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Stjórn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs 
Föstudagur 5. apríl 2019. 
Sameiginlegur fundur stjórnar og þingflokks.  
 
18. fundur stjórnar VG, haldinn á Hótel Franciscus Stykkishólmi. 
 
Katrín Jakobsdóttir stýrði fundi.  
 
Elín Oddný Sigurðardóttir, ritaði fundargerð.  
 
Mætt eru: Katrín Jakobsdóttir, Edward Huijbens, Una Hildardóttir, Ingibjörg 

Þórðardóttir, Anna Guðrún Þórhallsdóttir, Ragnar Karl Jóhannsson, Einar 

Bergmundur Bóasarson, Daníel Arnarsson, Álfheiður Ingadóttir, Rúnar Gíslason,  

Sóley Björk Stefánsdóttir (sveitarstjórnaráð) Hreindís Ylva Garðarsdóttir (UVG), 

Þóra Elfa Björnsson (EVG), Fh. Starfsmanna; Björg Eva Erlendsdóttir, Bjarki Þór 

Grönfeldt, Anna Lísa Björnsdóttir, Kári Gautason og Hulda Hólmkelsdóttir. 

Fh. Þingflokks: Kolbeinn Óttarssson Proppé, Andrés Ingi Jónsson, Steinunn Þóra 

Árnadóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Bjarkey Olsen 

Gunnarsdóttir, Ari Trausti Guðmundsson, Svandís Svavarsdóttir.  

Fundur settur kl. 16.10. 
 
Dagskrá: 
 

1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar lögð fram og hún samþykkt. 

 

2. Nýr starfsmaður VG kynntur og tekur sæti á fundinum.  
Björg Eva kynnir til leiks nýjan starfsmann á skrifstofu Vinstri grænna. 
Bjarki Hjörleifsson mun taka við af Bjarka Þór Grönfeldt í haust.  

 
3. Sveitarstjórnarráðstefna. 

Sveitarstjórnarráðstefna verður haldinnn í Gamla Kaupfélaginu á 
Akranesi, laugardaginn 4. maí. Stjórn og þingflokkur hvötttil að taka 
daginn frá. Það verða 2-3 þemu á fundinum. Umhverfis-og samgöngumál 
ásamt húsnæðismálum hafa verið til umræðu. Edward hvetur þingflokk 
til að mæta á ráðstefnuna.  

 
4. Flokksráðsfundur í Skaftafelli.  
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Drög að dagssrá Flokksráðsfundar sem haldinn verður í Freysnesi í 
Skaftafelli 30. – 31. ágúst. Þarna er hugsunin að vera í hópastarfi og 
undirbúningi fyrir landsfund.  
 

5. Önnur mál.  
Varningur, pokar, sokkar og bambustannburstar verða seldir á Landsfundi.  

 
6. Niðurstöður meistararannsóknar í stjórnmálasálfræði.  

Bjarki Þór Grönfeldt kynnir meistararannsókn sína í stjórnmálafræði er 
nefnist - Áhrif hóplægrar sjálfsdýrkunar á samskipti innan 
stjórnmálaflokka. Umræður að lokinni kynningu.  

 
Guðmundur Ingi Guðbrandsson og Orri Páll Jóhannsson taka sæti á 
fundinum kl. 16.50.  

 

7. Átakshópur um eflingu svæðisfélaga, staða og endurmat.  
Björg Eva fer yfir störf og tilgang átakshóps um eflingu svæðisfélaga. 
Hópurinn fór strax af stað, fundir hafa verið haldnir á Selfossi, Akranesi, 
Berufirði og Höfn. Einnig hefur hópurinn unnið að kortlagningu á virkni 
svæðisfélaganna og aðstoðar við að halda fundi. Mikilvægt er að halda 
áfram að eflingu svæðisfélaganna sérstaklega á köldum svæðum og 
svæðum sem hafa orðið fyrir áföllum í síðustu sveitarstjórnarfulltrúum. 
Umræður um störf og framtíð átakshópsins. Rætt um framhaldið, 
mikilvægt að halda áfram störfum átakshópsins en jafnvel vinna 
greiningarvinnu og tillögur að lagabreytingum einnig. Bent á að það þurfi 
að ræða hlutverk svæðisfélaganna og afmarka það betur. Hægt væri að 
vinna tékklista eða handbók með praktískum upplýsingum.  

 
8. Landsfundarundirbúningur. 

Landsfundur fer fram í Reykjavík 18.-20. október 2019.   
a. Lagabreytinarhóps – Katrín Jakobsdóttir fer yfir störf 

lagabreytingarhóps í andraganda landsfundi.  
b. Staða málefnahópa – Elín Oddný fer yfir starfið í málefnahópunum, 

grænu áherslurnar verða hluti vinnunnar. Sniðugt gæti verið að vinna 
ákv. sniðmát og leiðarljós til að færa línurnar fram og finna nýja 
mælikvarða í okkar stefnumálum og tiltaka það sem áunnist hefur. 
Mikilvægt að hugsa það alltaf þannig. Elínu og Lísu falið að vinna ákv. 
leiðarljós fyrir textavinnu málefnahópa í samvinnu við ritstjórn. 
Mikilvægt að allir málefnahópar séu búnir að skila af sér afurð sem 
hægt er að vinna með á Landsfundi.  
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9. Gerum betur. 

Anna Lísa Björnsdóttir kynnir uppfærslu á vefsíðunni Gerum betur en þar 
er verið að safna saman þeim verkefnum sem komin eru til framkvæmdar.  

 
10.  Stjórnmálaástandið.  

Katrín Jakobsdóttir fer yfir stöðuna í stjórnmálunum, umræður um 
stöðuna í kjölfarið. Rætt um nauðsyn þess að stofna mannréttindahóp f. 
næsta landsfund. Rætt áfram á næsta fundi.  

 
Fundi slitið kl. 19.50. 

 
Næsti fundur verður haldinn á föstudaginn 3. maí kl. 15.00. 

 


