
 

 

Aðalstjórn Völsungs 

Dagsetning: 17.12.2020 

Vallarhús 

kl. 17:00 

Mætt: Davíð Þórólfsson, Hilmar Valur Gunnarsson, Jóna Björg Pálmadóttir, Ásta Hermannsdóttir, Heiða 

Elín Aðalsteinsdóttir, Björgvin Sigurðsson og Jónas Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri. 

 

1. Samningaviðræður við Norðurþing 

Samninganefnd Völsungs hitti aðila sveitarfélagsins þriðjudaginn 8. desember. Á þeim fundi kom 

fram að framlag til Völsungs yrði það sama og árið 2020 með 3% hækkun. 

 

Framkvæmdastjóra er falið að ganga frá samning til tveggja ára við sveitarfélagið á þeim nótum 

sem voru kynntar á fundinum. 

 

2. Tjaldsvæðið á Húsavík 

Völsungur hefur óskað eftir að taka yfir rekstur tjaldsvæðisins á Húsavík. Sveitarfélagið hefur 

sent Völsungi yfirlit yfir rekstur tjaldsvæðisins undanfarin þrjú ár að meðtöldu árinu í ár. 

 

Hilmar, Davíð og framkvæmdastjóri vinna samning við sveitarfélagið sem verður kynntur fyrir 

aðalstjórn á nýju ári. 

 

3. Fjárhagsáætlun aðalstjórnar 

Framkvæmdastjóri, Ásta og Davíð hafa farið yfir drög að fjárhagsáætlun aðalstjórnar fyrir árið 

2020 og leggja drögin fyrir fund eins og áður hafði verið samþykkt. 

 

Framkvæmdastjóri fór yfir drög að fjárhagsáætlun lið fyrir lið. 

 

Aðalstjórn samþykkir áætlunina fyrir árið 2021. 

 

4. Úthlutun styrkja til deilda 

Aðalstjórn Völsungs hefur úthlutað styrkjum til deilda tvisvar á ári og hefur það farið saman við 

heildarsamninga sem aðalstjórn gerir við fyrirtæki. 

 

Aðalstjórn ákveður að greiða 2,5 milljón til deilda félagsins. 

 

5. Frístundastyrkur – nýting frá 1. sept  til 30. nóvember 2020 

Nýting frístundastyrkjar Norðurþings á tímabilinu frá 1. september til 30. nóvember var 

1.270.509 kr. og skiptist á milli deilda sem hér segir: 

 

 



 

 

 
 

Frístundastyrkurinn verður greiddur út til deilda á næstu dögum. 

 

6. Fyrirmyndarfélagið 

Kominn er tími á endurnýjun á handbók Völsungs um fyrirmyndarfélag. 

 

Framkvæmdastjóri skoðar málið. 

 

7. Uppgjör á jólablaði 

Jólablað Völsungs er komið úr prentun og verður borið í hús um komandi helgi. 

Jólablaðið er árlegur þáttur í starfi félgsins og mikilvægur bæði sögulega og fjárhagslega fyrir 

aðalsjóð. Í ár voru seldar auglýsingar fyrir 950.000 kr sem er heldur minna en árið 2019. 

 

Lagt fram. 

 

8. Fundargerð barna- og unglingaráðs frá 9.12.2020 

Fundargerð barna- og unglingaráðs frá 9.12.2020. 

 

Fundargerðin lögð fram. 

Samþykkt að senda fyrirspurn á íþrótta- og tómstundafulltrúa. 
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