
 

 

Aðalstjórn Völsungs 

Dagsetning: 3.12.2020 

Vallarhús 

kl. 17:00 

Mætt: Davíð Þórólfsson, Hilmar Valur Gunnarsson, Jóna Björg Pálmadóttir, Lilja Friðriksdóttir, Heiða Elín 

Aðalsteinsdóttir, Björgvin Sigurðsson og Jónas Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri. 

 

1. Til umsagnar frumvarp til laga um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, 311.mál 

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendir yður til umsagnar frumvarp til laga um varnir gegn 

snjóflóðum og skriðuföllum (markmið, áhættumat, sektir o.fl.), 311. mál. 

 

Aðalstjórn vísar málinu til Fjölskylduráðs Norðurþings 

 

2. Úthlutun úr menningar- og viðurkenningarsjóði KEA 

Umsókn Völsungs í menningar- og viðurkenningarsjóð KEA, rekstrarstyrkur til aðalstjórnar, hlaut 

styrk að upphæð 500.000 kr. 

Úthlutun sem fara átti fram 1. desember nk. hefur verið frestað vegna sóttvarnaraðgerða 

stjórnvalda. Stefnt er á að úthlutun fari fram í janúar ef sóttvarnarreglur á þeim tíma heimila 

slíkt.   

 

Aðalstjórn Völsungs þakkar KEA fyrir stuðninginn. 

 

3. Samningamál Völsungs og Norðurþings 

Samninganefnd félagsins fór yfir stöðu mála á samningaviðræðum við Norðurþing. 

 

Davíð, Hilmar og framkvæmdastjóri fóru yfir stöðu mála. 

 

4. Jólablað Völsungs 

Jólablað Völsungs kemur út líkt og undafarin ár um miðjan desember. Auglýsingasala í blaðið 

dregst eilítið saman á milli ára. 

Próförkin verður að öllum líkindum klár um helgina. 

 

Lilja tekur að sér að próforkalesa jólablað Völsungs fyrir prentun. 

 

5. Covid 19 – Fyrsta skrefið í stuðningi ríkisstjórnarinnar við íþróttastarf í þriðju bylgju Covid 

Frumvarp félagamálaráðherra til laga um greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar á 

tímum kórónuverufaraldursins var útbýtt á Alþingi á mánudag, 30. nóvember. Þetta er fyrsta 

skrefið í þríþættum aðgerðum sem þau Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra, 

og Lilja D. Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, kynntu fyrir mánuði. Frumvarpið á 

eftir að fá efnislega meðferð á Alþingi en er ein af þremur aðgerðum ríkisstjórnarinnar til 

stuðnings íþrótta- og æskulýðsfélögum. Frumvarpið er lagt fram af Ásmundi Einari Daðasyni en 

hinar aðgerðirnar eru á borði mennta- og menningarmálaráðuneytis og snúa að stuðningi vegna 

tekjufalls og rekstrarkostnaðar. 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/10/31/Ithrotta-og-aeskulydsstarf-Umfangsmiklar-studningsadgerdir-i-bigerd/


 

 

 

Lagt fram. 

 

6. Æfingatafla íþróttahallar vorönn 

 

Tekin verður staðan á deildum hvernig núverandi tafla er að virka. 

 

7. Íþróttafólk Völsungs 

 

Viðburðurinn verður haldinn á milli jóla og nýárs með breyttu sniði. Viðburðinum verður streymt 

nema aðstæður í samfélaginu leyfi annað. 

Stefnt verður á að halda viðburðinn sunnudaginn 27. desember. 

Hilmar valur óskar eftir tilnefningum frá deildum. 

 

8. Fundargerð barna- og unglingaráðs frá 3.11.2020 

Fundargerð barna- og unglingaráðs frá 3.11.2020 lögð fram til kynningar. Fundargerðin er í 5 

liðum. 

 

Lagt fram. 

 

 

Fundi slitið: 18:00 


