
Aðalfundur foreldrafélags Varmárskóla  
Haldinn í Varmárskóla 16.maí 2017 

Stjórn foreldrafélags Varmárskóla frá 01.12 2016 til 16.05 2017:  
Þórunn, Elísabet, Sigríður, Jón Þór, Árný Elva og Elín María.  
Allir stjórnarmeðlimir mættir nema Elín sem er í barnsburðarleyfi og gat því ekki mætt. 
 
 
Þórunn, formaður foreldrafélagsins opnar fundinn, býður fundargesti velkomna og setur 
fundinn. 
Fer yfir dagskrá fundar, setur fundarstjóra sem er Elísabet.   

• Skýrsla stjórnar 
• Þórunn útskýrir hvernig stjórnin vinnur og nálgun stjórnarinnar 
• Fer yfir verkefni foreldrafélagsins sem stjórnin hefur sett á tímalínu 

• Segir frá því sem stjórnin ætlar að bæta inn eins og eflingu á bekkjarsamstarfi og 
hlutverki bekkjarfulltrúa. 

 
• Skilagrein fjármuna foreldrafélags Varmárskóla 

• Þórunn fer yfir skilagreinina, útgjöld og innkomu og útskýrir að ástæðan fyrir mikilli 
inneign nú sé að reikningar voru sendir út nýlega.  

• Reikningar félagsins samþykktir af fundinum með lófaklappi. 
 

• Þórunn fer yfir stjórn félagsins og kosningu stjórnar. Elín María, Elísabet, Sigríður og 
Þórunn voru kosnar til tveggja ára á síðasta aðalfundi og sitja því áfram. Árný Elva 
Ásgrímsdóttir og Jón Þór Ragnars buðu sig fram til áframhaldandi stjórnarsetu og 
voru þau kjörin með lófaklappi.  

• Þórunn fer yfir skv lögum félagsins skuli á aðalfundi einnig kjósa tvo fulltrúa í FGMos 
og þrjá varamenn. Elísabet og Þórunn buðu sig fram sem aðalmenn og Árný, Jón Þór 
og Sigríður buðu sig fram sem varamenn og voru þau kjörin með lófaklappi.  

• Skoðunarmenn reikninga voru kosnir:  
Sigurður Rúnar Magnússon  
Hugrún Pála Sigurbjörnsdóttir  
 

• Önnur mál 
• Þórunn kallaði eftir öðrum málum frá fundarmönnum og hrósaði þá eitt foreldri 

stjórninni fyrir góða stöðu á reikningum félagsins. Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs og 
bauð þá Þórunn upp á að hægt væri að taka spjallið eftir fundinn. 

 
 
 
 
Fundi slitið.  
Elísabet Jónsdóttir ritaði fundinn. 
 
Að loknum hefðbundnum aðalfundarstörfum bauð foreldrafélagið, skólaráð og Varmárskóli 
fundargestum, sem voru um 70 talsins upp á fræðsluerindi Páls Ólafssonar, félagsráðgjafa 
um mikilvægi jákvæðra samskipta.  
 

 


