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Fundur Stúdentaráðs 

29 Ágúst 2016 

Háskólanum á Akureyri, stofu L-103 

 

Fundaritari: Logi Úlfarsson 

Fundur settur: 16:24 

Mættir: Helga Margrét Mason Jóhannesdóttir, Logi Úlfarsson, Guðrún Þóra 

Hallgrímsdóttir, Anna Borg Friðjónsdóttir, Anna Sif Guðmundsdóttir, Garðar Már 

Jónsson, Hrafn Gunnar Hreiðarsson,Ketill Sigurður Jóelsson, Sandra Kristinsdóttir og 

Sólveig María Árnadóttir. 

Fjarverandi: Enginn 

 

Dagskrá 45. fundar stúdentaráðs 

1. Nýtt aðildafélagð og fulltrúi þess í stúdentaráði kynntur 

2. Ísskápaplan.  

3. Samfélagsmiðlar 

4. Viðburðaveggur. 

5. Viðburðadagatal. 

6. Þrenna. 

7. Virkjun fjarnema - lotur. 

8. Sprellmótið. 

9. Lögreglan í Þemis til reynslu. 

10. Önnur mál – bryggjudæmið - amor. 

45. Stúdentaráðsfundur 
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11. Styrktarbeiðni yfirfarin. 

 

 
 

1. Nýtt aðildafélagð og fulltrúi þess í stúdentaráði kynntur 

Garðar kynntur og aðrir formenn kynntu sig fyrir honum. 

2. Ísskápaplan. 

Helga setur fram ísskápsplan, taka allt sem ekki er merkt og henda því. Það 

félag sem er hvað samviskusamast og duglegast fær pizzu veislu að launum. 

3. Samfélagsmiðlar. 

Vera virkari á samfélagsmiðlum, láta hvert félag sjá um instagram sömu viku 

og þau eiga ísskápinn. Talað um að virkja snapchat, annaðhvort nota 

snapchat fél og menn eða stofna okkar eigið. 

4. Viðburðaveggur. 

Við erum búin að panta gríðarlega fínt skilti og verður afmarkað pláss, merkt 

með skiltinu á auglýsingavegg gegnt mötuneytinu og þar munum við hengja 

auglýsingar um það hvað er á döfinni, fólk beðið um að hengja auglýsingar þar 

og auglýsingar þar og láta nemendur vita að þær hangi á þessum stað. 

5. Viðburðadagatal. 

Sendum link á stúdentaráð á eftir sem inniheldur sameiginlegt viðburðadagatal 

þar sem allir geta sett inn sína viðburði. Þetta vonumst við eftir að verði til 

þess að minni líkur séu á því að undirfélögin skipuleggji síður viðburði þegar 

eitthvað sameiginlegt stendur til hjá FSHA. 

6. Þrenna. 

Þrenna og samstarf við Þrennu kynnt, Símanúmer þeirra sem vilja skipta: 

Sandra 865-0854  Sólveig 845-4496  Hrafn 773-7379  Helga 898-0769  Ketill 

772-0670  Garðar 843-0994 Logi 866-6463  Guðrún 845-8997  Anna Sif 846-

9255  Anna Borg 662-5465 

7. Virkjun fjarnema - lotur. 
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Sólveig námsráðgjafi fékk okkur á fund til þess að velta upp hugmyndum 

hvernig megi virkja fjarnema í félagslífinu, einblína á lotur og vera jafnvel búin 

að plana og auglýsa viðburði með góðum fyrirvara. Redda afsláttum á 

gistiheimilum og öðrum slíkum stöðum til að auðvelda komu þeirra norður. 

Virkja fjarnemafulltrúa og skipa þá ef þeir eru ekki hluti af stjórn félaga nú 

þegar. 

8. Sprellmótið 

Sprellmótið verður 23 September, mikil eftirvænting, minnt á að það þarf að 

fara að undirbúa peppfundi hjá félögunum, ef fyrirvarinn er nægur er léttara 

fyrir fólk að redda búningum og slíku. 

9.  Lögreglan í Þemis til reynslu 

Það nefnt og Hrafn jákvæður fyrir því, hann ætlar að ræða við stjórn Þemis og 

heyra aftur í okkur. 

10.  Önnur mál – bryggjudæmið – amor 

Háskólakvöld á miðvikudögum, fyrir 9:30 verður 2 fyrir 1 af öllum mat og góð 

tilboð af áfengi. Við verðum að vera dugleg að minna á svona flott tilboð. Amor 

var með svipaða sögu að segja prýðis tilboð sem við þurfum að kynna vel. 

Senda allar breytingar sem félögin vilja að verði gerðar á síðum þeirra inná 

fsha.is. Okkur er öllum boðið frítt á crossfit námskeið, var það auglýst svo allir 

vita af því. Félögin minnt á það að ekki verður greitt út til félaganna fyrr en 15 

September þegar skráningunum lýkur. 

11.  Styrktarbeiðni yfirfarin 

Styrktarbeiðni Helgu Margrétar Mason Jóhannesdóttur til að sækja ráðstefnu 

samþykkt. 

 

 

 

 

Fundi slitið kl. 17:02 
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Undirskrift fundargesta (eða fyrir hönd þeirra) 

 

 

Helga Margrét Mason Jóhannesdóttir 

Formaður FSHA 

 

 

Guðrún Þóra Hallgrímsdóttir 

Fjármálastjóri FSHA 

 

 

Anna Sif Guðmundsdóttir 

Formaður Kumpána 

 

 

Sólveig María Árnadóttir 

Formaður Magister 

 

 

Ketill Sigurður Jóelsson 

Formaður Reka 

 

 

 

 

Logi Úlfarsson 

Varaformaður FSHA 

 

 

Sandra Kristinsdóttir 

Formaður Eirar 

 

 

Anna Borg Friðjónsdóttir 

Forseti Stafnbúa 

 

 

Hrafn Gunnar Hreiðarsson 

Formaður Þemis 

 

 

Garðar Már Jónsson 

Formaður Data 

 

 


