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55. Fundur stúdentaráðs  

 

Fundarritari: Andrés Tryggvi Jakobsson 

 

Mæting  

Sólveig María Árnadóttir (formaður), Andrés Tryggvi Jakobsson (varaformaður) og Einar 

Hannesson (fjármálastjóri) 

DATA: Þórný Stefánsdóttir 

EIR:  

Boðaði forföll: Þórey Erla Erlingsdóttir 

Varamaður gat ekki mætt.  

KUMPÁNI: Óli Valur Pétursson 

MAGISTER: Júlía Ósk Bjarnadóttir 

REKI: Ágústa Skúladóttir 

STAFNBÚI: Amelía Ósk Hjálmarsdóttir 

ÞEMIS: Orri Kristjánsson 

ALÞJÓÐANEFND: Eydís Sigurðardóttir Schiöth 

KYNNINGANEFND: Birna Heiðarsdóttir 

VIÐBURÐANEFND: Arna Dögg Arnarsdóttir  

Boðaði forföll: Helga Björg Loftsdóttir, boðaði varamann.  

ÁHEYRNARFULLTRÚAR:   
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Dagskrá 

I. Starfsemi stúdentaráðs og starfsárið framundan 

 

II. Verklagsreglur bornar upp til samþykktar 

Sjá:https://drive.google.com/drive/folders/1ofoR6KM0DHRhbtg8VUxFQJJrkd_zR

nj9  

 

III. Lög félagsins  

Sjá: https://www.fsha.is/is/um-fsha/log-fsha  

 

IV. Starfs- og fjárhagsáætlanir 

 

V. Önnur mál  
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I. Starfsemi stúdentaráðs og starfsárið framundan 

Fundurinn formlega settur 16:16. Sólveig fer yfir helstu skyldur formanna, 

talsmenn nemenda sinna deilda. Leggur mikla áherslu á að formenn mæti á alla 

fundi. Tillaga frá framkvæmdastjórn að hækka aftur greiðslu til aðildarfélaganna 

og þau deila kostnaði sín á milli.  

 Orri nefnir að þetta hafi verið ósanngjarnt í garð Þemis hér áður fyrr.  

Sólveig nefnir að þetta félög verði að samþykkja það fyrirfram hverjir taka 

þátt.  

 Boðleiðir, mikilvægt að mál fari réttar boðleiðir til þess að mál verði 

tekið rétt fyrir. 

 Vinnufundur 13. Apríl – allir fulltrúar í öllum stjórnum, nefndum og 

ráðum boðaðir. Rætt um málefni SHA.  

 Stúdentaráð þarf að setja sér starfsáætlun. Sólveig býr til 

hugmyndaskjal fyrir alla að bæta í.  

 Enn verið að vinna í að fá lénið SHA.is, þess vegna eru fulltrúar 

Stúdentaráðs ekki komin með netfang. 

 Slack – Verður mikið notað og verður öllum bætt í það þegar netföngin 

eru komin í gang. 

 

II. Verklagsreglur bornar upp til samþykktar 

 

 Breyttur forsendur með greiðslu til formanna fastanefnda. Teknar út og fá þeir 

formenn greitt eins og aðrir í stúdentaráði að undaskildari framkvæmdastjórn. 

 Nýjar verklagsreglur fyrir aðildarfélög. 

 Ný nefnd fjarnema, stúdentaráð þarf að auglýsa eftir formanni þar. 

 Kynbundið ofbeldi aðeins minnst á orðalagsbreytingar. 

 Verklagsreglurnar lagðir undir kosningu og samþykktar einróma. 

 

III. Lög félagsins  

Engar spurningar 

 

IV. Starfs- og fjárhagsáætlanir 

 

 Öll aðildarfélög þurfa að skila starfs- og aðildarfélög seinasta lagi 24.mars. 

Sólveig hvetur fólk til að halda ráðstefnur og aðra viðburði en djamm.  

 Framkvæmdastjórn leggur fram sína fjárhagsáætlun á næsta stúdentaráði. 
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V. Önnur mál  

 Ísskápurinn- við þurfum að þrífa ísskápinn á hverjum föstudeginum og henda 

út öllu gömlu. Nemendafélögin skiptast á þrífa eftir stafrófsröð að Stafnbúa 

undanskildum( eru með sér ísskáp á Borgum). 

 Árshátíð-Skemmtiatriði eða myndband, þarf að skila inn myndbandi í seinasta 

lagi 5.mars. Einnig þarf að láta vita ef þarf að redda einhverju fyrir „live“ 

atriði.  

i. Byrjar fyrr en vanalega – Fyrirpartý ekki bönnuð en við hvetjum heldur 

ekki til þeirra. Bílabarir eru hins vegar stranglega bannaðir. 

 Hittingur með Smára og Hönnu á pósthúsbarnum þann 1.3 klukkan 19:30 

 Rætt um samninga sem SHA hefur við fyrirtæki.  

i. Ölgerðin – fáum afslátt af gosi og áfengi. Megum alls ekki auglýsa, 

gera samning við eða fá styrki frá samkeppnisaðilum.  

ii. Þrennan – fáum afslátt. Megum alls ekki auglýsa, gera samning við eða 

fá styrki frá samkeppnisaðilum.  

iii. Atlantsolía – fáum afslátt. Megum alls ekki auglýsa, gera samning við 

eða fá styrki frá samkeppnisaðilum.  

 DATA hefur ekki fengið stofnfé og leggur Sólveig til að Stúdentaráð samþykki 

að leggja þá fjárhæð inn á DATA – Samþykkt einróma 

 Sólveig leggur til að SHA styrki ræktina um 500.000 kr til tækjakaupa. – 

Samþykkt einróma 

 Ábending um að smyrja betur kaplavélar og kaupa stigavélar frá Óla. Þarf líka 

að fara betur yfir víra og klemmur. Kaupa fleiri stangir og klemmur. Fleiri 

handlóð. 

 Minna nemendur á að koma til framkvæmdastjórnar ef einhverjar spurningar 

eru. 

Fundi slitið 16:57 

 


