11
159-46
Sve
eitarstjórn Sk
kagastranda
ar
Fun
ndargerðir

FUN
NDARGER
RÐ SVEITA
ARSTJÓRN
NAR
Mánuudaginn 19. maí
m 2014 varr fundur halddinn í sveitarrstjórn Skagaastrandar kl 88.00 á skrifsttofu
sveitaarfélagsins.
Á funndinn voru mætt:
m
Adolf H.
H Berndsen,, Halldór G. Ólafsson, Baaldur Magnúússon, Jensína
Lýðsddóttir, Jón Ólafur
Ó
Sigurjó
ónsson og M
Magnús B. Jón
nsson.
Adolff H. Berndseen oddviti settti fundinn o g stjórnaði honum.
h

11. Kjörskrrá vegna sveitarstjórn
narkosninga
a
Fyrirr fundinum lá kjörskrá vegna sveittarstjórnarkosninganna sem fram ffara
laugaardaginn 311. maí nk. Sk
kráin byggiir á kjörskráárstofni sem
m Þjóðskrá ggerir og mið
ðast
við sskráð lögheiimili í sveitaarfélaginu ssamkvæmt íbúaskrá
í
þjó
óðskrár þrem
mur vikum fyrir
kjörddag, þann 100. maí 2014
4.
Sveittarstjórn sam
mþykkti kjö
örskrána og fól sveitarsstjóra að und
dirrita hanaa og afhendaa
kjörsstjórn, enda hafi ekki komið upp kkærur eða atthugasemdirr sem sveitaarstjórn þurffi að
taka afstöðu til fram
f
að kjörrdegi.
22. Samþyk
kkt um kosttnaðarþáttttöku vegna
a hitaveituv
væðingar
Fyrirr fundinum lá tillaga að
ð breytingu á samþykktt sveitarstjó
órnar um kosstnaðarþáttttöku
vegnna hitaveituvvæðingar seem samþykkkt var á fund
di sveitarstjórnar 26. m
mars 2013.
Tillaagan gerir rááð fyrir að gildistími
g
saamþykktarin
nnar verði frramlengdurr til 1. septem
mber
20144 og að húseeigendur utaan þess svæ
æðis á Skagaaströnd sem býðst hitavveita geti falllið
undirr skilgreininngu um kosttnaðarþátttööku í kaupu
um á ofnum fyrir vatnshhitakerfi.
Tillaagan var sam
mþykkt.
33. Atvinnu
uþróunarsjó
óður
Fyrirr fundinum lá tillaga að
ð úthlutunarrreglum atviinnuþróunarsjóðs sem áður voru tiil
umfjöllunar 15. apríl 2014. Sveitarstjóórn samþykk
kti reglurnarr en vísaði áákvörðun um
m
nar.
valneefnd og uppphæð styrkjaa til nýrrar ssveitarstjórn
44. Stofnsam
mningur um
m félag veggna ferðaþjjónustu
Fyrirr fundinum lá tillag að stofnsamninngi og samþ
þykktum fyrir félag sem
m hefði þan
nn
tilganng að beita sér fyrir by
yggingu hóteels á Skagasströnd og leeita samstarffsaðila um það
þ
verkeefni. Hlutaffé félagsins verði 5 millljónir sem sveitarfélagi
s
ið skrifi sigg fyrir.
Samþþykktur svoohljóðandi viðauki
v
við fjárhagsáættlun 2014. „Fjárfesting
„
galiður í
sjóðsstreymi fjárhhagsáætlunar hækki um
m 5 milljóniir króna sem
m komi til læ
ækkunar á
handdbæru fé og hækkunar á eignarhluttum í félögu
um.“
Sveittarstjóra falið að boða stofnfund.
s
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55. Bréf:
a. Margrétar
M
Pálu Ólafsdóttuur, dags. 16. maí 2014

Með bréfinu þakkkar Margréét Pála bæð i sveitarstjó
órn, skólafóllki og forelddrum á
Skaggaströnd fyrrir umræður um skólam
mál á liðnum
m vetri og einnig fyrir þþann áhuga sem
fjölm
margir aðilarr hafa sýnt á samstarfi við Hjallasttefnuna. Meeð vísan til þþess að
kosnningar standaa fyrir dyru
um í sveitarffélaginu teljji hún mikilvægt að ný sveitarstjórrn
hafi ffrjálsar hendur um mállefni skólasaamfélagsinss á næstu fjó
órum árum.. Því telji hú
ún
rétt aað Hjallastefnan dragi sig
s i hlé og óskar öllu skólasamfél
s
laginu gæfuu og gengis.
Fylgiiskjal með bréfi
b
Margrrétar Pálu vaar bréf með niðurstöðum skoðanakkönnunar seem
forelldrafélög leiikskóla og grunnskóla
g
llétu gera. Þar kemur fram að meirrihluti foreld
dra
leikskólabarna vilja
v
Hjallasstefnuna innn í leikskólaann.
Sveittarstjórn lýssti vonbrigð
ðum með aðð ekki hefði tekist að ljú
úka samninggagerð við
Hjalllastefnuna en
e fram kom
m að í ljósi þþess hve skaammt er til sveitarstjórn
rnarkosninga er
sveittarstjórn sam
mmála því sjónarmiði
s
aað réttara séé að ný sveittarstjórn takki ákvörðun
n um
slíkaan samning.
Sveittarstjórn lýssti sérstakri ánægju meeð framtaksssemi og dug
gnað foreldrrafélaga
skólaanna við gerrð skoðanak
könnunar m
meðal foreldrra.
Samþþykkt að fella sveitarstjóra að taka saman greiinargerð um
m feril Hjallaastefnumálssins
og seenda sveitarrstjórn.
b. Fræðsluskrif
F
fstofu Skag afjarðar og A-Hún , daags. 5. maí 22014
Bréfi
fið er afrit aff bréfi til Krristjáns Júlíuussonar, heilbrigðisráð
ðherra þar seem
fræðslustjórarnir Herdís Sæ
æmundardótttir og Guðjón Ólafsson
n ásamt Ingv
gvari Guðnaasyni
sálfræ
æðingi lýsaa áhyggjum sínum vegnna slæmra horfa
h
í geðheeilbrigðismáálum barna og
ungliinga á Norððurlandi. Lö
ögð er áherssla á að geðh
heilbrigðisþ
þjónusta fyri
rir börn og
ungliinga á veguum FSA sé bráðnauðsyn
b
nleg og því fara bréfritarar þess á lleit við ráðh
herra
að leeitað verði allra
a
leiða till að viðhaldda henni.
Bréfi
fið var til kyynningar en sveitarstjórrn lýsti stuðn
ningi sínum
m við erindi þess.
c. Djásn
D
& Dúllerís, dags.. 15. maí 20
014
Með bréfinu óskka aðstanden
ndur handvverksmarkað
ðarins eftir stuðningi
s
viið hann með
ð því
að svveitarfélagiðð leggi til sttarfsmann í 4 tíma virk
ka daga frá 9.
9 júní til 177. ágúst.
Erinddið var sam
mþykkt.
66. Fundarggerðir
Stjórnnar Samtaka sjávarútvegssveitarfélagga, 12.05.201
14
Funddargerðin varr til kynningaar
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77. Önnur mál
m
Þar ssem funduriinn var síðassti fundur siitjandi sveittarstjórnar þakkaði
þ
odddviti
sveittarstjórn og sveitarstjórra gott og árrangursríkt samstarf
s
á kjörtímabili
k
inu.
Fleirra ekki tekiðð fyrir fundii slitið kl 100.00
A
Adolf
H. Beerndsen,

Halldór G. Ólafssonn,

Baldur Mag
gnússon

Jensínaa Lýðsdóttirr,

Jón Ólafur Sigu
urjónsson

Mag
gnús B. Jónnsson
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