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Stjórn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs 
Föstudagur 1. mars 2019. 
 
17. fundur stjórnar VG, haldinn á Hallveigarstöðum. 
 
Katrín Jakobsdóttir stýrði fundi.  
 
Elín Oddný Sigurðardóttir, ritaði fundargerð.  
 
Mætt eru: Katrín Jakobsdóttir, Edward Huijbens (á fjarfundi), Una Hildardóttir, 

Ingibjörg Þórðardóttir (á fjarfundi), Anna Guðrún Þórhallsdóttir, Ingvar Arnarson, 

Ragnar Karl Jóhannsson, Kolbeinn Óttarsson Proppé (fh. Þingflokks), Hreindís 

Ylva Garðarsdóttir (UVG), Þóra Elfa Björnsson (EVG), Fh. Starfsmanna; Björg Eva 

Erlendsdóttir, Bjarki Þór Grönfeldt, Anna Lísa Björnsdóttir, Kári Gautason og Lísa 

Kristjánsdóttir.  

Fundur settur kl. 15.10 
 
Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar lögð fram og hún samþykkt. 
 

2. Sameiginlegur fundur stjórnar og þingflokks í Stykkishólmi 5. apríl og opinn 
fundur þann 6 apríl.   

Björg Eva greinir frá fyrirhuguðum fundi stjórnar og þingflokks í Stykkishólmi 
5. apríl kl. 16.00. Búið að ganga frá praktískum málum s.s gistingu og 
fundarstað. Opin fundur 6. apríl kl. 11.00 – 12.30. Mögulega verða fleiri fundir 
seinnipartinn. Hugmyndir um að koma við á Akranesi á leiðinni.  
  
3. Stjórnmálaástandið. 
Katrín fer yfir stjórnmálaástandið. Margt í deiglunni vegna m.a vegna 
kjarasamninga. Uppbygging félagslegs húsnæðis er mikilvægt atriði. 
Mikilvægt að brúa umönnunarbilið með lengingu fæðingarorlofs og hækka 
barnabætur. Skattkerfisbreytingarnar mikilvægt innlegg bæði að bæta við 
þriðja þrepinu og tengja efsta þrep við sama viðmið og lægsta þrep. Mikilvægt 
að huga vel að tillögum til að koma til móts við fyrstu kaupendur. Umræður 
um stöðuna í stjórnmálunum. Mikil óánægja innan okkar raða með ákvörðun 
sjávarútvegsráðherra varðandi hvalveiðar. Mikilvægt að koma áleiðis þeirri 
góðu vinnu sem fram fer í heilbrigðisráðuneytinu. Umræður um ofurlaun 
bankastjóra og bankakerfið og hugmyndir okkar um samfélagsbanka og 
fjármálakerfið.  
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Daníel Arnarsson tekur sæti á fundinum kl. 15.30. 

  
4. Morgunverðarfundur um metoo innan stjórnmálanna.  
Skýrsla alþjóðaþingmannasambandsins um kynbundamismunun og 
kynbundið ofbeldi verður kynnt. Fundurinn verður mánudaginn 18. mars frá 
8.30-10.00. Katrín flytur ávarp og Una tekur þátt í pallborði f.h VG.  

 
5. Erindi frá UVG um þátttöku í alþjóðastarfi.  
Elfa Hrönn Hjartardóttir alþjóðafulltrúi UVG sendir inn erindi f.h 
framkvæmdastjórnar UVG um að alþjóðafulltrúi UVG eða staðgengill hans 
taki meiri þátt í alþjóðasamstarfi. VG hefur ekki tekið mikin þátt í alþjóðastarfi 
hingað til, aðallega formaður hreyfingarinnar sem hefur sinnt því. Mikilvægt 
að efla samstarf við ungliðahreyfingar samstarfsflokkanna á 
norðurlöndunum. Stjórn tekur vel í þessa hugmynd og telur ekkert mæla gegn 
því að UVG verði boðin með þar sem því er komið við. Framkvæmdastjóra 
falið að kanna þessi mál í samvinnu við UVG.  
 
6. Sveitarstjórnarráðstefna í maí. 
Bjarni og Bjarki fara yfir skipulag fyrirhugaðrar sveitarstjórnarráðstefnu sem 
haldin verður laugardaginn 4. maí í sal gamla kaupfélagsins á Akranesi. 
Hugmyndin að útvíkka þátttökuna þannig að hún nái til áhugafólks um 
nærsamfélagið hvort sem VG hefur þar sveitarstjórnarfulltrúa eða ekki. 
Málefnin sem hafa verið rædd eru m.a húsnæðismál, samgöngumál og 
umhverfismál. Bjarni býðst til að fara yfir starfssemi sveitarstjórnarráðsins á 
næsta stjórnarfundi.  
 
7. Starfshópur um eflingu svæðisfélaga.  
Starfshópur um eflingu svæðisfélaga hefur fundað ört og þétt allt frá skipan. 
Tekin hefur verið saman listi yfir félögin til að vinna áfram með. Nú um helgina 
eru fyrirhugaðir 2 fundir á Austurlandi, fyrst í Berufirði og svo á Höfn í 
Hornafirði. Einnig er fyrirhugað að halda opin fund með formanninum á 
Selfossi og Akranesi. Einnig er hægt að tengja við aðra auglýsta fundi, nýta 
tækifærið, hringja út og hafa samband við félaga. UVG er til í að taka þátt í 
þessu átaki og mæta á fundi. Einnig er hafið samstarf svæðisfélaga á 
höfðuðborgarsvæðinu með sameiginlegum fundarhöldum. 

 
8. Flokksráðsfundur í ágúst.  
Ákveða þarf bæði staðsetningu og tímasetningu flokksráðsfundar í ágúst. 
Katrín óskar eftir samantekt frá framkvæmdastjóra á því hvar flokksráðsfundir 
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hafi verið haldnir síðustu fimm ár. Þurfum ekki að taka ákvörðun núna en 
þurfum að ákveða okkur fljótlega. Áhugi á því að halda fund utan 
höfðuborgarsvæðisins. Horfa til vinnu við eflingu svæðisfélaga þegar 
fundarstaður er valin. Minnt á að staðsetning hefur áhrif á mætingu. Hægt að 
tengja fundinn við starf málefnahópa og undirbúning landsfundar.  

 
     Daníel Arnarsson víkur af fundi kl. 17.06.  
 

9.  Umhverfisráðherra heimsækir stjórn VG. 
Guðmundir Ingi Guðbrandsson mætir til að ræða umhverfismálin við stjórn 
VG. Staða rammaáætlunar, miðhálendisþjóðgarður, markmið um 
kolefnisjöfnun, friðlýsingar innan sveitarfélaga, smávirkjanir og skógrækt voru 
m.a til umræðu. Mikilvægt að samþætta loftlagssjónarmið inn í alla stefnu 
hreyfingarinnar líkt og orku-og umhverfishópur hefur hvatt til. Fyrirspurnir til 
ráðherra, umræður og samantekt í lokin. 
 
Fundi slitið kl. 17.42. 
 
Næsti fundur verður haldinn á Stykkishólmi föstudaginn 5. apríl kl. 16.00. 

 


