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From: Helga Guðrún Jónasdóttir [mailto:helga@samband.is]
Sent: 29. september 2017 08:42
To: Helga Guðrún Jónasdóttir
Subject: RE: Ársfundur SSKS 2017 - 6. október
Til allra aðildarsveitarfélaga að Samtökum sveitarfélaga á köldum svæðum
Vinsamlegast athugið nýja dagsetningu!
Hér með er boðað til ársfundar Samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum föstudaginn 6. október nk. kl. 12:15 á
Hótel Hilton Reykjavík Nordica að Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík. Beðist er velvirðingar á þeim mistökumsem
gerð voru í fyrri fundarboðun varðandi fundardag.
Vakin er athygli á því að einn fulltrúi þarf í það minnsta að mæta frá hverju aðildarsveitarfélagi. Einnig eru
aðildarsveitarfélög vinsamlegast beðin um að skrá alla fulltrúa ef fleiri en einn mæta fyrir hönd viðkomandi
sveitarfélags.
Skráning er á http://ssks.is/adalfundir-ssks/arsfundur-ssks-2017/
Dagskrá:
1. Setning fundar
2. Skýrsla stjórnar
3. Ársreikningur 2015 lagður fram.
4. Ákvörðun um árgjald
5. Umræður og ályktanir um orkumál
6. Kosning þriggja manna stjórnar
Dagskráin er send út með fyrirvara um breytingar.
Fyrir hönd stjórnar SSKS,
Helga Guðrún

Helga Guðrún Jónasdóttir
samskiptastjóri
Beint innval: 515 4935
Netfang: helga@samband.is
Samband íslenskra sveitarfélaga
Borgartúni 30, pósthólf 8100 128 Reykjavík
Sími: 515 4900 // Fax: 515 4903

www.samband.is

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.

