
1. Þorsteinn	  er	  varaformaður.	  Katrín	  gjaldkeri.	  
2. Ottó	  er	  tölvupóstsmaðurinn.	  

3.	  

4.	  Spurning	  um	  að	  brenna	  gamla	  Bratta.	  Katrín	  heyrir	  í	  slökkviliðinu.	  

5.	  19/21	  maí	  (þrið/fim).	  Bjartur	  tekur	  að	  sér	  Banff	  málið.	  Jonni	  með.	  Þeir	  verða	  í	  
sambandi	  við	  Gumma	  stóra.	  Stungið	  upp	  á	  að	  fá	  GG-‐Sport	  sem	  aukastyrktaraðila.	  

6.	  	  

7.	  Telemarkfestivalið	  haldið	  fyrir	  norðan.	  Verður	  næstu	  helgi.	  Matur	  á	  
laugardagskvöldinu.	  Stefnum	  á	  að	  fá	  að	  borga	  50%	  í	  DJ	  (50%	  af	  40.000	  kr.).	  

8.	  Heimasíðumálið.	  

-‐	  Þorsteinn	  setti	  upp	  WordPress	  síðu.	  Þorsteinn	  heldur	  að	  það	  væri	  best	  að	  outsource-‐a	  
þessu	  verkefni.	  odesk.com	  

-‐Jafet:	  Kópera	  síðuna	  hans	  Jafets,	  breyta	  lúkki,	  klifur	  verður	  ísklifur	  +	  bæta	  við	  fídusum,	  
pdf.,	  	  

-‐Bravó:	  300.000	  kr.	  fyrir	  strípaða	  síðu.	  Þeir	  kenna	  okkur	  á	  “drísil”.	  Vantar	  forum.	  	  

Vefsíðunefnd	  skipuð:	  Heiða,	  Þorsteinn,	  Jonni	  og	  Bjartur.	  Fundur	  á	  morgun	  kl.	  16	  í	  KH.	  

9.	  Jonni	  –	  Siggi	  Tommi	  –	  Katrín	  

Bís	  reglur	  

Fyrirkomulag	  BÍS	  móta	  og	  tímasetningar.	  

Geymsluaðstaðan	  

Ákveða	  fund	  með	  stjórn	  KH.	  

Aðstaða	  í	  salnum:	  Hvað	  stendur	  til?	  Hvernig	  á	  þetta	  að	  líta	  út?	  

	  	  

10.	  Ársritamálið	  stóra	  

	  -‐	  Deadline	  næsta	  aðalfundi	  -‐>	  Útgáfa	  í	  september	  2015	  

	  -‐	  Heiða	  með	  lista.	  

	  -‐	  Bjartur	  og	  Heiða	  ætla	  að	  leiða	  þetta	  mál.	  Stofna	  facebook	  grúppu.	  

	  -‐	  Fá	  Valda	  til	  að	  skrifa	  grein/viðtal.	  Robbi	  og	  Jón	  Heiðar	  Red	  Rocks.	  Jói	  og	  Maggi	  	  

Heiða	  Cogney.	  Heiða	  Ouray.	  Fá	  söguna	  hans	  Atla	  Páls?	  (Heiða).	  	  



11.	  Ákveða	  tíma	  fyrir	  næsta	  fund	  

Önnur	  mál:	  

12.	  Gott	  partý	  (útgáfupartý)	  –	  Stefnum	  á	  gott	  aðalfundar/árshátíðarpartý/útgáfupartý.	  
Jafnvel	  aðalfundur	  um	  morgun	  og	  partý	  um	  kvöld.	  

13.	  Viðburðir	  á	  vegum	  ÍSALP	  (Ottó).	  	  

14.	  Rætt	  um	  tryggingamál.	  Katrín	  hefur	  áhuga	  á	  þessu.	  Ætlar	  að	  renna	  í	  gegnum	  
spjallborð	  ÍSALP,	  sjá	  hvað	  aðrir	  hafa	  skoðað	  og	  gá	  hvort	  hún	  getur	  fengið	  vitræn	  tilboð	  
fyrir	  klúbbmeðlimi.	  

Fundi	  slitið	  kl.	  22.55	  


