
Aðalfundur foreldrafélags Helgafellsskóla 
 

Þriðjudagurinn 18. maí 2021.  

Fundurinn fór fram sem fjarfundur í gegnum Zoom.  

Fundur settur kl. 19:30. 

 

Elín María Jónsdóttir formaður foreldrafélags Helgafellsskóla bauð fólk velkomið.  

Dagskrá hafði verið send með fundarboði:   

1. Kynning á starfi skólans, Rósa skólastjóri 

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara 

3. Skýrsla stjórnar lögð fram 

4. Kosning í stjórn 

5. Kynning á stjórn og fyrirkomulagi til stjórnarkjörs næstu ára 

6. Ákvörðun félagsgjalda 

7. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga 

8. Kynning á hlutverki árgangafulltrúa 

9. Foreldrarölt í sumar 

Mál 1 

Kynning á starfi skólans frá Rósu skólastjóra.  

Stjórn foreldrafélagsins þakkar Rósu kærlega fyrir kynninguna.  

 

Mál 2 

Elín María Jónsdóttir formaður var fundarstjóri og Elín Anna Gísladóttir ritaði fundargerð.  

 

Mál 3 

Elín María las upp skýrslu stjórnar.  

Skýrslan verður aðgengileg á vef Helgafellsskóla eftir fundinn.  

  



Mál 4 

Óskað hafði verið eftir umsóknum fyrir fundinn og  

Engin mótmæli svo það telst samþykkt.  

 

Mál 5 

Stjórnin er skipuð svona núna  

 Ólafur Dan Snorrason, formaður 

- situr í stjórn fram að aðalfundi 2023 

 Jóna A. Pálmadóttir 

- situr í stjórn fram að aðalfundi 2022 

 Elena Martínez Pérez 

- situr í stjórn fram að aðalfundi 2022 

 Lea Steinþórsdóttir 

- situr í stjórn fram að aðalfundi 2023 

 Gunnar Ingi Reykjhalín Sveinsson 

- situr í stjórn fram að aðalfundi 2023 

 Sunna Ósk Ómarsdóttir 

- situr í stjórn fram að aðalfundi 2023 

 Sonja Petra Stefánsdóttir 

- situr í stjórn fram að aðalfundi 2022 

Stjórn mun skipta með sér verkum á næsta stjórnarfundi. Í samræmi við reglur foreldrafélagsins.  

Mál 6 

Lagt til að halda óbreyttum félagsgjöldum: 2000 kr. á haustönn og 2000 kr. á vorönn. Gert er ráð fyrir 

því að einungis sé ein greiðsla á heimili, óháð fjölda barna.   

Engin mótmæli og telst því samþykkt.  

 

Mál 7 

Kosning skoðunarmanna reikninga.  

Elín Anna Gísladóttir og Harpa Sif Sigurðardóttir.  

Engin mótmælti og telst því samþykkt.  

 

  



Mál 8 

Fundarstjóri kynnti hlutverk árgangafulltrúa.  

 

Mál 9 

Fundarstjóri kynnti fyrirhugað foreldrarölt í sumar.   

 

 

 

Fundi slitið kl. 20:25 


