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FUNDARGERÐ 
Stóru Vogaskóli-Foreldrafélag 

Fundarstaður:  Stóru-Vogaskóli 
 

Fundur nr.:  5 

Þátttakendur: 
Kristinn Þór Guðbjartsson ekhonnun@simnet.is 
Áshildur Linnet                                                           ashildurlinnet@hotmail.com  
Helga Ragnarsdóttir hra@inbox.com 
Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir                                     hyh@enjoy.is 
Inga Ýr Ingimundardóttir                                            ingayr@skipti.is  

    01.05.2014
Frá kl.: 11:00
Til kl.: 13.00  

Dreifing á fundargerð: 
Fundarmenn 
Vefur skólans. 
 

Næsti 
fundur:    

Ákveðin síðar

Tími: 
Staðsetning: 

 

Umræður, ákvarðanir, niðurstöður: Ábyrgur: 

1. Fundargerð fyrri fundar 

Fundargerð 4. fundar frá 27.02.2013 lögð fram til samþykktar. Fundargerð 
samþykkt samhljóða.  

2. Mentor 

Formaður sendi fyrirspurn þann 27.feb varðandi aðgang að mentor, svar hefur 
ekki borist. 

3. Vogamarkaður  

Hrafnhildur hélt áfram vinnu við skipulagninu markaðarins með nemendaráði. 
Markaðurinn var svo haldin þann 28. Mars 2014 og þótti heppnast mjög vel. 
Samtals var selt á um 21nu borði. Ábending um að halda viðburðinn í upphafi 
mánaðar, auglýsa betur og víðar út fyrir sveitafélagið. Hrafnhildur sá um að 
halda utan um skráningu, var tengiliður við nemendafélag og úthlutun borða. 
Stjórn kom svo að uppsettningu og frágangi ásamt þáttöku í deginum. 
Formaður færir Hrafnhildi sérstakar þakki fyrir hennar framlag.  

4. Gjaldkeri fer yfir fjárhagsstöðu 

Góðar heimtur eru á félagsgjöldum, félagið á rétt rúmar 226.000kr  inn á bók. 
Ekki virðist sem hækkun á gjöldum hafi haft nein áhrif á greiðsluþáttöku fólks. 

5. Skólahlaup 

Stjórn mun hugsanlega koma að skólahlaupi 29 eða 30.maí næstkomandi. Rætt 
um möguleika á aðkomu, hugsanlega með drykkjarborði við endastöð.  

Kristin mun setja sig í samband við Svövu og bjóða henni þessa hugmynd.  

6. Vorsýning 

Rætt um aðkomu stjórnar á vorsýningu. Í fyrra heppnaðist vel að fá eldri 
nemendur í andlitsmálingu svo stjórn vill bjóða þeim það verkefni að því gefnu 
að stjórn útvegi málingu og viðeigandi. Dr. Bæk var vinsæll í fyrra svo rætt um 
að fá hann aftur. hugmynd væri líka að stjórn setji upp hjóla þrautabraut. Helga 
skoðar að vera með hesta. Kristinn ætlar að funda með Svövu ræða um 
hugmyndir stjórnar um vordaginn og hlaup. Hrafnhildur athugar með 
klifurvegg hjá skátunum. Muna að óska eftir krökkum í verkefni með góðum 
fyrirvara.  
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Fundur þakkar formanni fyrir veittar veitingar, ekki fleira rætt og fundi slitið. 

   

 

 

 

  

         


