Fundur svæðisnefndar GSA – samstakanna á Íslandi 20. maí 2017
kl: 13 til 15 í Hljómskálagarinum.
Mættir:
Sunnudagsdeild: Deildafulltrúi mættur
Þriðjudagsdeild: Deildafulltrúi mættur
Miðvikudagsdeild (Grindavík): Engin mættur
Fimmtudagsdeild: Deildarfulltrúi mættur.
Laugardagsdeild: Engin mættur
Akranesdeild: Enginn mættur
Akureyradeild: Enginn mættur
Skyp deild: Engin mættur
Aðrir sem eru mættir:
Alþjóðafulltrúi mættur.
Ekki var hægt að greiða atkvæði á fundinum þar sem einingis þrír deildarfulltrúar voru mætir, vantaði ein svo
kosning yrði lögmæt.

Dagskrá:
1. Oddamaður las 3. og 4. grein samþykktar Svæðisnefndar um hlutverk og
helstu verkefni svæðisnefndar.
2. Fundagerð frá Svæðisráðstefnu GSA – samtakanna á íslandi 25. mars
klukkan 13 til 15 var lesin en atkvæðisgreiðslu var frestað til næsta
fundar.
3. Það vantar í allar nefndir:
SOS nefnd: Vantar alla fulltrúa í hana.
Vefnefnd: Deildafulltrúi Sunnudagsdeildar sér um að setja efni inn á
gsa.is. Deildarfulltrúi fimmtudagsdeildar svarar tölvupósti sem koma á
gsa@gsa,is. Síðan er félagsmaður GSA - samtakanna með póstlistann.
Útgáfunefnd: Búið er að þýða GSA – síðuna hafa verið athugasemdir
við þýðinguna. Þegar búið verður að fara yfir athugasemdirnar mun
þýðingin verða send á heimsráðið. Ritnefnd heimsráðsins er með í vinnu
bæklinga s.s. ein sem er hugsaður fyrir ungt fólk, annan sem fjallar um
ofætur (sem mun eiga erindi inn á heilsugæslustöðvar). Verið er að vinna
í því að fá þessa bæklinga ráðstefnusamþykkta hjá heimsráði GSA svo
þeir öðlist vernd. Einnig er útgáfunefndin að vinna að því að safna sögu

GSA á Íslandi, hvernig þetta allt hófst. Segja má að útgáfunefndin vilji
skrá vaxta sögu GSA á Íslandi, frá frumkvöðlum og þeim sem enn eru í
fráhaldi. Einnig langar nefndinni að þýða það sem er á gsa.org og setja
inn á okkar síðu. Það er mikið af góðu efni inn á gsa.org sem á erindi inn
á gsa.is.

Önnur mál
Deildarfulltrúi sunnudagsdeildar ætlar að setja inn á gsa.is að laugardagsdeildin
verði með sumarlokunina frá júní til ágúst. Fyrsti fundur eftir sumarfrí verður
3. september 2017.
Einnig að láta senda þessar upplýsingar út á póstlista GSA. Auk þess að minna
á Skype fundina sem eru á mánudögum verða í sumar kl: 19.
Deildarfulltrúar hvatir til að virkja sína varadeildafulltrúa til að mæta á
svæðisnefndafundi, þannig helst þekkingin inn í öllum deildum.
Alþjóðafulltrúinn ætlar að senda á deildarfulltrúa sunnudagsdeildar grein um
heimsráðstefnuna sem hún fór á árið 2016.
Mikilvægt að deildafulltrúar láti vita hvort þeir komist eða ekki á svæðisnefndafundi og einnig að láta vita hvort varadeildafulltrúar geti komið eða ekki en
hver deild á eitt atkvæði.
Næsti svæðisnefndarfundur verður haldin þann 9. september klukkan 13 í
Hljómskálagarðinum. Oddamaður mun setja fundarboð inn á facebook og
deildarfulltrúar hvatir til þegar fundarboðið kemur að segja frá fundinum í sínum
deildum.

Fundi slitið kl: 15: 00

