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Fundardagskrá 

Fundur Stúdentaráðs 15. september 2021 í Lögberg 101 kl. 17:00 

Agenda Student Council Meeting on September 15th 2021 in Lögberg-101 

1. Fundur settur 17:00 

Meeting begins 

2. Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar (atkvæðagreiðsla) 17:00-17:05 

Vote/approval on minutes from last meeting  

3. Tilkynningar og mál á döfinni 17:05-17:25 

Announcements and issues ahead 

4. Kynning á Tengslakönnun meðal nemenda við Háskóla Íslands 17:25-17:55 

Presentation of a survey regarding students social connection at the University of Iceland  

5. Undirnefnd umhverfis- og samgöngunefndar 17:55-18:10 

Subcommittee of the Transportation and Environmental Affairs Committee 

6. Hlé 18:10-18:20 

Intermission 

7. Niðurstöður stefnumótunarferðar - framkvæmdaáætlanir fastanefnda (umræður og 

atkvæðagreiðsla) 18:20-19:35 

8. Önnur mál 19:35-19:45 

Other issues 

9. Fundi slitið 19:45 

Meeting ends 
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1. Fundur settur 17:06 

Meeting begins  

 

2. Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar (atkvæðagreiðsla) 17:06-17:07 

Vote/approval on minutes from last meeting   

a. Athugasemdir: engar 

b. Atkvæðagreiðsla 

c. 15 samþykkt, 1 situr hjá   

d. Fundargerð samþykkt  

 

3. Tilkynningar og mál á döfinni 17:08-17:27 

Announcements and issues ahead  

a. Nýnemadagar: Gengu ágætlega fyrir sig. Það fór ekkert úrskeiðis og fólk almennt 

sátt - þó við hefðum viljað geta gert meira. Skrifstofan hefði viljað sjá fleiri 

Stúdentaráðsliða á Græna nýnemadeginum og á upplýsingaborðinu. Væntum þess að 

sjá fleiri andlit á öðrum viðburðum á starfsárinu. Nýnemamótið tókst einnig vel líkt 

og fyrri ár.  

b. Verkefnastjóri á skrifstofu Stúdentaráðs: Verkefnastjóri mun vinna út september 

mánuð og mun skila af sér skýrslu sem verður kynnt á Stúdentaráðsfundi. Vinnan 

hefur gengið ótrúlega vel og afurðin verður ekki síðri. Nanna er að skoða 

húsnæðismál - það er verið að leggja lokahönd á skýrsluna.  

c. Fundur með nemendafélögum: Skrifstofan hefur boðað nemendafélög á fund fyrir 

lok september. Nákvæm dagsetning hefur ekki verið ákveðin, enn eiga félög eftir að 

svara. Markmið fundarins er að skapa samráðsvettvang en skv. verklagsreglum 

Stúdentaráðs er fundað með félögunum a.m.k. einu sinni á hverju misseri. 

Sviðsráðsforsetar geta verið viðstaddir ef þeir vilja.  

d. Hjólum í skólann: Átakið fór af stað 6. september og stendur til 17. september. Liður 

í því að vekja athygli á að bíllinn er ekki eini ferðamátinn, efla lýðheilsu og stuðla að 

vitundarvakningu umhverfis- og loftslagsmála. Það telst einnig með að labba í 

skólann.  

e. Fjárhagsáætlun: Framkvæmdastjóri hefur verið í samningaviðræðum við Háskóla 

Íslands og væntir þess að samningar verði tilbúnir fyrir lok mánaðar. Þegar búið er að 

skrifa undir þá verður hægt að leggja lokahönd á fjárhagsáætlunina. Ársreikningurinn 

fyrir starfsárið 2020-2021 er einnig væntanlegur í október og vonast er til þess að 

hann verði á dagskrá á næsta fundi.  
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f. Geðheilbrigðismál: Viðbótarfjármagnið í málaflokkinn, sem lofað var í vor í kjölfar 

þess að skrifstofan beitti sér fyrir því, hefur loksins skilað sér til háskólans. 

Geðheilbrigðishópur háskólans mun sjá um útfærslu á fjármagninu en þar á forseti 

sæti - og skv. áherslum Stúdentaráðs hefur forseti lagt áherslu á að ráðning nýs 

sálfræðings verði að vera forgangsmál. 100 milljónir voru lofaðar í þennan málaflokk. 

Það eru auðvitað aðrir skólar sem fá fjármagn.  

g. Októberfest: Tilkynning var gefin út um að hátíðin færi ekki fram í september. Það 

er ennþá stefnan að halda hana á þessu misseri en staðan er þannig að tíminn mun 

leiða það í ljós. Núverandi takmarkanir eru ekki enn að vinna með okkur. Það mun 

ekki vera í október, eftir 6 október (tilkynning um takmarkanir) - þá má sjá hvað 

gerist.  

h. Stúdentasjóður: Tillaga Stúdentaráðs um breytingu á reglum nr. 569/2009 fyrir 

Háskóla Íslands var samþykkt af háskólaráði 2. september sl.. Þegar þetta er skrifað er 

forseti að undirbúa rafræna atkvæðagreiðslu á lögum Stúdentasjóðs, lögum 

Stúdentaráðs og tilnefningum fylkingana í sjóðsstjórn, líkt og ákveðið var að gera á 

Stúdentaráðsfundi 25. ágúst sl.. Það var allt samþykkt. koma saman fyrir 1 október - 

fyrsta úthlutun fer þá fram í október.  

i. Herferð Stúdentaráðs: Fór af stað 31. ágúst og hófst með myndbandi um 

atvinnuleysisbótakröfu stúdenta. Pallborð í samstarfi við Politica með 

stjórnmálaflokkunum var síðan haldið 3. september á vettvangi Funds fólksins. Þegar 

þessi fundur er haldinn verða alls þrjú myndbönd komin út ásamt grein, og styttist í 

næsta pallborð á Stúdentakjallaranum. Tímalínan fyrir herferðina er ansi löng og því 

verið að dreifa efninu nokkuð vítt. Forseti hefur ásamt rektor tekið á móti 

stjórnmálaflokkunum á fundum þar sem skilaboðum herferðarinnar hefur verið komið 

áleiðis, til viðbótar við það að lendingarsíðan var send á alla flokkana þegar hún fór í 

loftið.  

i. Það verður tekin samantekt á stefnum flokkana í menntamálum, stefnan er að 

birta þetta fyrir helgi.  

ii. Ein grein kom út síðasta mánudag og ein kemur 16/09 (á morgun).  

iii. Önnur grein verður birt á föstudaginn sem Isabel og rektor HÍ skrifa saman 

um undirfjármögnun HÍ.  

iv. Ítrekun frá forseta: Það þarf að vera meiri virkni í að deila öllu efni sem er 

gefið út frá SHÍ, við erum í þessu saman og við þurfum að hjálpast að. Það er 

mikil keppni við alla flokka og önnur félög. Allir fulltrúar SHÍ þurfa að deila 
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meira, taka þátt í umræðunni og fylgjast. Þetta er mikilvægt og þá sérstaklega 

fyrir kosningar.  

j. Aurora, Alma alþjóðafulltrúi og forseti Stúdentaráðs Aurora tekur til máls:  

Tvö nemenda framtök, champions and ambassador schema - hóp póstur verður sendur 

á alla nemendur háskólans til að auglýsa kynningarfundinn. Þetta eru öðruvísi 

tækifæri en það sem HÍ hefur boðið áður. Núna fáum við fjármagn frá áróru - til að 

senda 100 nemendur út í önnur og ný spennandi verkefni.  

k. Íþróttaskólinn  

Framkvæmdastýra hefur fengið grænt ljós að halda þennan viðburð  

l. Landsþing LÍS, Sara varaforseti kynnir:  

Árlega er landsþing. Óskað er eftir einum fulltrúa frá SHí til að setja í nefndinni. Það 

er ein helgi þar sem allir hittast til að ræða LÍS og málefni stúdenta. Skrifa umsókn til 

að fjármagna þetta landsþing. Þetta er í mars á næsta ári. Vinnuálagið - tveir fundir í 

mánuði. Við viljum kanna hvort einhver hér í stúdentaráði vilji taka þetta að sér. Ef 

einhver hefur áhuga. Það má heyra í Söru ef það er áhugi.  

m. Opnunartímar skrifstofu: Skrifstofan er nú opin á sínum hefðbundna tíma, 9:00 til 

17:00 alla virka daga.  

n. Stjórn Stúdentaráðs: Fundaði 8. september og fór m.a. yfir herferðina, stúdentasjóð, 

geðheilbrigðismál ofl. tilfallandi. Hótel Saga er enn í sömu stöðu, það er engin 

uppfærsla á því máli.  

o. Matvöruverslun á háskólasvæðið: Skrifstofa Stúdentaráðs og Félagsstofnun 

stúdenta nálguðust Krónuna í sumar til að kanna áhuga á að koma á háskólasvæðið. í 

byggingu hjá FS. Þess vegna er verið að gera þetta með FS. Það þarf að kanna 

ýmislegt eins og burðarþol.  

Spurningar?  

a. Enginn var með spurningu  

 

4. Kynning á Tengslakönnun meðal nemenda við Háskóla Íslands 17:31-18:03 

Presentation of a survey regarding students social connection at the University of Iceland  

a. Margrét Sigrún Sigurðardóttir dósent og kennsluþróunarstjóri á Félagsvísindasviði 

kemur á fundinn til að ræða tengslakönnunina sem lögð var fyrir stúdenta á 

Félagsvísindasviði og Verkfræði- og náttúruvísindasviði á síðasta skólaári. Slík 

könnun var einnig lögð fyrir 2017, þ.e.a.s. fyrir kórónuveirufaraldurinn.  

● Margrét kynnir sig og talar einnig um Önnu Helgu sem vann með henni að því að breyta 

viðhorfi á kennslumálum í HÍ. Tengslanet er mjög mikilvægt fyrir bæði nemendur og 
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kennara, það skiptir máli að kynnast fólki til að byggja upp gott tengslanet fyrir framtíðina. 

Margrét sóttir um styrk í kennslumálasjóði til að gera könnun á verk- og nátturufræðisviði og 

félagsvísindasviði. Sú könnun var birt 2017 og send til allra nemenda.  

Jessý kemur 17:35  

 

● Sama könnun var lögð árið 2020, vegna áhrif covid. Gert var samanburður á niðurstöðum 

kannanarinnar  2017 og 2020. Það var mikill munur á milli áranna. Það voru fleiri tengsl 

meðal nemenda árið 2017 (fyrir covid). Árið 2020 (á meðan covid) kom í ljós að meiri en 

helmingur nemenda þekki eina manneskju í háskólanum. Færri tengsl hafa myndast og 

aukning í tapi á vinum í Covid.   

Umræður myndast um hvað væri hægt að gera fyrir nemendur  

- Mentora kerfið sem er í sumum námsleiðum, á vegum nemendafélagana þeirra námsleiða, 

virkar mis vel  

- Fundur á zoom einu sinni í viku milli prófessora og nemenda til að halda í samskiptin er líka 

sum staðar í gangi. Núna er þetta í raunheimum. 

- Umræða um andleg áföll, áhrif á tengslamyndun, ekki mikil sálfræðiþjónusta í boði  

- Umræða um mætingu og mætingarskyldu á milli deilda  

- Vangaveltur um það hvort það væri hægt að vera með styrki fyrir nemendafélög til að halda 

viðburði  

- Talning á mætingu hefur bæst eftir að covid takmarkanir hafa slakað.  

 

Spurningar úr sal  

- Vangaveltur um problem based learning, active based learning - vendikennsla  

Svar: covid hefur tæknivædd skólann fram í tímann. Núna geta kennarar hlaðið upp 

myndbönd og stuðst við aðrar rafrænar lausnir. 

- Hagsmunafulltrúi SHÍ: Þetta er samt mismunandi eftir kennurum. Það er ekki tryggt að allir 

kennarar geri fyrirlestra aðgengilega fyrir nemendur.  

Svar: það hefur enginn boðvald yfir neinu, ekkert miðlægt boðvald þar sem sviðin eru 

sjálfstæðar einingar. HÍ er ekki fjarkennslu háskóli en það eru aðrir háskólar sem eru 

fjarkennslu háskólar.  

- Talað um aðgengismál hvað varðar kennslutíma, til dæmis vegna nemenda sem eru með 

líkamlegar fatlanir. Talað um að HÍ  sé ekki að taka nógu róttæk skref í aðgengismálum.  

Svar: Starfsfólk og kennarar eru að reyna sitt til að breyta og bæta  

 

Sjá nánari upplýsingar í upptökum um frekari umræður  



 STÚDENTARÁÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS           FUNDARGERÐ  
 

 

5. Undirnefnd umhverfis- og samgöngunefndar 18:03-18:13 

Subcommittee of the Transportation and Environmental Affairs Committee  

a. Tillaga að undirnefnd umhverfis- og samgöngunefndar Stúdentaráðs.  

b.  

  Stúdentaráðsfundur 

15. september 2021  

  

  - T I L L A G A -  

Undirnefnd umhverfis- og samgöngunefndar Stúdentaráðs 

  

Lagt er til afgreiðslu að umhverfis- og samgöngunefnd fái heimild til að stofna 

undirnefnd sem starfi náið með nefndinni. Undirnefndinni er ætlað að fara 

sérstaklega með umhverfis- og loftslagsmál en samgöngu- og skipulagsmál 

munu ennþá heyra undir megin nefndinni. Viðburðir tengdir umhverfis- og 

loftslagsmál munu vera á borði beggja. Forseti umhverfis- og 

samgöngunefndar mun vera yfir báðum nefndum ásamt því að leitast verður 

eftir því að annar meðlimur núverandi nefndar tæki sæti í undirnefndinni.  

 

Rökstuðningur  

Umhverfis- og samgöngumál eru mikilvæg málefni sem hlotið hafa aukið 

vægi í samfélagsumræðu og krefjast vandaðrar meðhöndlunar. Raunar má líta 

svo á að um tvo stóra málaflokka sé að ræða þó þeir kunni að skarast á. Þar 

má sem dæmi nefna umhverfis- og heilbrigðisráð og skipulags- og 

samgönguráð Reykjavíkur sem þó bæði starfa með umhverfis- og 

skipulagssviði Reykjavíkur. Hér er því lagt til að stofnuð sé undirnefnd sem 

taki að sér mál sem kunna að flokkast meira undir umhverfis- og loftslagsmál, 

t.a.m. Loftslagsverkfallið og grænfánann, og að megin nefndin taki á 

samgöngu- og skipulagsmálunum sem eru í sífellri þróun við Háskóla Íslands, 

má þar nefna nýtt rammaskipulag, uppbygging stúdentagarða, nýtt leiða- og 

greiðslukerfi strætó, borgarlína,bílastæðaáform og margt fleirra. Það er 

mikilvægt að bæði umhverfismálin og skipulagsmálin fái það rými sem þau 

þurfa til að unnið sé að þeim með faglegum hætti.  
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Sindri Freyr Ásgeirsson, forseti umhverfis- og samgöngunefndar Stúdentaráðs 

Isabel Alejandra Díaz, forseti Stúdentaráðs Háskóla Íslands 

 

c. Athugasemdir: Isabel kemur með athugasemd um að þetta hefur verið rætt áður. Þetta 

eru umfangsmikil mál sem nefndin er að taka að sér og fyrrverandi forsetar/nefndir 

oft sammála um að það þurfi annað hvort undirnefnd eða einfaldlega aðra nefnd. 

d. Ellen Geirs kemur með athugasemd um að fjölga frekar í nefndina heldur en að búa 

til undirnefnd. Sindri bregst við og segir að ef það eru færri í nefndinni þá er vinnan 

mun skilvirkari. Einnig að undirnefndin væri að sjá um skilgreindan anga af þessum 

málaflokki, loftslagsmál og vinna þá að grænfánanum og Loftslagsverkfallinu 

sérstaklega.   

e. Fleiri spurningar berast úr sal um tillöguna. Bæði Isabel og Sindri svara. Segja það 

ekki óhugsandi að loftslagsmálin fái eigin nefnd í framtíðinni þar sem málaflokkurinn 

stækkar sífellt og krefst vandaðrar vinnu. Það sé eitthvað sem hægt er að skoða en 

fyrsta skref núna sé að prófa undirnefnd. 

 

Nánari upplýsingar um spurningar og umræður sem myndast eru aðgengileg í upptökum  

 

f. Niðurstöður atkvæða: 15 samþykk, 1 á móti  

g. Tillagan er samþykkt  

 

6. Hlé 18:13-18:24 

Intermission 

 

Vífill mætir á fund klukkan 18:22 

Inga Huld mætir á fund klukkan 18:25 

 

7. Niðurstöður stefnumótunarferðar - framkvæmdaáætlanir fastanefnda (umræður og 

atkvæðagreiðsla) 18:24-19:02 

Vote on the Student Council’s committees implementation plans  

a. Alþjóðanefnd / International Affairs Committee  

i. Alma forseti nefndar kynnir 



 STÚDENTARÁÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS           FUNDARGERÐ  
 

ii. Textinn á framkvæmdaáætluninni var endurskrifuð. Bætti við fullt af stefnum 

í aðgengismálum fyrir alþjóðlega nema.  

iii. Mentorship - afmarkaði verkefni mentora  

iv. Kennsluhættir  

v. Aurora  

vi. Viðburðir, ekki nógu aðgengilegir fyrir alþjóðlega nema, stefnir á að breyta 

því  

Sjá upptöku fyrir frekar upplýsingar  

 

b. Kennslumálanefnd / Academic Affairs Committee  

i. Inga Huld forseti nefndar kynnir og Margrét Jóhannesdóttir (fulltrúi í 

nefnd)  

ii. Móta hvar við stöndum í kennslumálum, skipt niður í yfirflokka og 

undirflokka  

iii. upptökur og rafræn skil  

iv. fjölbreyttir kennsluhættir og námsmat  

v. notkun prófnúmera í lokaprófum  

vi. samtal við kennara - könnun til kennara, hún er í lokaskrefum og fer út á 

næstu vikum 

vii. samræmi eininga og álag  

1. Umræður og spurningar myndast um samræmi eininga og álag 

Svar: þetta er nýlegt verkefni meðal kennara (með nemendum) - 

starfshópur meðal allra sviða, Inga Huld mun vita meira eftir næsta 

fund varðandi þetta verkefni. Jessý ræðir frekar um málið. 

 

Sjá upptöku fyrir nánari upplýsingar  

Breytingar tillaga er gerð á framkvæmdaáætlun kennslumálanefndar  

 

c. Lagabreytingarnefnd / Amendments Committee  

i. Lilja Hrönn forseti nefndar kynnir 

ii. endurskoða lög stúdentasjóðs, það gekk vel 

iii. Lögin á nefndinni verða þýdd á ensku  

iv. Markmið nefndar er að allir geta leitað til nefndarinnar til að breyta lög og 

bæta  
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Lilja Hrönn fer af fundi 18:27  

 

d. Nýsköpunar- og frumkvöðlanefnd / Innovation and Entrepreneurship Committee 

i. Forseti forfallast (Friðrik), Vífill ætlar að kynna því hann sat í nefndinni 

2018 til 2019  

ii. Gulleggið - nefndin er í verkefnastjórnun í þessu verkefni  

iii. Student Talks (það er hætt - mjög leiðinlegt)  

iv. Kynning á Grósku. Aðrir viðburðir verða haldnir í Grósku. 

v. Auka sýnileika nefndarinnar  

vi. Hafa augu opin fyrir styrkjum  

vii. Sjóði og fjármögnun  

 

e. Umhverfis- og samgöngunefnd / Transportation and Environmental Affairs 

Committee 

i. Sindri forseti nefndar kemur og kynnir 

ii. Samgöngumál  

1. U-passinn  

2. þjónustu skerðing á strætó (á nóttunni)  

3. Sala á bóksölunni á umhverfisvænni hlutum  

4. hjólageymslur og fleira  

iii. Skipulagsmál 

1. Upplýsa nemendur um vendingar á háskólasvæðinu 

2. stuðla að bættu háskólasamfélagi (15 min borg) 15 min max í alla 

þjónustu - lágvöruverslun, heilsugæsla og fleira slíkt  

3. uppbygging HÍ á vegum FS   

4. Bílastæðamál við háskólann og fleiri - málþing um framtíð og 

skipulagningu á háskólasvæðinu  

iv. Annað 

1. Vegan og umhverfisvika 

2. Draga úr einnota vörum (þrýstingur á FS)  

3. Flokkun  

4. Grænfáninn er með sína eigin framkvæmdaáætlun - við viljum halda 

því áfram  

 

Spurningar úr sal?  
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a. Engar spurningar  

 

Kosið verður um hverja og eina framkvæmdaáætlun 

v. Lagabreytingarnefnd 

1. 16 samþykkt  

vi. Alþjóðanefnd  

1. 16 samþykkt 

vii. Kennslumálanefnd 

1. Með tillögunni: 16 samþykkt  

viii. Nýsköpunar- og frumkvöðlanefnd 

1. Ekki var kosið  

ix. Umhverfis- og samgöngunefnd 

1. 16 samþykkt  

 

Anna maría Björnsdóttir fer 19:02  

 

8. Önnur mál 19:02-19:45 

Other issues  

a. Sara talar um fulltrúaráðsfund hjá LÍS. Áhyggjur skrifstofunnar hafa farið til LÍS frá Söru og 

Isabel. Sara talar um að skrifstofan hefur borið of mikinn þunga fyrir kosningar Alþingis og 

að LÍS er bara búið að vera með eitt pallborð. Isabel talar um að það sé mikilvægt að það sé 

góð samvinna á milli LÍS og að það er ekki mikil samvinna núna. Samvinnan var betri í fyrra. 

LÍS eru regnhlífarsamtök og þau ættu að bera meiri ábyrgð fyrir alla háskólanna. Sérstaklega 

fyrir kosningar.  

b. Isabel ítrekar aftur mikilvægi herferðarinnar og ræðir næstu hluti sem verða birtir á 

samfélagsmiðlum.  

c. Sara ræðir um LUF - ungmennastarf sameinuðu þjóðanna, í þetta sinn á sviði loftslagsmála. 

Sara kynnir betur verkefnið og segir að meðlimir SHÍ geto boðið sig fram í þetta. Isabel 

stingur upp á því að bera upp til atkvæðagreiðslu að taka það fyrir að kjósa um tillögu um 

tilhögun á tilnefningu SHÍ í ungmennafulltrúa hjá LUF 

 

Kjósa um að tillögu Isabel um að ræða þetta og taka þetta fyrir  

a. 16 samþykk 

b. Tillagan er þá borin upp 
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  Stúdentaráðsfundur 

15. september 2021  

  

  - T I L L A G A -  

 

Tilnefningu SHÍ til ungmennafulltrúa SÞ á vegum LUF 

 

Stúdentaráð hefur áður tilnefnt til ungmennafulltrúa SÞ á sviði loftslagsmála, 

umhverfismála, sjálfbærnis og mannréttindamála. Nú er komið að því að 

tilnefna fulltrúa á sviði loftslagsmála á vegum Landssambands 

Ungmennafélaga (LUF). 

 

Undirrituð leggur til að skipuð verði þriggja manna nefnd til meðferð 

umsókna á grundvelli hæfnisramma LUF. Nefndin skal samanstanda af 

tveimur fulltrúum úr Stúdentaráði, einum úr minnihluta og öðrum úr 

meirihluta, og einum af skrifstofu Stúdentaráðs, sem ætla sér ekki að sækjast 

eftir tilnefningu ráðsins. Nefndin skal leggja niðurstöður fyrir stjórn 

Stúdentaráðs og stjórn staðfestir niðurstöðu nefndar þar sem hæfniskröfur 

LUF eru umboð frá stjórn. 

 

Skýring 

Stúdentaráð Háskóla Íslands er eitt aðildarfélag LUF og sem slíkt getur það 

boðið fram einn fulltrúa til LUF í umboði stjórnar Stúdentaráðs. Hér lagt til 

að þriggja manna nefnd verði skipuð til þess að gæta hlutleysis sem og 

jafnræðis fyrir þá Stúdentaráðsliða, sviðsráðsliða eða nefndarmeðlimi sem 

sækja um. Skrifstofa Stúdentaráðs skipar sinn fulltrúa í nefndina sem sinnir 

hlutverki forseta nefndarinnar og skal sá starfsmaður skipa hina tvo fulltrúana 

í samráði við oddvita beggja fylkinga. Aðstoð er hægt að sækja til 

starfsmannasviðs HÍ ef þörf krefur. Er þetta að fyrirmynd ráðningarferlis 

starfsfólks á skrifstofu SHÍ skv. b-liði 26. gr. laga Stúdentaráðs. 

 

 

 

Isabel Alejandra Diaz forseti Stúdentaráðs Háskóla Íslands 

 

 

c. Kosning um tillögu:  

i. 16 samþykkt  

 

https://luf.is/oskad-eftir-frambodum-til-ungmennafulltrua-a-svidi-loftslagsmala/
https://student.is/log_shi
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9. Fundi slitið 19:15 

Meeting ends 

 

 


