Svæðisfundur svæðisnefndar GSA – samstakanna á Íslandi 16.
Janúar 2019 kl: 20:00 - . Reykjavík
Atkvæðisrétt á fundinum höfðu deildarfulltrúar eða varamenn þeirra ef deildarfulltrúi mætti ekki (eitt atkvæði á
hverja deild).
Mættir:
Sunnudagsdeild: Deildarfulltrúi mætti.
Þriðjudagsdeild: Vara deildarfulltrúi mætti.
Miðvikudagsdeild (Grindavík): Engin deild lengur
Fimmtudagsdeild: Engin mættur
Laugardagsdeild: Vara deildarfulltrúi mætur.
Akranesdeild: Engin mætir
Akureyradeild: Enginn mætur
Zoom fundir/mánudagsdeild:- Deildarfulltrúi mættur.
Aðrir sem eru mættir:
Tveir GSA félagar mættir auk alþjóðafulltrúa..

Dagskrá:
1. Oddamaður las 3. og 4. grein samþykktar Svæðisnefndar um hlutverk og
helstu verkefni svæðisnefndar.
2. Fundagerð frá Svæðisnefndafundi GSA – samtakanna á Íslandi frá 8.
Nóvember 2018 lesinn og hún samþykkt.
3. Afmælisfundurinn verður þann 16 febrúar 2019, búið er að panta salinn og
kostar hann 35.000 kr. frá klukkan 11 til 16. Einnig þarf að greiða
húsverðinum 2.500 krónur á tímann eða 10.000 krónur. Samviskufundur hjá
laugardagsdeildin þarf að samþykkja að flytja fundinn. Varadeildafulltrúi
laugardagsdeildar tekur að sér að fá það samþykkt og sjá um að auglýsingar
verði senda á símalista og á síðuna, gsa.is. Það eru komnir tveir til að leiða á
fundinum, ein maki, ein meðlimur sem er með langt fráhald. Það vantar en
þá leiðara, oddamaður og ritari taka að sér að klára að finna leiðara.
4. Það er búið að þýða gráu síðuna, einnig að senda hana aftur út til
nefndarinnar til samþykkis. Þegar hún hefur verið samþykkt getum við sent
hana í prentun.

Önnur mál
Heimsráðstefnan verður haldinn í september 2019 í Chicago. Svæðisnefnd
greiðir fyrir alþjóðafulltrúan og svo íslenska fulltrúan sem er í heimsráðinu.
Ráðstefnugjaldið á að greiða í febrúar 2019.
Oddamaður og ritari taka að sér að auglýsa afmælisfundinn.
Varadeildarfulltrúi laugardagsdeildarinnar ætlar að finna upplýsingar um
crosstalk, hvað er átt við með því osfrv. Umræða hefur komið upp á
samviskufundum um crosstalk hjá sumum deildum.
Það vantar hjá félaginu leiðbeiningar hvernig eigi að fara í gegnum sporinn með
félögum. Þetta er eitthvað sem svæðisnefnd þarf að skoða betur.
Svæðisráðstefna verður í vikunni 18 til 22 mars 2019
Fundslitið kl: 21:50

