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Stjórn Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs 
Föstudagur 7. ágúst 2020. 
 
10. fundur stjórnar VG, haldinn rafrænn í gegnum ZOOM. 
 
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 Bóasarson, Bjarni Jónsson, 
Kolbeinn Óttarsson Proppe (fulltrúi þingflokks), Hreindís Ylva Garðarsdóttir Hólm 
(fulltrúi UVG), Þuríður Backman (fulltrúi EVG) 

 

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

Fundur settur kl. 15:05 
 
 

1. Fundargerð síðasta fundargerðar samþykkt.  
 

2. Gallup kannanir og auglýsingastofur. (Alb) 
- Málefnakönnun er í gangi og unnið verður úr henni í haust og kynnt 

fyrir stjórn. Stefnt á allt að 6 rýnihópa (könnunarhópar með 6-10 
manns sem kafa djúpt í ákveðin efni).    

- Katrín fer yfir það hve gagnlegar þessar kannanir eru. Leggur til að fá 
jafnvel fulltrúa frá þingflokki þegar þetta verður kynnt.  

- Álfheiður ræðir stöðu VG í skoðunakönnunum. Það er mikil ánægja 
með störf ríkisstjornar en við njótum þess ekki í könnunum.  

- Margir tóku til máls um þá gagnrýni sem dynur VG. 
 

3. Forvöl og uppstillingar, vinnuplagg frá skrifstofu, endurskoðun 
forvalsreglna. (BE/KJ) 
- Breytingar á þessum reglum voru gerðar 2013 og nú þarf að fara yfir 

þetta aftur. Björg Eva biður fólk að lesa þessar reglur vel sem fyrst, 
enda hefur ýmislegt breyst, s.s. persónuverndarlög. Hún biður fólk um 
að senda athugasemdir varðandi þetta sem fyrst.  
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- Kjördagur er 25. september. Landfundur var fyrirhugaður 25. mars og 
við þurfum að fara yfir það hvort við ættum að færa þann fund nær 
kosningum.  

- Þóra Magnea ræðir hvort ekki eigi að setja saman kjörnefnd áður en 
ákveðið er hvort fara eigi í forval eða uppstillingu 

- Framboðslistar verða að vera tilbúnir í síðasta lagi í júní. Strax upp úr 
áramótum ættu kjördæmisráðin að fara að vinna að málinu.  
 

4. Flokksráðsfundurinn á Ísafirði 28. – 29. ágúst, sem breytt hefur verið í 
fjarfund.   (GIG/BE) 
- Guðmundur Ingi varaformaður fer yfir þetta. Lögð er til stytting á 

fundinum (sjá skjal) 
- Töluverðar umræður um skipulag fundarins og hvort betra sé að hafa 

hann á tveimur dögum eða einum.  
- Rætt var um hvort málefnahópar geti ekki verið búnir að klára sína 

vinnu fyrir fundinn.  
- Guðmundur Ingi þakkar umræðuna og ætlar að endurskoða 

dagskrána. 
 

5. Breytingar á ritstjórn. (KJ) 
- Svandís víkur úr stjórn vegna veikinda í fjölskyldu hennar. Stjórn 

samþykkir að Katrín leysi úr því máli. 
 

6. VG kosningabarátta á Austurlandi. (BH/KJ) 
- Berglind Häsler kosningastjóri fyrir austan fer yfir stöðuna. Búið er að 

fresta kosningunum einu sinni og nú er mjög mikil óvissa um 
framhaldið. Góð stemming er í hópnum. 

- Umræður um hvort sé hægt að sleppa þessum kosningum og kjósa 
einfaldlega í næstu sveitarstjórnarkosningum. Okkar fólki fyrir austan 
leist ekki vel á það. 
 

7. Stjórnmálaástandið 

- Katrín fer yfir stöðuna og segir að allt sé litað af málefnum tengdum 
Covid-19.  

- Umræður 
 

8. Önnur mál.  (ályktun frá VG á Akureyri um tímasetningu og 
dagskrárramma flokksráðsfunda.) 
- Hreindís tekur undir tillöguna fyrir hönd UVG 
- Sóley tekur undir tillöguna.  
- Stjórn vísar þessu erindi til varaformanns. 
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Fundi slitið kl. 16.56.  
  

Næsti stjórnarfundur verður boðaður með dagskrá föstudaginn 4. september  
kl. 15.00. 

 
 


