktir LSE og sérstök ákvæði er 

lúta að aðalfundi. – Hrönn framkvæmdastjóri LSE 

Auglýsing á heimasíðu LSE; hvar á að skrá sig, panta gistingu – Hrönn 

framkvæmdastjóri LSE 

Dagskrá,  (fundarmappa, fundargögn, merkisspöld og pennar), borðfánar, stórir 

fánar frá öllum félögunum í fánaborg – LSE 

Fréttatilkynningar í fjölmiðla – LSE   

(Helga sér um að senda fréttatilkynningu á www.feykir.is)  

 

Kjörgengi félagsmanna.  

Einungis  kjörgengir félagsmenn geta tekið þátt í atkæðagreiðslu. Æskilegt að 

setja upp kjörbréfanefnd sem færi yfir félagatal og úrskurðaði um kjörgengi 

manna, hugmynd til Hrannar.  

 

Boðskort, hefðir, hverjum hefur verið boðið?  

Stjórnin sammæltist um að bjóða styrkveitendum og framkvæmdastjóra 

Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 

 

Heimamenn í nefndinni (Anna, Helga og Sigrún) sjá um undirbúning í Miðgarði, 

gera eins mikið á fimmtudeginum 28. ágúst og mögulegt er, skreytingar og önnur 

praktísk atriði. Fá lánað statíf fyrir fánaborg hjá Sv.fél. Skagafirði. Uppröðun í sal 

og fleira í samráði við Hrönn framkvæmdastjóra LSE. 

 

http://www.feykir.is/


2014-07-07-fundur 4 

Skógarferð  eftir aðalfundinn í Reykjarhólsskógi. Sigrún athugar betur hjá 

Útvíkurbónda um bjórkynningu og kostnað.  Gjöfin, áletruð svunta, afhent í 

skóginum. Veitingar og leiðsögn í skóginum verða á hendi Norðurlandsskóga og 

Skógræktar ríksins.  

 

Árshátíð: fordrykkur í boði félagins / ? – borðhald, – dinnertónlist – hátíðarræða, 

hver ?  –  skemmtiatriði – fjöldasöngur, - tónlist/ dans?  eftir borðhald.  

 

Kvöldverður á föstudegi, hádegisverður og hátíðarkvöldverður á laugardegi er 

keyptur frá Hótel Varmahlíð.  Tilboð þar um hafa borst.  

Miðgarður sér um drykki meðan á fundi stendur og fordrykk fyrir 

hátíðarkvöldverð. 

 Í vinnslu er að fá styrk í formi skyr/mjólkurdrykkja frá MS til að bjóða upp á á 

föstudeginum þegar gestir mæta á svæðið.  

Akstur; Steinsstaðir – eftir skógarferð, fyrir árshátíð og eftir árshátíð 

 

Þessi atriði eru í vinnslu.  

 Anna: dinnertónlist og danstónlist  

 Helga: hátíðarræða -  sveitarstjóri? 

 Sigrún: gamansöngur og undirleikur  - Sigvaldi ? 

 Páll: fjöldasöngur, stjórnandi?  forsöngvari ásamt fleirum 

 Valgerður: sönghefti 

 

 

Fundi slitið kl.  

 

Helga Sigurrós Bergsdóttir ritari. 


