Svæðisráðstefna svæðisnefndar GSA – samstakanna á Íslandi 19.
mars 2018 kl: 20 - . Reykjavík
Atkvæðisrétt á fundinum höfðu deildarfulltrúar eða varamenn þeirra ef deildarfulltrúi mætti ekki (eitt atkvæði á
hverja deild).
Mættir:
Sunnudagsdeild: Deildarfulltrúi mætti
Þriðjudagsdeild: Deildarfulltrúi mætti.
Miðvikudagsdeild (Grindavík): Enginn mættur
Fimmtudagsdeild: Deildarfulltrúi mættu.
Laugardagsdeild: Enginn mættur.
Akranesdeild: Enginn mættur
Akureyradeild: Enginn mætur
Skype deild: Enginn mættur
Aðrir sem eru mættir:
Fráfarandi deildarfulltrúi sunnudagsdeildar (gjaldkeri svæðisnefndar)
Ekki var atkvæðis fært á fundinum.

Ákveðið að fresta fundi og framhalds fundur verður um miðjan apríl.

Svæðisráðstefna svæðisnefndar GSA – samstakanna á Íslandi 10.
apríl 2018 kl: 19:15 - . Reykjavík
Atkvæðisrétt á fundinum höfðu deildarfulltrúar eða varamenn þeirra ef deildarfulltrúi mætti ekki (eitt atkvæði á
hverja deild).
Mættir:
Sunnudagsdeild: Deildarfulltrúi mætti, varadeildarfulltrúi mættur,
Þriðjudagsdeild: Deildarfulltrúi mætti.
Miðvikudagsdeild (Grindavík): Varadeildarfulltrúi mættur.
Fimmtudagsdeild: Deildarfulltrúi mættu.
Laugardagsdeild: Varadeildarfulltrúi mættur.
Akranesdeild: Enginn mættur
Akureyradeild: Enginn mætur
Skype deild: Deildarfulltrúi mættur.
Aðrir sem eru mættir:
Engir aðrir GSA félagar mættir.

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 15.janúar
2018 lesinn. Hún samþykkt.
3. Heimstalning á GSA félögum. Kynning verður haldin hjá Skype deildin
vegna hennar . Mun hún vera auglýst á símalista GSA.
4. Skýrsla svæðisnefndar á árinu – haldnir voru 5 fundir og afmæli. Síðustu þrír
fundir voru haldnir í heima húsi sem skilaði betri mætingu.
5. Reikningur svæðisnefnar var borinn upp til samþykktar og var hann
samþykktur. Athugasemdir komu um að það kemur ekki fram hvaða deildir
eru að greiða inn á svæðisnefnd. Ákveðið var að breyta því í næsta uppgjöri.
6. Svæðisnefnd óskar eftir því að þýðing gráu síðunnar verði kynt fyrir
nefndinni af útgáfuráði. Umræður um prentun og kostnaðinn, félagsmenn
greiða ekki fyrir síðuna en svæðisnefnd getur látið deildir fá síðuna fyrir það
að þær greiði til svæðisnefndar. Svæðisnefnd mun greiða kostnaðinn á
prentun gráu síðunnar.
7. Alþjóðafulltrúi skilar engu inn þar sem ekkert heimsráð hefur verið.
8. SOS nefnd - hefur ekkert starfað á árinu en það hafa ekki fengist fulltrúar í
nefndina. Það þarf að auglýsa það á fundum að það vanti áhugasama til
starfa fyrir SOS nefnd.
9. Gjaldkeri er að hætta sem deildarfulltrúi sinnar deildar og mun
deildarfulltrúi sunnudagsdeildar taka við sem gjaldkeri. Það var samþykkt.
Önnur mál
10. Umræður spunnust um hvar auglýsum við GSA og viðburði tengd
samtökunum.
11. Næsti fundur verður í byrjun september 2018 fyrstu vikuna en boðað til auka
fundar ef þurfa þykkur fyrir þann tíma.

