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 Sveitastjórnarfundur 07-2022 haldinn á Teams 
 Skagabyggð 8.september 2022 kl 20:00 

 Mætt voru Erla Jónsdóttir, Magnús Björnsson, Vignir Sveinsson,  Kristján Steinar Kristjánsson og 
 Bjarney Jónsdóttir 

 Erla setti fundinn og stjórnaði honum, Bjarney ritaði fundargerð. 
 Dagskrá fundarins var eftirfarandi: 

 1.  Stofnun umdæmisráðs barnaverndar 
 https://www.samband.is/frettir/ny-skipan-barnaverndarmala-hja-sveitarfelogum/ 

 Fyrir liggur að stofna sameiginlegt umdæmisráð fyrir barnaverndamál á landsbyggðinni. Það er 
 samþykkt að taka þátt i því  og oddvita er falið að ganga frá þátttöku okkar. 

 2.  Heimasíða Skagabyggðar 
 Samþykkt var að setja upp nýja heimasíðu fyrir sveitarfélagið. 

 3.  Umsókn um grunnskólanám í Blönduskóla í Húnabyggð 
 Sótt hefur verið um fyrir einn nemanda úr sveitarfélaginu leyfi til að stunda nám sitt við 
 Blönduskóla.  Það er samþykkt og vísað til sveitarstjórnar Húnabyggðar. 

 4.  Skólamáltíðir 
 Umræður urðu um skólamáltíðir. 

 5.  Fjallskilamál Skagabyggðar 
 Árseikningar fjallskiladeilda Skagamanna og Vindhælinga árin 2019 til 2021 lagðir fram. 
 Þeir eru samþykktir.  Eigið fé hjá Fjallskiladeild Vindhælinga er neikvætt um -542.801 í lok 
 tímabils. Og  eigið fé hjá Fjallskiladeild Skagamanna er jákvætt um 1.491.120 kr í lok tímabils. 

 Fyrirkomulag fjallskila og smalamennsku þarf að taka til gagngerrar endurskoðunar í vetur. 

 6.  Bréf 
 Engin bréf voru undir þessum lið 

 7.  Fundargerðir 
 a.  Fundargerð Fjallskilanefndar 25. ágúst 2022 lögð fram til kynningar 
 b.  Fundargerð Fjallskilanefndar 28. ágúst 2022 lögð fram til kynningar 
 c.  Fundargerð 912. fundar Samband íslenskra sveitarfélaga  lögð fram til kynningar 
 d.  Fundargerð 81. fundar SSNV 24. ágúst 2022 lögð fram til kynningar 
 e.  Fundargerð 82. fundar SSNV 31. ágúst 2022 lögð fram til kynningar 
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 8.  Önnur mál 
 a.  Akstur í félagsstarf eldri borgara, samþykkt er að hafa það með sama hætti og 

 áður þrátt fyrir að ekki sé hægt að samnýta ferðir með skólabíl að öllu leyti. 
 b.  Boð kom um vettvangsferð til Danmerkur að skoða vindorkunýtingu . 

 Sveitarstjórnin ræddi vindorkunýtingu og er opin fyrir því að skoða slík tækifæri í 
 sátt við íbúa og umhverfi. 

 c.  Vegvitar, tilbúinn er vegviti sem lýsir gönguleiðum um Kálfshamarsnes og 
 nágrenni. 

 d.  Kaffisala í Fossárrétt rædd og þykir sveitastjórn miður að útlit er fyrir að engin 
 kaffisala verði þar í haust. 

 Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 21:46 

 __________________________  __________________________ 
 Vignir Sveinsson  Magnús Björnsson 

 __________________________  __________________________ 
 Bjarney Jónsdóttir  Erla Jónsdóttir 

 __________________________ 
 Kristján Steinar Kristjánsson 
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