Stjórn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs
Föstudagur 7. febrúar 2020.
5. fundur stjórnar VG, haldinn í Félagsheimilinu á Seltjarnarnesi
Katrín Jakobsdóttir stýrði fundi.
Ingibjörg Þórðardóttir ritaði fundargerð.
Mætt eru: Katrín Jakobsdóttir, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Ingibjörg
Þórðardóttir, Rúnar Gíslason, Ragnar Auðun Árnason, Sóley Björk Stefánsdóttir,
Berglind Häsler, Álfheiður Ingadóttir, Þóra Magnea Magnúsdóttir, Elva Hrönn
Hjartardóttir, Andrés Skúlason, Cecil Haraldsson, Einar Bergmundur
Þorgerðarson Bóasson, Kolbeinn Óttarsson Proppe (fulltrúi þingflokks), Hreindís
Ylva Garðarsdóttir Hólm (fulltrúi UVG).

F.h. Starfsmanna: Björg Eva Erlendsdóttir, Hulda Hólmkelsdóttir, Bjarki
Hjörleifsson, Lísa Kristjánsdóttir, Anna Lísa Björnsdóttir.
Fundur settur kl. 15.07.
Dagskrá:
1. Fundargerð síðasta fundargerðar lögð fram og samþykkt.
2. Flokksráðsfundur. Stjórnmálaályktun.
Almenn stjórnmálaályktun frá stjórn rædd og ákveðið var að stjórn myndi
ekki leggja fram ályktun á þessum flokksráðsfundi.
Elva Hrönn Hjartardóttir tekur sæti á fundinum kl. 15:26
Lísa Kristjánsdóttir tekur sæti á fundinum kl. 15:29
3. Málefnahópar.
Málefnahóparnir kynntir.
Elva Hrönn leggur til að hópur um líffræðilegan fjölbreytileika verði til og
heyri undir málefnahóp um loftslagsmál. Samþykkt.
4. Aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi sem fjallað verður um á
flokksráðsfundi.
Breytingar voru gerðar á aðgerðaráætlun frá síðasta stjórnarfundi og
fundurinn samþykkti þær breytingar.
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5. Kjördæmavikan framundan.
Þetta var kynnt ítarlega á síðasta stjórnarfundi. Lísa Kristjánsdóttir fer yfir
stöðuna og dagskrá er að verða klár.
6. Sveitarstjórnarráðstefna 25. apríl í Garðabæ.
Ráðstefnan verður í Sveinatungu sem er húsnæði Garðabæjar. Skipulagið
er á byrjunarstigi. Hugmyndir um að fyrri hlutinn fjalli um málefni
höfuðborgarsvæðisins og Kragans en seinni hlutinn fjalli um málefni allra
sveitarfélaga.
7. Fjárhagsstaða VG.
Björg Eva kynnir breytingar sem hafa orðið á þann veg að opinber
framlög eru lægri en reiknað var með. Um er að ræða þó nokkurn
niðurskurð.
Björg Eva stingur upp á að skera niður framlög til kjördæmisráða til að
bregðast við þessum niðurskurði.
8. Reglur um ferðakostnað.
Rúnar Gíslason fer yfir tillögur að breytingum þar sem aukið er í styrki
vegna ferða á fundi hreyfingarinnar.
Ákveðið var að stjórnarfundurinn í apríl verði hreinn fjarfundur.

Fundi slitið kl. 16:02
Næsti stjórnarfundur er sameiginlegur fundur með þingflokki föstudaginn 6.
mars og verður boðaður með dagskrá. Sá fundur verður haldinn á Gistiheimilinu
á Egilsstöðum.
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