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Stjórn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs 
Föstudagur 3. apríl 2020. 
 
7. fundur stjórnar VG. Fjarfundur haldinn í gegnum Teams. 
 
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, Bjarni Jónsson, Cecil Haraldsson, Guðný Hildur 
Magnúsdóttir, Einar Bergmundur Þorgerðarson Bóasson, Kolbeinn Óttarsson 
Proppe (fulltrúi þingflokks), Hreindís Ylva Garðarsdóttir Hólm (fulltrúi UVG), 
Þuríður Backman (fulltrúi EVG) 

Svandís Svavarsdóttir (gestur á fundinum) 

F.h. Starfsmanna: Björg Eva Erlendsdóttir, Anna Lísa Björnsdóttir, Bjarki 
Hjörleifsson, Lísa Kristjánsdóttir og Orri Páll Jóhannsson 

Fundur settur kl. 15.03. 
 
Dagskrá: 
 

1. Fundargerð síðasta fundargerðar lögð fram og samþykkt 
 

2. Stjórnmálaástand vorsins 2020. 
a. Katrín fer yfir stjórnmálaástandið og segir að frá síðasta fundi hafa 

mál tengd heimsfaraldri Covid 19 yfirtekið allt.  
b. Katrín fer yfir stöðuna í heilbrigðismálum vegna COVID19  
c. Svandís fer yfir ástandið í heilbrigðismálum.  
d. Bjarni Jónsson fer yfir það sem gert hefur verið hjá 

sveitarstjórnarráðinu.  
- Þar er lögð áhersla á miðlun upplýsinga.  

e. Margir fundarmenn tóku til máls og ræddu stjórnmálaástandið og 
hrósuðu og þökkuðu ráðherrum VG fyrir þeirra framgöngu á 
erfiðum tímu.  

f. Svandís bregst við og þakkar fyrir hvatninguna og peppið 
g. Katrín dregur saman 

 
3. Staða á þingmálum VG. 
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a. Guðmundur Ingi fer yfir sín mál 
b. Katrín fer yfir sín mál og segir frá því að Svandís hafi lokið flestum 

sínum málum 
c. Nokkrir fundarmenn tóku til máls og ræddu stöðu þingmála 

 
4. Rafrænt líf Vinstri grænna, að meðtaldri sveitarstjórnarráðstefnu í april. 

a. Bjarni fer yfir sveitarsjórnarrásðstefnu sem átti að vera í apríl. 
Ákveðið hefur verið að hafa stafræna ráðstefnu. Starfshópur er nú 
að undirbúa það.  

b. Björg Eva veltir því upp hvort næsti stjórnarfundur verði líka 
fjarfundur.  

c. Anna Lísa segir frá miklum áhuga á fjarfundum á vegum VG.  
d. Katrín segir að næsti stjórnarfundur verði að vera á netinu. Finnst 

góð hugmynd að bjóða upp á fjarfundi um hin ýmsu mál.  
 

5. Málefnahópar og störf þeirra. 
a. Katrín fer yfir fagráð gegn kynbundnu ofbeldi og einelti innan VG 

og þá málefnahópa sem munu starfa.   
- Fagráð gegn kynbundnu ofbeldi og einelti innan VG: Guðrún Ágústsdóttir, 

Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir og Bjarki Þór Grönfeldt. 
- Málefnahópar: 

o Útlendingamál:  
o Landbúnaðarhópur:  
o Hópur um jöfnuð:  
o Loftslagsmál og líffræðileg fjölbreytni:  
o Alþjóða- og utanríkismál:  
o Byggðamál:  
o Sjávarútvegsmál:  
o Menntamál:  
o Nýsköpun:  

 
6. Önnur mál. 

a. Andrés Skúlason kynnir hugmynd frá Helga Hlyni Ásgrímssyni um 
að setja aukið fjármagn inn í uppbyggingasjóð landshlutanna.  

- Katrín segir frá því að sett hafi verið aukið fé inn í þetta, en 
að aukið fjarmagn verði sett í 2020 pakkann.  

 
Fundi slitið kl. 17.07.  
Næsti stjórnarfundur verður boðaður með dagskrá föstudaginn 8. maí  kl. 
15.00. 


