Stjórn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs
Föstudagur 21. júní 2019.
20. fundur stjórnar VG, haldinn á Hallveigarstöðum.
Katrín Jakobsdóttir stýrði fundi.
Daníel E. Arnarsson ritaði fundargerð.
Mætt eru: Katrín Jakobsdóttir, Daníel E. Arnarsson, Einar Bergmundur Þ.
Bóasarson (á fjarfundi), Ragnar Karl Jóhannsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé
(Þingflokkur), Hreindís Ylva Garðarsdóttir Hólm (UVG), Þóra Elfa Björnsson (EVG),
Bjarni Jónsson, Anna Guðrún Þórhallsdóttir og Elín Sigurðardóttir (á fjarfundi)
F.h. Starfsmanna: Björg Eva Erlendsdóttir, Anna Lísa Björnsdóttir, Bjarki
Hjörleifsson, Kári Gautason og Lísa Kristjánsdóttir
Fundur settur kl. 15.11
Dagskrá:
1. Fundargerð síðasta fundargerðar lög fram
Fundargerð samþykkt
2. Stjórnmálin við þinglok.
Katrín Jakobsdóttir fer yfir stöðu þingsins, þinglok og þau mál sem kláruðust við
lok þingsins.
3. Sumarferð 29. júní.
Fólk hvatt til að skrá sig í sumarferð og stjórnarmenn hvattir til að tala við félaga
og safna í sumarferð.
4. Flokksráðsfundur/ staða málefnahópa.
Elín Sigurðardóttir fer yfir málefnahópana, stöðu þeirra, virkni og hvar þeir eru
komnir í vinnu sinni. Tíma- og verkáætlanir ásamt áfangaskýrslum hefur verið
skilað á réttum tíma. Þrír hópar hafa svo skilað nýlegri stöðuskýrslu.
5. Landsfundardagskrá/ undirbúningur landsfundar.
Undirbúningur fyrir landsfund gengur vel, nánar rætt á næsta stjórnarfundi.
6. Persónuvernd, frumkvæðisathugun á notkun samfélagsmiðla.
Björg Eva tilkynnir stjórn bréfasamskipti skrifstofunnar við Persónuvernd.
7. Afmælisútgáfan/ Saga VG /staða og kostnaður.
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Farið yfir stöðu afmælisútgáfunnar. Afmælisnefnd vill prenta bókina á Íslandi en
það er dýrara en gert var ráð fyrir. Stjórn samþykkir það.
8. Fjármál VG / hálfsársuppgjör.
Björg Eva fer yfir fjárhagsáætlun. Það bendir ýmislegt til þess að rekstarárangur
ársins 2019 verði betri og hreyfingin skili meiri afgangi en upphaflega var reiknað
með.
9. Önnur mál.
a. Innköllun varaþingmanna (Bjarni Jónsson)
b. Fjárveiting til Nato
Anna Guðrún vill nánari upplýsingar um þessa fjárveitingu. Umræður.
c. Persónuþjófnaður
Ragnar Karl spyr um lög um persónuþjófnað. Kolbeinn Óttarsson Proppé,
starfandi þingflokksformaður, tekur við ábendingunni.

Fundi slitið kl. 16.11
Næsti fundur verður haldinn föstudaginn 9. ágúst klukkan 15:00
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