Stjórn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs
Föstudagur 4. september 2020.
11. fundur stjórnar VG, fjarfundur.
Katrín Jakobsdóttir stýrði fundi.
Rúnar Gíslason 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, Guðný Hildur Magnúsdóttir,
Einar Bergmundur Þorgerðarson Bóasarson, Kolbeinn Óttarsson Proppe (fulltrúi
þingflokks), Sigrún Birna Steinarsdóttir (fulltrúi UVG), Þuríður Backman (fulltrúi
EVG)

F.h. Starfsmanna: Björg Eva Erlendsdóttir og Anna Lísa Björnsdóttir.
Fundur settur kl. 15:08.
1. Samþykkt síðustu fundargerðar.
2. Gallupkynning, endurtekin og Ólafur í Gallup svarar spurningum.
3. Staða stjórnmálanna.
- Katrín ræddi nýju stjórnarskrármál.
Umræður um stjórnarskrármál, auðlindaákvæðið og þá vinnu sem unnin hefur verið
undir forystu Katrínar.
Ragnar yfirgefur fundinn.
Andrés yfirgefur fundinn.
4. Flokksráðsfundur í baksýnisspegli.
- Björg Eva biður stjórnarmenn um að lesa skýrslu frá rafrænum flokksráðsfundi og
bæta við athugasemdum fyrir næsta fund.
5. Staðan á málefnavinnunni að loknum flokksráðsfundi/opnir fundir etc.
Mummi tekur við fundarstjórn.
- Sóley segir mikilvægt að toga fólk inn í málefnavinnuna. Lýst vel á opna fundi.
6. Rafrænt flokksráð í janúar/ landsfundur í mars/maí (VARAPLAN.)
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7. Hálfsársuppgjör og endurskoðuð fjárhagsáætlun.
- Hálfsársuppgjör birt á skjá fyrir stjórnarmenn.
- Rúnar nefndi framlög lögaðila – vill umræðu um hvort eigi að safna styrkjum frá
þeim þar sem að kosningar fara að nálgast.
8. Lokahnykkur á kosningabaráttu eystra.
- Berglind Håsler fer yfir baráttuna.
Katrín tekur aftur við fundarstjórn.
- Mummi spyr út í fund VG á Austurlandi um heilbrigðismál og þá hverjir hefðu verið
að horfa á fundinn (en honum var streymt á Facebook).
- Katrín hrósar Austanfólki fyrir flotta kosningabaráttu.
9. Önnur mál.
- Rúnar lagði til að framlög lögaðila yrðu sett á dagskrá á næsta stjórnarfundi.
- Sigrún Birna minnist á 20 ára afmæli UVG og biður stjórnarmenn um að hafa
samband ef þau hafa skemmtilegar sögur og myndir frá starfi UVG til að nota fyrir
útgáfu Illgresi. Stjórnarmenn hafa til 21. september.
- Þóra Magnea ræddi svæðisfélag á Akranesi.

Fundi slitið kl. 17:31.
Næsti stjórnarfundur verður boðaður með dagskrá föstudaginn 9. október kl.
15:00.
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