FW: Landsþing sambandsins 26. mars 2021
Til

:

Bæjarfulltrúar;varabaejarfulltruar

Frá

:

Bryndís Ósk Jónsdóttir

Heiti

:

FW: Landsþing sambandsins 26. mars 2021

Málsnúmer

:

2021010175

Málsaðili

:

Samband íslenskra sveitarfélaga

Skráð dags

:

12.03.2021 17:57:57

Höfundur

:

Bryndís Ósk Jónsdóttir
Viðhengi

image001.gifimage001.gif

Sæl
Sendi ykkur þetta til upplýsinga.

Bryndís Ósk Jónsdóttir
Sviðsstjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs / bæjarritari

From: Valur Rafn Halldórsson [mailto:valur.rafn.halldorsson@samband.is]
Sent: föstudagur, 12. mars 2021 09:57
To: Valur Rafn Halldórsson <valur.rafn.halldorsson@samband.is>
Subject: Landsþing sambandsins 26. mars 2021
Til þeirra sem eiga seturétt á landsþingi sambandsins með málfrelsi og tillögurétt

Þessi póstur er sendur á alla sem eiga setu rétt á landsþingi. (Líka þá sem hafa skráð sig á þingið nú þegar.)
Í ljósi þeirrar óvissu sem er í samfélaginu vegna Covid-19 hefur verið tekin ákvörðun um að bjóða einnig upp á
landsþingið í gegnum netið.
XXXVI. landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga verður því haldið bæði á Grand hótel Reykjavík og í gegnum
fjarfundarbúnað. Nánari upplýsingar um tæknileg atriði verða send út þegar nær dregur.

Þú ert vinsamlega beðin/beðinn um að skrá þig sem allra fyrst á vef sambandsins hér eða í síðasta
lagi mánudaginn 21. mars nk.
Haft verður samband við þá sem hafa skráð sig nú þegar á landsþingið og þeir beðnir um að láta vita hvort
þeir ætli að mæta á Grand eða taka þátt í gegnum fjarfundarbúnað.
Þeir sem eiga seturétt með málfrelsi og tillögurétt skv. samþykktum sambandsins eru framkvæmdastjórar
sveitarfélaga, þ.e. bæjar- og sveitarstjórar, auk formanna og framkvæmdastjóra landshlutasamtaka
sveitarfélaga
Fundargögn eru aðgengileg á vef sambandsins og vekjum við sérstaka athygli á tillögu á breytingum á
samþykktum sambandsins.
Kv. Valur Rafn
Frá: Valur Rafn Halldórsson
Sent: Friday, February 26, 2021 1:51 PM
Til: valurrafn@samband.is
Efni: Landsþing sambandsins 26. mars 2021
Til þeirra sem eiga seturétt á landsþingi sambandsins með málfrelsi og tillögurétt

XXXVI. landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga verður haldið föstudaginn 26. mars nk. á Grand hótel

Reykjavík. Þingið verður sett kl. 10:00 með ávarpi formanns sambandsins, Aldísar Hafsteinsdóttur, en
skráning og afhending gagna hefst kl. 09:20. Stefnt er að því að þinginu ljúki um kl. 15:15. Að þinginu
loknu er áformað að halda aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. á sama stað, en þar munu allir
sveitarstjórnarmenn eiga seturétt. Til aðalfundar lánasjóðsins verður boðað með sérstöku bréfi frá
sjóðnum.
Dagskrá landsþingsins má nálgast á samband.is og verða fundargögn sett inn á síðu sambandsins. Vakin
er athygli á því að á þinginu verða lagðar fram til afgreiðslu tillögur að breytingum að samþykktum
sambandsins.
Þú ert vinsamlega beðin/beðinn um að skrá sig sem allra fyrst á vef sambandsins hér eða í síðasta
lagi mánudaginn 21. mars nk.
Ef þú hefur ekki tök á því að sitja landsþingið að þessu sinni ertu vinsamlega beðin/beðinn um að tilkynna
forföll sem allra fyrst til Vals Rafn Halldórssonar valur@samband.is.
Nánari upplýsingar verða sendar út þegar nær dregur.
Virðingarfyllst,
Með kveðju / best regards
VALUR RAFN HALLDÓRSSON
SVIÐSSTJÓRI / DIRECTOR
rekstrar- og útgáfusvið / secretariat and communication
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____________________________________________________
Vinsamlega athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim
sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál.
Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og
viðhengjum hans biðjum við þig að fara eftir 9. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um
fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar og tilkynna okkur að þau hafi ranglega borist þér.

