
 

 

Stjórnarfundur 11.04.22 
 
Ræða: 
Fund með árgangafulltrúum 
Fjárhag 
Plokkdag 
Vorhátíð 
Sveitaferð 
Útskriftarferð 
Hvað þarf að ræða við Rósu? 
 
Útskriftarferð 
Sonja talaði við Rósu og foreldra í Bæjarfelli. Búið að ákveða að þau verða með útskriftarevent í 
skólanum og fara í Viðey í útskriftarferð, þar sem foreldrar eru velkomnir með 

- pælingin að þetta verði hefðin 
Skólinn sér um þetta. Foreldrafélag kemur ekki að þessu. 
Sátt meðal allra sem koma að málinu. 
 
Fundur með árgangafulltrúum 
Augljóst að við þurfum að vera enn duglegri en áður að setja upplýsingar inn á grúppuna. 

- Upplýsa um okkar fundi og plön 

- Minna á foreldrarölt 

- Minna á þeirra störf/skyldur sem árgangafulltrúar 

- Ath hvort þau hafi einhverjar spurningar 
 
Þurfum að setja inn fundargerðir frá stjórnarfundum, bæði inn á heimasíðu Helgafellsskóla og linka 
svo alltaf eftir fundi þaðan inn á árgangafulltrúa-grúppuna 
 
Komnir árgangafulltrúar hjá Æsustaðafjalli og Sauðhól, en virðist vanta grúppu fyrir Æsustaðafjall - 
Ólafur ætlar að búa til grúppu  
Lovísa bjó til fyrir Sauðhól 
 
Fjárhagur 
42 sem borguðu ekki félagsgjöld 

- ekki allir árgangar búnir að rukka f. páskaegg 
Staða núna: 557.194 kr. 

- Á mögulega eftir að fara út færslugjöld og e-ð tengt páskunum 
 
Eigum eftir að greiða fyrir sveitaferð, grill f. vorhátíð og grill (eða annað?) á vorhátíð 
 
Plokkdagur 
Búin að fá símanr. sem við eigum að senda á þegar við erum búin að plokka, og þau koma að 
sækja daginn eftir. 
Gleymdist að spyrja út í grill - Sunna búin að senda og spyrja út í. Lætur vita þegar það kemur 
svar. 
 
Ætlum að spyrja Rósu hversu mörgum við ættum að gera ráð fyrir í grilli á plokkdeginum 
- Gerum ráð fyrir 50þús kr í þennan viðburð 
 
Kaupa 1-2 pakka af bulsum f. grænmetisætur 
 
Hafa pick-up á pokum (byrjun á event) kl. 15.00 
Grill f. þá sem taka þátt (endir á event) kl. 16.00 
 
Vorhátíð 



 

 

Gerum ráð fyrir 100þús kr í þennan viðburð 

- Ræða vorhátíð m. Rósu á fundinum á morgun 
 
 
Sveitaferð 
Erum með bókað 14.maí kl. 10 - Miðdalur í Kjós 
Fá verð í sveitina og sveitaferð - 620 kr á hvern gest 

- Auglýsa eftir páska 
Gerum ráð fyrir  
 
Þurfum að manna í sveitaferð, einhver í rútu, einhver í grilli (ef við höfum grill) 
 
Aðalfundur 
Halda 19.maí kl. 20.00 - þarf að bóka með 10 daga fyrirvara 

- Hafa einhvers konar veitingar 
 
Þeir sem eru að hætta: Jóna og Sonja 
Verða eftir: Ólafur, Sunna og Gunnar 
Lena og Elena áfram líka? 
 

- Vantar gjaldkera og fulltrúa í SAMMOS og SAMLEIK 
 
 
To-do listi: 
Setja fundargerðir inn á heimasíðu - Gunnar 
Búa til foreldragrúppu fyrir Æsustaðafjall og senda á árgangafulltrúa - Ólafur 
Fá á hreint grillmál - Sunna 
Fá poka f. plokkdag frá Sonju - Sunna 
Búa til auglýsingu f. plokkdag - Sunna 
Setja inn á árgangafulltrúa grúppu og auglýsa eftir grillurum - Sunna 
Senda á Innnes og ath hvort þau vilji styrkja okkur um Capri Sun (og fl.) - Jóna 
Senda á Nettó og ath hvort þau vilji styrkja okkur hráefni - Sonja 
Spyrja Miðdal hvort það sé grill á staðnum sem við megum nota - Jóna 
Tala við árgangafulltrúa v. aðalfundar, geta þau fundið flott fólk í það - Sunna 
Boða á aðalfund með 10 daga fyrirvara - Ólafur 
Ársskýrsla og ársreikningur - Ólafur og Jóna 
Gefa árgangafulltrúum almennt update eftir fundinn okkar - Sunna 
 
Tímalína: 
Dymbilvika - auglýsa plokkdag (hverfis- og foreldragrúppa + prenta út auglýsingu) 
19.-20.apríl - auglýsa dagsetningu á sveitaferð á foreldragrúppum 
22.-23. apríl - Kaupa í grill og undirbúa allt sem þarf f. plokkdag 
24.apríl - Plokkdagur 
Fyrsta vikan í maí - Gera skráningarform og prentaða auglýsingu f. sveitaferð, setja upp í lok viku 
Fyrsta vikan í maí - Gera auglýsingu f. aðalfund og tala aftur við Rósu & árgangafulltrúa varðandi 
mönnun í stjórn 
8.maí - Auglýsa aðalfund  
11.maí - síðasti skráningardagur f. sveitaferð 
12.maí - græja rútumál og láta Miðdal vita af fjölda 
13.maí - kaupa í grill, ef við ætlum að bjóða upp á þannig í sveitaferð 
14.maí - Sveitaferð 
? maí - Innkaup f. vorhátíð 
16.-18.maí - undirbúa aðalfund 
19.maí - Aðalfundur stjórnar 
 
 



 

 

Ræða við Rósu: 
Plokkdagur - magn? 
Vorhátíð - hvað vilja þau að við tökum þátt í? Dagsetning? 
Rútumál f. sveitaferð - geta þau fengið tilboð/bókað? 
Árgangafulltrúa-mál - fara á fullt í haust 
Aðalfundur stjórnar - getur Rósa pikkað út öflugt fólk? Hvað getur verið “gulrót”? 
Lóðarmál - hver er staðan á þeim málum? 


