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23. fundur 
01. september 2013 í N203 

 

Fundaritari: Aníta Einarsdóttir 

 

Fundur settur: 15:58 

 

Þarf að skanna inn, save-aði óvart 25. Fundargerð yfir þessa fundargerð... er til 

útprentuð á skrifstofu 

 

 

Mættir: Leifur Guðni Grétarsson, Aníta Einarsdóttir, Hafdís Erna Ásbjarnardóttir, 

Birgir Marteinsson, Jenný Þorsteinsdóttir, Böðvar Már Styrmisson, Ari Brynjólfsson, 

Elín Friðriksdóttir, Hildur Helgadóttir.  

1. Samþykkt síðustu fundargerðar 
 
 

2. mál til kynningar 

     a. fjárhagsstaða FSHA 

Féll niður. Frestað til næsta fundar. Staðan samt góð. 

     b. samningar FSHA og fyrirtækja 

Fresta til næsta fundar. 

     c. nýr formaður alþjóðanefndar 
Guðrún sótti um. Reki og Stafnbúi þurfa að senda inn hvaða fulltrúar sitja í nefndum 
(alþjóðanefnd). Kumpáni þarf að skipa nýjan. 
 
 
3. Landsamtök íslenskra stúdenta 

Stúdentaráðsfundur 
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     a. stofnfundur 
Leifur og Aníta áttu skypefund við Önnu Marsý. Ákveðið að hafa fundinn 1.-3. 
nóvember. Útskýrt var hvernig stofnfundur mun fara fram og reynt að hvetja fólk til að 
mæta. Stofngreiðsla lækkar en við eyrnamerkjum peningin. Skráningu lýkur um 
næstu helgi og veðrur kynnt betur. 
 
     b. ný drög að fjárframlögum félaga 
 

 
4. samningar FSHA og undirfélaganna 
Leifur fór yfir samningi. Búið að greiða 160.000 kr. 1. gr. í samræmi við ákvörðun 
stúdentaráðs. c. liður FSHA er bakland undirfélaganna. 
d. liður kemur frá skólanum. 2. gr. starfsáætlun er til það að allir hafi yfirsýn yfir hvað 
er verið að gera og í hvað peningarnir eru að fara. Hvað félögin stefna að því að 
gera. 
Skila stöðu bankareikninga er krafa frá Úlfari/skólanum til að stemma af við 
staðfestan bankareikning. Félögin skila inn hver staðan var á bankareikningi þegar 
þau tóku við félaginu og líka þegar skilað er ársreikningi. Virkar samt ekki að stjórnin 
skili inn reikningsyfirliti eftir á, en ef breytt er 3. gr. úr „skólaár“ í „starfsár“ þá geta 
stjórirnar skilað yfirlitinu af sér frá því að þau tóku við félaginu. 
Félögin eiga enn eftir að senda inn aðalfundargerð. 
Hafdís boðar gjaldkera undirfélaganna á fund með sér svo hún geti skýrt frá því 
hverju á að skila inn og hvernig á að fara með peningana. 
 
i-liður 2. gr. – samþykktur. Gott að vera með svona ef upp kemur vandamál með það 
hvernig á að skipta greiðslu á milli. Þarf að vera búið að ákveða fyrirfram hvernig 
greiðslu er háttað á sameiginlegum viðbuðum. 
 
Birgir stakk upp á að styttra yrði í næsta fund en tvær vikur. Hafdís verður þá búin að 
hitta gjaldkerana. Formenn passa að þeir séu upplýstir frá gjaldkerum og svo verður 
næsti stúdentaráðsfundur í byrjun næstu viku, doodle linkur verður sendur út á eftir 
og samningana.  
Skiptinemar – á næsta ári ætti að vera með verklagsreglur þar sem ákveðið er hvaða 
félag tekur skiptinemana að sér. 
 
 
5. Skipun fulltrúa stúdenta á Háskólafund 

Hver stjórn finnur einn aðila aðal og einn til vara. Samþykkt, skila inn á mrogun – allra 

síðasta lagi fimmtudag. 

     6 aðalfulltrúa og 6 varafulltrúa 
 

 

6. Önnur mál 
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Gæðaráðsfulltrúi til 1 árs sagði af sér og varaformaður fer í staðinn, Katrín. 

Upplýsingaflæði milla stúdentaráðs og stjórna.  

 

 

Samantekt:  

 

 

Fundi slitið klukkan 17:40
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Undirskrift fundargesta 

 

 

Leifur Guðni Grétarsson 

Formaður FSHA 

 

 

Hafdís Erna Ásbjarnardóttir 

Fjármálastjóri FSHA 

 

 

Ari Brynjólfsson 

Formaður Kumpána 

 

 

Hildur Helgadóttir 

Formaður Reka 

 

 

Jenný Þorsteinsdóttir 

Formaður Magister 

 

 

 

 

 

Aníta Einarsdóttir 

Varaformaður FSHA 

 

 

Elín Friðriksdóttir 

Formaður Eirar 

 

 

Böðvar Már Styrmisson 

Varaforseti Stafnbúa 

 

 

Birgir Marteinsson 

Formaður Þemis 

 

 

 

 

 

 


