Fundargerð
Gígjan, landssamband íslenskra kvennakóra
________________________________________________________________________
Verkefni:
Stjórnarfundur Gígjunnar, símafundur.
Dagsetning fundar: 4. maí 2014.
Tímasetning fundar: kl. 20:00 - 20:35
Fundarstaður:

Stjórnarmenn/fundarmenn:
Þórhildur Kristjánsdóttir (ÞK)
Dagbjört Ottósdóttir (DO)
Steiney Halldórsdóttir (SH)
Guðlaug Ásgeirsdóttir (GÁ)
Ragnheiður Helgadóttir (RH)
Aðalheiður Gunnarsdóttir (AG)
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gjaldkeri
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vefstjóri
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Mætt
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Mætt
Mætt
Mætt

Fundarefni og helstu niðurstöður fundar:
1. Landsmót.
AG sendir kynningarbréf Gígjunnar til landsmótsnefndarinnar sem prentar út bréfið. RH
ætlar að sjá um að kaupa gjöf fyrir Kvk. Akureyrar, sem þakklætisvott fyrir að halda
landsmótið. Gjöfin verður styttan Harpa eftir Ásmund Sveinsson. RH ætlar að sjá um að
láta grafa á gripinn hjá Silfursmiðju Ernu. Afhending verður í lok mótsins ásamt
blómvendi sem verður keyptur á staðnum.
Formannafundurinn verður haldinn á laugardaginn kl. 11:30 í Brekkuskóla og
félagsfundurinn verður á föstudaginn kl. 18:30 í íþróttahöllinni. Gera þarf skráningarlista
fyrir formannafundinn. ÞK sér um að kynna vefsetur Gígjunnar á félagsfundinum. Hafa
þarf samband við Kvk. Akureyrar um það hvort það verði ekki skjávarpi á svæðinu. Búið
er að ganga frá styrknum til Kvk. Akureyrar.
Á formannafundi þarf að ítreka tilnefningar frá kórunum um heiðursverðlaun á aðalfundi
Gígjunnar. Það þarf að láta vita að það megi sækja aftur um fyrir konur sem hafa verið
tilnefndar áður. Einnig er gott að það fylgi með hverri umsókn góður rökstuðningur svo
að stjórnin geti áttað sig vel á hvernig konurnar hafa starfað. ÞK hefur samband við Kvk.
Ísafjarðar og Kvk. Akureyrar varðandi landsmótið 2017. Formaður Kvk. Akureyrar
afhendir Kvk. Ísafjarðar gjöf við mótsslitin eins og venjan er. Mótsslitin eru áætluð kl.
16:30 á sunnudeginum. AG og ÞK verða í sambandi út af kynningu á vefsetrinu.
2. Fánar.
Borðfánarnir verða í íþróttahöllinni og kemur Gígjan til með að gefa Kvk. Akureyrar einn
borðfána. Stóri fáninn verður í Hofi og er hann mjög meðfærilegur og þægilegur.
Ekki voru fleiri mál rædd á fundinum.
Fundi var slitið kl. 19:20.
Ritari fundargerðar: Steiney Halldórsdóttir.
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