Stjórn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs
Föstudagur 6. mars 2020.
6. fundur stjórnar VG, haldinn á Hótel Héraði.
Katrín Jakobsdóttir og Guðmundur Ingi Guðbrandsson stýrðu fundi.
Ingibjörg Þórðardóttir ritaði fundargerð.
Mætt eru: Katrín Jakobsdóttir, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Ingibjörg
Þórðardóttir, Rúnar Gíslason, Ragnar Auðun Árnason (í fjarfundi), Sóley Björk
Stefánsdóttir (í fjarfundi), Berglind Häsler, Álfheiður Ingadóttir(í fjarfundi), Cecil
Haraldsson, Einar Bergmundur Þorgerðarson Bóasson, Elva Hrönn Hjartardóttir
(í fjarfundi), Kolbeinn Óttarsson Proppé (fulltrúi þingflokks), Þuríður Backmann
(fulltrúi EVG), Steingrímur Sigfússon (gestur)

F.h. Starfsmanna: Björg Eva Erlendsdóttir og Anna Lísa Björnsdóttir (á fjarfundi)
Fundur settur kl. 15.13.
Dagskrá:
1. Fundargerð síðasta fundargerðar lögð fram og samþykkt.
2. Fagráð vegna kynbundins ofbeldis og eineltis stofnað með vísan til

samþykktar flokksráðs.
- Katrín leggur fram tillögu framkvæmdarstjórnar.
3. Hópstjórar málefnahópa og skráning í þá.

- Tillaga framkvæmdarstjórnar var lögð fram en þó er ekki enn búið að
hafa samband við allt það fólk.
- Nokkrar umræður um málefnahópana.
- Samþykkt var að haft verði samband við það fólk sem stungið var upp á
og var Björgu Evu falið að gera það.
4. Beiðni um hærri styrk vegna framboðs VG á Austurlandi.

- Óskað er eftir kr. 1.200.000- Andrés fer yfir það hvers vegna það sé sérstök þörf fyrir þennan
stuðning.
o Stuðningur við VG á svæðinu er mjög lítill.
o Fjarlægðir eru miklar, þetta eru fjögur samfélög.
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o Erfiðar samgöngur.
o Mikil vinna hefur farið í að fá fólk til að taka þátt.
Nokkrar umræður og styrkurinn samþykktur.
5. Flokksráðsfundur á Ísafirði 28.-29. ágúst.

- VG hefur aldrei haldið flokksráðsfund á Vestfjörðum. Fundurinn
verður í Edinborgarhúsinu.
6. Fjarfundur stjórnar 3. apríl.

- Næsti fundur stjórnar verður alfarið fjarfundur.
7. Stjórnmálaástandið.

- Katrín fer yfir stjórnmálaástandið, einkum neyðarástand vegna COVID
19 veirunnar og þær kjaradeilur sem nú eru í gangi.
- Rætt var um flóttamannamál og sérstakalega um að flóttabörn séu
send til Grikklands.
Fundi slitið kl. 16.24.
Næsti stjórnarfundur verður boðaður með dagskrá föstudaginn 3. apríl kl.
15.00.
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