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From: Valur Rafn Halldórsson [mailto:valur.rafn.halldorsson@samband.is]
Sent: þriðjudagur, 11. maí 2021 10:38
To: Valur Rafn Halldórsson <valur.rafn.halldorsson@samband.is>
Subject: XXXVI. landsþing sambandsins
Til allra sveitarfélaga og landshlutasamtaka sveitarfélaga,
Ákvörðun hefur verið tekin um að XXXVI. landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga verði haldið rafrænt 21. maí
nk. Þess er óskað að landsþingsfulltrúum verði upplýstir um þessa breytingu. Skráning fulltrúa fer fram á vef
sambandsins.
Kv. Valur
From: Valur Rafn Halldórsson
Sent: þriðjudagur, 4. maí 2021 11:51
To: Valur Rafn Halldórsson <valur.rafn.halldorsson@samband.is>
Subject: XXXVI. landsþing sambandsins
Til allra sveitarfélaga og landshlutasamtaka sveitarfélaga,
Samkvæmt 7. gr. samþykkta Sambands íslenskra sveitarfélaga eru landsþings-fulltrúar sveitarfélaganna, formenn
og framkvæmdastjórar landshlutasamtaka sveitarfélaga og framkvæmdastjórar sveitarfélaga, þ.e. sveitar- og
bæjarstjórar, hér með boðaðir til XXXVI. landsþings sambandsins sem haldið verður 21. maí 2021.
Undirbúningur landsþings miðar að því að það verði haldið stafrænt en ef aðstæður leyfa verður landsþingið haldið
á Grand hóteli í Reykjavík. Nánari upplýsingar um framkvæmd verður send út þegar nær dregur eða í síðasta lagi
11. maí.
Sveitarstjórnir kjósa fulltrúa á landsþing sambandsins að afloknum almennum sveitarstjórnarkosningum til fjögurra
ára og gildir kosningin út kjörtímabilið, sbr. 5. gr. samþykkta sambandsins. Hafi orðið breytingar hjá einstökum
sveitarfélögum er þess óskað að ný kjörbréf verði send skrifstofu sambandsins í síðasta lagi 16. maí 2021.
Landsþingsfulltrúar verða boðaðir til þingsins með sérstöku bréfi með dagskrá landsþingsins og gögnum. Þess er
óskað að landsþingsfulltrúum verði kynnt efni þessa bréfs. Skráning fer fram á vef sambandsins.
Kv. Valur Rafn
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.

