
4. stjórnarfundur EBAK miðvikudag 31.ágúst 2022 kl. 16:00 

Mætt: Hallgrímur Gíslason, Birgir B. Svavarsson, Elín S. Antonsdóttir, Eva B. Magnúsdóttir, Helgi 

Aðalsteinsson, Torfhildur S. Þorgeirsdóttir, Helga Eymundsdóttir, Sigurður Harðarson og 

Margrét Marvinsdóttir. 

Fjarverandi: Friðrik Vagn Guðjónsson. 

Dagskrá sem hér segir: 

1. Formaður setti fund kl. 16.00. 

2. Fundargerð stjórnar frá 31. maí sl. tekin fyrir og samþykkt. 

3. Viðvera í félagsmiðstöðvum að hálfu stjórnarmeðlima verður eftirfarandi; 

a. 21. sept í Birtu – Eva B. Magnúsdóttir 

b. 28. sept í Birtu - Sigurður Harðarson 

c. 5. okt í Birtu – Helgi Aðalsteinsson 

d. 5. okt í Sölku – Sigurður Harðarson/Elín S. Antonsdóttir 

4. Næsti stjórnarfundur ákveðinn miðvikudaginn 12. okt. kl 13:00 

5. Starfsemin.  Helgi Jónsson hefur sagt sig úr ferðanefnd og Valdís Gunnlaugsdóttir úr 

fræðslunefnd. Í stað Valdísar kemur Þorgerður J. Guðlaugsdóttir í fræðslunefndina.  

6. Salurinn verður leigður áfram annan hvern þriðjudag kl. 20:00. Þann 5. september  

verður fundur með fulltrúum nefnda. 

7. Gestur fundarins var Halla Birgisdóttir forstöðukona  tómstundamála. Hún sagði frá 

vetrarstarfinu framundan sem hefst með kynningum 15. sept. Fjöldi námskeiða er í 

farvatninu, s.s , tölvunámskeið, lestur tarrot spila, leirnámskeið og fl. ásamt föstu 

liðunum. 

8. LEB blaðið – samþykkt var að stjórnin hittist föstudag  2. sept,  lyki við að merkja blöðin 

og skipti með sér hverfum til að bera út. 

9. Virk efri ár – fulltrúi félagsins í starfshóp um Virk efri ár verður Friðrik Vagn Guðjónsson 

10. Afmælisnefndin – Sigurður Harðarson sagði frá tilhögun og framgangi skemmtunar á 

afmælisdegi félagsins. Það gengur vel en þó eru sumir þættir sem enn eru ekki komnir á 

hreint en verið að vinna að. 

11. Önnur mál – Stjórnin lýsti ánægju sinn yfir því  að sex Ringo félagar frá EBAK tóku þátt í 

landsmóti UMFÍ 50+.  Fram kom að nokkrir snókermenn hefðu áhuga á að fá að vera í 

Birtu við æfingar. 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18.10. Fundarritari, Elín S. Antonsdóttir 


