
6. stjórnarfundur EBAK 16. desember 2020.

Mættir: Hallgrímur Gíslason formaður, Úlfhildur Rögnvaldsdóttir 
varaformaður, Torfhildur Þorgeirsdóttir gjaldkeri, Garðar Lárusson 
ritari, Helgi Aðalsteinsson, Friðrik Vagn Guðjónsson, Eva B 
Magnúsdóttir Birgir Svavarsson og Sigurður Harðarson

1. Fundarsetning. kl. 13:00 

2. Fundargerð síðasta fundar borin upp og samþykkt.

3. Viðvera í Bugðusíðu. Engin viðvera vegna sóttvarna, óbreyt t  áfram. 
Torfhildur hefur verið á símavakt. 

4. Næsti stjórnarfundur. Tillaga um 20. janúar , samþykkt.

5. Frá síðasta stjórnarfundi.
a) Bugðusíða.  

i. 20. nóvember var fundur með Höllu Birgisdóttur. Hallgrímur, 
Úlfhildur og starfstúlkurnar hi t tu Höllu, Starfstúlkurnar 
samþykktu að vinna út febrúar, Ákveðið að umbuna þeim 
með gjöf í nóvember og aftur í febrúar. Samið um að þær 
fengju full laun skv, samningi  á tímabilinu september til 
febrúar. 

ii. Gjöf frá Hlíð. Hallgrímur hi t t i  Friðnýju Sigurðardóttur 
verkefnastjóri í Hlíð sem færði EBAK billjardkjuða sem voru á 
Hlíð. 

iii. 8. des kom Bjarki Ármann Oddsson nýr forstöðumaður 
tómstundamála Akureyrar í heimsókn í Bugðusíðu ásamt 
Höllu og Kristni Reimarssyni og hit t i Hallgrím. Hann var að 
kynnas sér húsnæðið og starfsemina. Ræddu þau um 
samræmi á starfsemi félagsmiðstöðvanna. 

iv. Umbun til sjálfboðaliða í Bugðusíðu. Keypt verða gjafabréf 
handa sjálfboðaliðum og ræsti tækni.

6. Fundur með nefndarformönnum. Ekki hefur tekist að halda fundinn 
vegna fjöldatakmarkanna. Reynt verður að halda skiptan fund með 
framkvæmastjórninni eftir áramót. 

7. Undirbúningur fyrir aðalfund. Gert er ráð fyrir aðalfundi í marslok. 



Það þarf að senda nefndarformönnum bréf um endurnýjun full trúa í
nefndunum.
Það þarf að líta yfir samþykktir félagsins. Athuga með ályktun t il 
aðalfundar. Sigurður kom með t illögu um að árétta ályktun frá 
síðasta aðalfundi við bæjaryfirvöld

8. Auglýsing frá EBAK í samvinnu við LEB með áskorun til stjórnvalda 
um að hækka framlag í samræmi við öryrkja. LEB hefur birt  
auglýsingar í nafni aðildarfélaga með þeirra samþykki. 

9. Nýjungar í starfi EBAK – hugleiðingar .  Ræddar voru ýmsar hugmyndir 
um nýjungar í starfi EBAK,  td. námskeið, tónlistakvöld, þemakvöld og 
fleira.

10. Önnur mál.
Hallgrímur sagði frá gjaldskrá Akureyrarbæjar þar sem leiga á 
Bugðusíðu er auglýst.  

11. Fundarslit.  kl. 14:40


