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Fund
dargerð
Mánudagiinn 5. júlí 201
10 var fundurr haldinn í stjóórn Félags- ogg skólaþjónusstu A-Hún, kll 13.30 á
skrifstofu sveitarfélagssins Skagastraandar.
Á fundinnn voru mættir: Magnús Siggurðsson, Zopphonías Ari Lárusson, Vignnir Sveinssonn, Magnús B.
Jónsson og
o Auður H. Sigurðardóttir
S
r
Magnús B.
B Jónsson settti fundinn og
g stýrði kjöri fformanns.
Kosning formanns ogg ritara
1.
S
vaar kosinn form
maður stjórnarr og Zophoníaas Ari Lárusson ritari.
Magnús Sigurðsson
Magnús Sigurðsson
S
tókk við stjórn fuundarins.
Kosning félagsmálarráðs og í þjón
nustuhóp
2.
Í félagsmáálaráð voru efftirtalin kosinn:
G
Guðbjörg
Ólaffsdóttir
na Lýðsdóttirr
til vara
Jensín
H
Hjalti
Reynisso
on
Sigríðður Gestsdóttir
til vara
Sttefán Ólafsson
Kári Kárason
K
til vara
V
Vilborg
Pétursdóttir
Jón Aðalsteinn
A
Sæ
æbjörnsson
til vara
Þoorbjörg Bjarnnadóttir
Líneyy Árnadóttir
til vara
Í þjónustu
uhóp aldraðra var kosinn:
Bjjarney Jónsdó
óttir
Vigniir Sveinsson
til vara
Fjárhagssstaða ½ ár / fjárhagsáættlun 2010
3.
a
Félaggs- og skólaþjjónustu fyrir fyrstu 6 mánuuði ársins. Í
Fyrir funddinum lá reksttraryfirlit og aðalbók
aðalbók kemur
k
fram saamanburður við
v fjárhagsáæ
ætlun.
Farið var yfir helstu nið
ðurstöður og rætt um reksttur og rekstraarforsendur.
v
fyrirligggjandi gagna.
Málið varr til kynningarr og ekki gerððar tillögur eðða ályktanir vegna
4.
Húsnæðiismál skrifstofu
ngs hjá Ráðbaarði sf um kostnað vegna
Fyrir funddinum lá áætluun Bjarna Þórs Einarssonaar tæknifræðin
breytinga á húsnæði í HSB
H sem leitaað hefur veriðð eftir að takaa á leigu vegnna skrifstofu FélagsF
og
gjandi kostnaaðaráætluninnni var greinarggerð um fyrirhhugaðar breytingar.
skólaþjónnustu. Meðfylg
Samþykktt að leita eftirr samningi viðð HSB um leiigu á húsnæðiinu þar sem áákveðnar trygggingar verði
fyrir að fjárfesting í húúsnæðinu nýtist til amk. 10 ára.
Hnitbjörrg framkvæm
mdir
5.
mundsson, veerkfræðingur hafði unnið.
Fyrir funddinum lá samaantekt um fraamkvæmdir seem Hjalti Sigm
Farið var yfir stöðu máálsins og fyrirrliggjandi göggn. Samþykktt að leita eftir föstum verðu
um í þá
ma í lýsandi magnskrá.
m
Jaffnfram ákveð
ðið að yfirfaraa nokkra verkþ
þætti í samráðði
verkþætti sem fram kom
við iðnaðaarmenn og ráðgjafa.
6.
Sæborg rekstur
m í rekstri Sæbborgar. Farið
Á fundinnn mætti Jökulrrós Grímsdótttir og gerði ggrein fyrir helsstu forsendum
var yfir viistmannafjöld
da, samsetninggu starfsfólkss og aðra þættti sem varða þjónustu
þ
og reekstur
heimilisinns.
Umræður urðu um mállefni heimilisiins.
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7.
Tillaga velferðarhóp
v
s
Fyrir funddinum lá skýrrsla velferðarhhóps á vegum
m SSNV. Stjórrn ræddi skýrrsluna og ákvááðu að ræða
hana betuur fyrir ársþing
g SSNV þar sem
s hún verðuur tekin til efn
fnislegrar umfj
fjöllunar.
Önnur mál.
m
8.
ma á námskeiðði fyrir fólk í umönnunarrstörfum á veegum Farskóóla
Rætt var um möguleikka á að kom
nds vestra sem
m hefur fengiið styrk til aðð koma námskkeiðinu á fót. Félagsmálasstjóri tók að sér
Norðurlan
að kanna forsendur slíkks námskeiðs meðal starfsm
manna.

Fleiraa ekki tekið fyyrir, fundi slittið kl 16.10
Magnúss Sigurðsson

Ari Lárusson
Zophonías A

Vigniir Sveinsson

Magnús B
B. Jónsson

Auður H. Sigurðardótttir

