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Boðun á framhaldi 65. Fjórðungsþings Vestfirðinga haustþing, 9. og 10. október 2020.
Með vísan til 9. greinar samþykktar Fjórðungssambands Vestfirðinga er hér með boðað til
framhalds á 65. Fjórðungþings Vestfirðinga, haustþing.
9. grein. Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga skal undirbúa og hafa umsjón með Fjórðungsþingi
að hausti ár hvert. Stjórnin leggur fyrir Fjórðungsþing fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, endurskoðaða
fjárhagsáætlun líðandi árs og undirbýr önnur mál fyrir þingið. Bæði fjárhagsáætlun næsta árs og
endurskoðuð fjárhagsáætlunin líðandi árs skulu hafa verið send sveitarstjórnum eigi síðar en 15
dögum fyrir Fjórðungsþing. Haustþingið skal ræða helstu hagsmunamál sveitarfélaganna á
Vestfjörðum og getur ályktað um þau mál sem borin eru þar upp og ræður afl atkvæða niðurstöðu
máls.
Á dagskrá Fjórðungsþings að hausti skulu vera þessi mál;
1. Ávarp formanns FV.
2. Skýrsla formanns Samgöngu og fjarskiptanefndar.
3. Skýrsla um framkvæmd og stöðu Sóknaráætlunar Vestfjarða.
4. Ályktanir um helstu hagsmunamál Vestfirðinga og stefnumótun sveitarfélaganna í einstaka
málum.
5. Laun og þóknun til stjórna og nefnda.
6. Ákvörðun um árstillag sveitarfélaganna á næsta starfsári.
7. Fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsárs.
8. Kosning endurskoðanda eða endurskoðendafyrirtækis.
9. Kosning stjórnar og varastjórnar og kosning formanns
10. Kosning í fastanefndir
11. Breytingar á samþykktum FV.
12. Önnur mál löglega fram borin.

Þingið verður haldið föstudaginn 9. og laugardaginn 10. október 2020 í Félagsheimilinu
Bolungarvík. Umfjöllunarefni þingsins eru fjármál sveitarfélaga á tímum heimsfaraldurs
kórónuveiru (Covid19) og þjóðgarðar á Vestfjörðum.
Dagskrá þingsins með nánari tímasetningum verður kynnt síðar vefslóðinni
https://www.vestfirdir.is/is/malaflokkar/sveitarstjornarmal/haustthing/65-fjordungsthing-haust
ásamt öðrum gögnum er varða þingið. En tímarammi þingsins miðast við léttan morgunverð
og skráningu kl.10:30 og setningu þingsins kl. 11.00 á föstudeginum 9. október og því ljúki
með kosningum um kl 15.00 á laugardegi 10. október
Upplýsingar um gistingu í Bolungarvík og nágrenni má finna hér https://www.westfjords.is/is
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