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Blessaðar Þórdís og Margrét
Sé að þið fenguð líka póst frá Bobba en hér kemur bréfið formlega frá HSV. Ég bætti formanni SFÍ inn á bréfið
þannig að ef þetta fer áfram í stjórnkerfinu væri æskilegt að nota þessa útgáfu.
Hver verður afgreiðslan á þessu? Þarf beiðnin að fara fyrir íþrótta- og tómstundanefnd? Næst það fyrir fundinn á
miðvikudaginn?
Kveðja
Sigga Lára

From: Kristbjörn R. Sigurjónsson [mailto:bobbi@craft.is]
Sent: 4. janúar 2016 13:58
To: 'Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir'; 'Margrét Halldórsdóttir'; 'Þórdís Sif'
Cc: Jóhanna Oddsdóttir; Daníel Jakobsson; Heimir Hansson; Jónas Gunnlaugsson; Steinþór Bjarni Kristjánsson; Þröstur
Jóhannesson; Þröstur MÍ
Subject: Umsókn um áframhaldandi framkv. á Seljalandsdal.

Sælir mótttakendur og gleðilegt nýtt ár.
Hjálagt fylgir umsókn okkar um áframhaldandi þátttöku Ísafjarðarbæjar við Uppbyggingarsamning frá 2014
Ásamt útlistun á verkefnum árið 2016.
Óskað er eftir því að ákvörðun liggi fyrir sem fyrst því við viljum skipuleggja vinnu á Dalnum eins vel og framast
er unnt.

Með kveðju/Best regards/Med vennlig hilsen/Hiihtoterveisin
Kristbjörn R.Sigurjónsson
CraftSport ehf. Dreifingaaðili fyrir CRAFT, RODE og MADSHUS Austurvegi 2
400 ÍSAFJÖRÐUR.
ÍSLAND.
kt. 701090-1369
tel. 00354 456 3114,3110
mob: 00354 8960528
e-mail: craftsport@craft.is
web: www.craft.is
www.facebook.com/craftsport
Þessi tölvupóstur og viðhengi gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar og/eða einkamál og eru eingöngu ætluð þeim sem þau eru stíluð á. Ef sending þessi hefur
ranglega borist yður gætið þá fyllsta trúnaðar. Öll afritun og dreifing er óheimil.
Vinsamlega eyðið sendingunni og tilkynnið til sendanda sbr. 47. gr.
fjarskiptalaga nr. 81/2003.
The information transmitted, including any attachment, may contain confidential and/or privileged material and is intended only for the addressee. The contents
of the message are the individual senders responsibility if it is not related to the operation of Craftsport ltd.
If you receive this in error, please keep the information confidential, contact the sender and delete the material from your system.”

