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Sláttur hafinn
Golfsumarið er hafið og 
golfmót farin að detta inn 
á dagskrá golfklúbba víða 
um land.  Golfskálinn hér í 

Stykkishólmi hefur haft opið 
frá 11.maí s.l. mismikið þó eftir 
veðri.  Golfvöllurinn hefur komið 
vel undan vetri og er í góðu 

ásigkomulagi.  Sláttur er þegar 
hafinn enda túnin iðagræn.

frettir@snaefellingar.is 

Aton sýning 
um helgina

Sumardagskrá er að fara í gang í 
Norska húsinu um þessar mundir 
og verður opnun á föstudag á 
sýningu um Aton húsgögnin sem 
framleidd voru hér í Stykkishólmi 
á árunum 1968-1975.  Sýningin 
stendur til áramóta. Opið er frá kl. 
11-18 alla daga í sumar.

frettir@snaefellingar.is 

Menningarstefna fyrir Stykkishólm
Frá síðasta hausti er Guðrún 
Jónsdóttir forstöðumaður Safna-
hússins í Borgarbyggð kom 
hingað og hélt fyrirlestur um 
safnastefnu, hefur safna og 
menningarmálanefnd Stykkis-
hólmsbæjar haft það í sínum 

verkahring að smíða drög að 
menningarstefnu fyrir Stykkis-
hólm. Sé gluggað í fundargerðir 
nefndarinnar hefur þetta mál 
verið á dagskrá nefndarinnar 
í allan vetur. Drög hafa litið 
dagsins ljós og send til 

bæjarstjórnar en ekki virðist 
hafa verið einhugur um þau þar 
sem nefndarmaður minnihluta 
sat hjá við afgreiðslu þeirra. Á 
síðasta fundi nefndarinnar er 
dagsetning Norðurljósahátíðar 
ákveðin en hátíðin verður haldin 

20.-23. október n.k. Söfnin og 
tónlistarskólinn munu leiða 
undirbúning og skipulagningu 
hátíðarinnar að þessu sinni.

Háskólalestin heillaði upp úr skónum
Háskólalest Háskóla Íslands 
kom við á ferð sinni um landið 
hér í Stykkishólmi og stoppaði 
hér föstudag og laugardag. Það 
er ljóst að svona viðburður getur 
haft mótandi áhrif á nemendur 
þar sem heimar vísinda og fræða 
ljúkast upp með súper hressu 
starfsfólki lestarinnar. Háskólafólk 

vann með grunnskólanemendum 
á föstudeginum og svo var slegið 
upp hátíð á Hótel Stykkishólmi og 
í íþróttahúsinu á laugardeginum 
þar sem allir voru velkomnir.  
Vægast sagt mjög áhugavert og 
var þátttaka gesta góð og vel 
mætt.

frettir@snaefellingar.is 

frettir@snaefellingar.is 
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Skólaþing var haldið á hótel 
Stykkishólmi s.l. laugarag 
og var þátttaka mjög góð að 
mati Ingvars Sigurgeirssonar 
prófessors við Menntavísindasvið 
Háskóla Íslands.  Hann sagði frá 
því í inngangsorðum sínum að 
þátttaka bæjarbúa í þessu góða 
veðri væri mjög góð. Skólaþingið 
var haldið í þeim tilgangi að fá 
almenna bæjarbúa til þátttöku í 
þeirri vinnu sem fór af stað í vetur 
undir stjórn Ingvars, að móta nýja 
skólastefnu fyrir Stykkishólm 
sem gilda mun næstu fimm árin.  
Kynntar voru niðurstöður kannana 
í foreldrahóp skólabarna á öllum 
skólastigum hér í Stykkishólmi 
og ljóst að þar var margt gott 
sem kom fram en einnig að 
ýmislegt þyrfti að bæta úr. 
Umræður sköpuðust um aðstöðu 
til kennslu í skólunum þremur og 
um aðstöðu félagsmiðstöðvar. 
Hópar sem settir voru saman 

þennan dag og skiptu reglulega 
um félaga komu margir hverjir inn 
á þá hugmynd að betur væri hægt 
að nýta  aðstöðu, mannauð og 
staðarmenningu í námi barnanna.  
Sú skemmtilega hugmynd kom 
einnig fram að breyta heiti 
leikskólans í grunnskóla og nafni 
grunnskólans í miðskóla, þannig 
fengist samfella í orðanotkun. 
Rannsóknir benda allar í þá 
átt að á leikskólaaldrinum séu 
börn móttækilegust fyrir því að 
nema þekkingu, enda sé mikið 
unnið með það á þessum árum 
í lífi barns. Að sögn Ingvars er 
einnig þörf á því hér að auka 
virðingu fólks fyrir starfinu í 
leikskólanum sem unnið er með 
börnunum. Einnig kom Ingvar 
inn á það hversu gott starf væri 
í félagsmiðstöðinni sem væri þó í 
óboðlegu húsnæði. Það hvernig 
til tekst í starfi með börnum byggir 
að miklu leiti á mannauðnum sem 

Skólaþing Stykkishólmsbæjar

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar 
hefur á fundi sínum í dag 17. maí 
2016 afgreitt ársreikning fyrir 
bæjarsjóð og B-hluta fyrirtæki 
bæjarins vegna ársins 2015 
að loknum tveimur umræðum 
í bæjarstjórn og umfjöllun í 
bæjarráði. Löggiltur endurskoðandi 
bæjarins hefur kynnt athugun sína 
á fjárreiðum bæjarins og sett 
fram ábendingar og lagt mat á 
reikninginn í endurskoðunarskýrslu 
sem liggur fyrir sem fylgiskjal 
með ársreikningnum.
Endurskoðunarnefnd hefur átt 
fund með endurskoðanda og 
fjallað um reikninginn. 
Afkoma bæjarins er skýrt skýrð 
í reikningnum og blasir það við 
að úttekt rekstrarráðgjafa sem 
kallaðir voru til á árinu 2014 
og tillögur um fjárhagslega- og 
rekstrarlega endurskipulagningu 
voru nauðsynlegar og hafa hafa 
borið árangur. En það er ljóst að 
halda verður áfram hagræðingu 
og úrbótum í rekstrinum því að 
þrátt fyrir aðhald þarf að bæta 
afkomuna vegna þeirra miklu 

launabreytinga sem samið var 
um í lok ársins 2015 og náðu allt 
aftur til miðs ársins 2014. 
Eftirlitsnefnd með fjármálum 
sveitarfélaga gerði athugasemdir 
við það að Jafnvægisregla 
1.tl. 64.gr. sveitarstjórnarlaga 
var ekki uppfyllt samkvæmt 
ársreikningi 2012, 2013 og í 
upphaflegri áætlun ársins 2014. 
Með viðaukaáætlun ársins 2014 
var þeirri þróun snúið við og 
Jafnvægisreglan uppfyllt sem og 
í ársreikningi 2015 sem skilar já-
kvæðri niðurstöðu.
Engu að síður er ljóst að fastur 
rekstrarkostnaður bæjarsjóðs 
þarf að lækka enn frekar og tekjur 
að aukast eigi afkoman að verða 
viðunandi. Þar skiptir mestu að ná 
fram lækkun á rekstrarútgjöldum 
skóla og íþróttastarfsemi sem 
eru stærstu útgjaldaliðirnir.
Við samanburð á fjárhagsáætlun 
ársins 2015 og ársreikningi 
hafa komið nokkur frávik. 
Þessi frávik helgast að mestu 
af launabreytingum vegna 
kjarasamninga og hækkun 

lífeyrisskuldbindinga en einnig 
vegna aukinna útgjalda til um-
hverfismála og hreinsunar gatna 
og opinna svæða bæjarins.
Einnig vegna hækkunar framlaga 
til UMF Snæfells, vegna 
samnings við Sóknarnefnd 
Stykkishólmskirkju og vegna 
kostnaðar við nýtt bókhaldskerfi.
Einnig er vert að draga það fram 
að gjaldskrá í Áhaldahúsi var 
leiðrétt og færð sem næst því 
sem er hjá verktökum sem leiðir 
til þess að gjaldaliðir hækka 
umfram áætlun en tekjufærslur 
útseldrar vinnu aukast að sama 
skapi. Eins og áður hefur fjár-
hagsáætlunin verið kynnt ítarlega 
fyrir forstöðumönnum stærstu 
einstakra rekstrareininga eins 
og skólanna og íþróttamann-
virkjanna sem gefur ótvírætt 
gott aðhald í rekstrinum. Þannig 
verða stjórnendur meðvitaðri 
um reksturinn og betur í stakk 
búnir að grípa til viðeigandi 
ráðstafanna til að vera innan fjár-
hagsáætlunar.
Mikilvægt er að kynna niðurstöðu 

ársreiknings sem og milli uppgjör 
innan stofnana bæjarins þannig 
að öllum þeim sem fara með 
ákvörðunarvald um útgjöld innan 
stofna sé ljóst hver staðan er.
Bókun meirihluta fjallar enn-
fremur um eftirfarandi þætti:
Rekstur bæjarfélagsins, sjóðs-
streymi, afkomu B-hluta og skuld-
bindingar bæjarsjóðs og skuldir 
og skuldbindingar og hana má sjá 
í heild í fundargerð bæjarstjórnar 
á vef Stykkishólmsbæjar.
Við undirrituð þökkum starfsfólki 
bæjarins fyrir árangursríka vinnu 
og skilning á því umfangsmikla 
starfi sem unnið hefur verið 
við endurskipulagningu og 
undir-búning þeirra breytinga 
sem óhjákvæmilegar eru við 
rekstur bæjarins. Bæjarfulltrúar 
H-listans leggja áherslu á 
að eiga gott samstarf innan 
bæjarstjórnar við þau verkefni 
sem framundan eru svo tryggja 
megi bætt bú-setuskilyrði í 
bænum í anda framþróunar sem 
á að ríkja hér í bænum okkar.  
Stykkishólmi, 17. maí.

Bókun meirihluta bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar 
vegna ársreiknings

Hafdís Bjarnadóttir, Katrín Gísladóttir, Íris Huld Sigurbjörnsdóttir, Sturla Böðvarsson

frettir@snaefellingar.is

þar starfar en skólastefna er mjög 
gott verkfæri fyrir það fólk og ekki 
síður fyrir foreldra og börn.  Þess 

er að vænta að fyrri part sumars 
verði lögð fram skólastefna 
Stykkishólms fyrir næstu fimm ár.
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Auglýsir eftir starfsfólki í 
eftirtalin störf

Liðveisla í Ólafsvík, Grundarfirði og 
Stykkishólmi 
Megininntak starfs felst í persónulegum 
stuðningi og aðstoð sem einkum miðar að því 
að rjúfa félagslega einangrun skjólstæðinga. 
Þjónustuviðmið skjólstæðings er á bilinu 16 – 20 
klst. á mánuði.  

Stuðningsfjölskyldur í Grundarfirði og 
Stykkishólmi
Megininntak starfs er að styðja við fjölskyldu 
barna með umönnun þeirra á heimili 
þjónustuveitanda, ýmist einn, tvo eða þrjá 
sólarhringa í mánuði.

Laun skv. samningum sveitarfélaganna og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir er tilgreini menntun, fyrri störf, 
einn til tvo umsagnaraðila og sakavottorð 
berist til Ingveldar Eyþórsdóttur, félagsráðgjafa 
(ingveldur@fssf.is) eða Gunnsteins Sigurðssonar, 
umsjónarþroskaþjálfa (gunnsteinn@fssf.is), sem 
veita frekari upplýsingar um störfin í tölvupósti 
eða síma 430-7800.  

Nota skal umsóknareyðublöð sem eru á 
heimasíðu FSS, fssf.is; undir „eyðublöð- 
atvinnuumsókn“  Umsóknir berist í tölvupósti 
eða á skrifstofu FSS, Klettsbúð 4, 360 
Snæfellsbæ.

Forstöðumaður

Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. 
löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.isAllar eignir á www.faststykk.is

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali
Ægisgötu 11
340 Stykkishólmi
Sími: 896 4489
sverrir@posthus.is

Frá  Snæfell / meistaraflokkar
 

Mánudaginn 30. maí ætlum við að 
þvo og bóna bíla.  Við byrjum kl. 17 

og verðum hjá Dekk og Smur. 

 Þá eru sláttuvélarnar okkar klárar.  
Tökum að okkur að slá lóðir og gerum það vel.  

Bjóðum upp á fasta áskrift allt sumarið  
eða stakan slátt, þú velur. 

 Hafðu samband við einn af eftirtöldum 
stjórnarmönnum og allir sáttir. 

·         Davíð Sveinsson                    862-2910
·         Hermundur Pálsson               891-6949
·         Ingi Þór Steinþórsson            860-1885
·         Páll Vignir Þorbergsson        895-9274
·         Gunnar Svanlaugsson            864-8864 

Verslum í heimabyggð því þannig styrkjum  
við hvert annað.

 
ÁFRAM SNÆFELL

frettir@snaefellingar.is

Nýlega var skipt um 
skráarkerfi við inngang í 
Vatnasafn.  Nú er kominn 
rafrænn talnalás og er það 
liður í breytingum á aðgengi 
að Vatnasafninu.  Arnór 
Óskarsson forstöðumaður 
Eldfjalla- og Vatnasafns 
sagði í samtali við 
Stykkishólms-Póstinn að 
tilgangurinn væri auka 
möguleikana á opnunartíma 
og bjóða upp á ýmsar 
nýjungar með þessu kerfi. 
Til að komast í Vatnasafnið 
þarf talnakóða og til að fá 
upplýsingar um hann er 
áhugasömum bent á að 
leita til Eldfjallasafnsins.

Skipt um skrá í Vatnasafni

http://www.fasteignsnae.is
http://www.faststykk.is
mailto:gunnsteinn@fssf.is
mailto:ingveldur@fssf.is
https://www.faststykk.is
https://www.fasteignsnae.is
http://fssf.is/forsida/eydublod/
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Takk fyrir áskorunina Hafdís 
mín.
Þessi er mjög góð. 
 
Innihald:

3 eggjahvítur
150 g púðursykur
80 g strásykur
4 bollar Rice Crispies
200 g After Eight
500 ml rjómi
250 g jarðarber

 
Þeytið eggjahvítur í skál þar til 
þær verða stífar og ekki lengur 
froðukenndar.
Bætið púðursykri og strásykri 
við og þeytið þar til blandan 
verður ljós og alveg stíf. Þegar 
maður heldur að marengsinn 
sé tilbúinn er gott að þeyta 
hann aðeins meira því ef hann 
er ekki nógu stífur getur hann 
farið að leka í ofninum og 
botnarnir verða flatir.
Blandið Rice Crispies varlega 
saman við.
Teiknið með blýanti 
hring á sitthvora 
bökunarpappírsörkina. Gott 
er að nota botninn úr 24 cm 
kökuformi til að teikna eftir 
en ég vil hafa marengsinn 
aðeins minni og þykkri svo ég 
teiknaði eftir skál sem hefur 
minna þvermál en kökuformið.
Skiptið marengsblöndunni 
jafnt á bökunarpappírsarkirnar 
og smyrjið þannig að blandan 
fylli upp í teiknuðu hringina.

Bakið í ofni við 150° í 40 
mínútur.

Takið frá 8 plötur af After Eight 
og leggið til hliðar ásamt 25 ml 
af rjóma.
Þeytið 475 ml af rjóma. Skerið 
afganginn af After Eight í 
smáa bita og blandið saman 
við rjómann.

Setjið smá slettu af rjóma á 
kökudisk svo kakan festist við 
hann og renni ekki til.
Hvolfið öðrum marengs-
botninum á diskinn og smyrjið 
helmingi rjómans ofan á.
Skerið jarðarberin í smáa 
bita og dreifið rúmlega 
helmingnum yfir tertuna.
Leggið hinn botninn ofan á 
og smyrjið með restinni af 
rjómanum.
Bræðið 6 After Eight plötur 
í potti við vægan hita með 
25 ml af rjóma.  Kælið þar til 
blandan verður volg og hellið 
yfir tertuna í mjórri bunu með 
skeið þannig að kakan verði 
röndótt.
Skerið 2 After Eight plötur 
horn í horn þannig að úr 
verða tveir þríhyrningar. Raðið 
þríhyrningunum í kórónu 
ofan á tertuna og fyllið með 
jarðarberjum. Dreifið restinni 
af jarðarberjunum yfir kökuna 
og skreytið með myntulaufum.
Myntan og jarðarberin eru 
himnesk blanda. 

Verði ykkur að góðu. 

Kveðja frá Fredrikstad.

Ég skora á tengdadóttir mína
Margreti Hólmgeirsdóttir 
sem býr í Steinkjer, Noregi

After Eight marengs

frettir@snaefellingar.is

Hilmar Hallvarðsson hefur tekið 
við búi í Holtaseli af Benedikt 
Frímannssyni og stundar 
fjárbúskap að hætti hobbýbænda. 
Fyrir um viku síðan bar ærin 
Bílda fjórum lömbum og í gær 
miðvikudag voru lömbin öll spræk 

og hress. Sama ær hefur borið 
þremur lömbum áður svo hún er 
frjósöm í meira lagi.  
Sauðburður er nú langt kominn 
og sumstaðar búinn.  Lömb eru 
því farin að skoppa um á túnum í 
sveitum landsins.

Frjósemi í Holtaseli
Guðný Björgvinsdóttir

Áætlun Baldurs
Frá  Sun.-Fös.    
Stykkishólmi   15:00      
Brjánslæk 18:00 

 
Sumaráætlun Baldurs tekur gildi 1. júní nk. 

 
Vinsamlegast athugið, sækja þarf farmiða á  
skrifstofu Sæferða 30 mínútum fyrir brottför.

www.saeferdir.is

Rannsóknarsetur HÍ á Snæfells-
nesi leitar nú staða í Breiðafirði 
þar sem sem koltvísýrings gas 
flæðir af hafsbotni og birtast þá 
loftbólur upp úr sjónum, stöðugt 
streymi eða loftbólur á stangli. 
Í Breiðafirði eru heimildir um 
þessi svokölluðu bólustreymi, 
sérstaklega norðanmegin. 
Spurning Rannsóknarsetursins 
er því  sú hvort fólk kannist 
við staði þar sem loftbólur 
birtast upp úr sjó? Nú spyr sig 
kannski einhver af hverju áhugi 
Rannsóknarseturins á þessu 
fyrirbæri stafar.  Ástæðan er sú að 
súrnun sjávar (lækkandi sýrustig 
vegna uppleysts koltvísýrings 
í sjó) er alvarlegt umhverfis-
vandamál sem vísindamenn 

leitast nú við að rannsaka. Við 
slíkar rannsóknir er hægt að nota 
staði í sjó þar sem CO2 loftbólur 
berast náttúrulega af hafsbotni. 
Hægt væri að skoða lífríkið í 
kring um slík bólustreymi til þess 
að skilja betur áhrif súrnunar 
sjávar í framtíðinni. Slík fyrirbæri 
eru afar sjaldgæf á heimsvísu 
og því afskaplega verðmæt fyrir 
vísindasamfélagið. Vísindamenn 
við Háskóla Íslands leita nú að 
svona stöðum við Ísland. Þeir 
sem kunna að hafa upplýsingar 
um einhverja svona staði í 
Breiðafirði eru hvattir til að setja 
sig í samband við starfsmenn 
Rannsóknarsetursins í síma 
4338115 eða með því að senda 
tölvupóst á joneinar@hi.is

Bólustreymi hvað er það?

frettir@snaefellingar.is

http://www.saeferdir.is
mailto:joneinar@hi.is
https://www.saeferdir.is
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Starf í Ásbyrgi, Stykkishólmi
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir 
starf í „Ásbyrgi“ í Stykkishólmi , sem er 
dagvinnustofa og atvinnutengd úrræði fólks 
með skerta starfsgetu.

Um er að ræða 100% stöðugildi, vinnutími virka 
daga kl. 8.00 – 16.00.

Launakjör skv. samningum  sveitarfélaganna og 
viðkomandi stéttarfélags.

Menntun:  Leitað er starfsmanns sem býr 
að menntun er nýtist í starfi þessu, s.s. 
þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, félagsliða, stuðningsliða 
eða annars hliðstæðs náms og eða starfsreynslu. 

Hæfnisviðmið: Rík samskipta- og 
samstarfshæfni, hugmyndaauðgi, framtakssemi, 
ábyrgð; kunnátta í notkun ýmissa tækja 
og efna við gerð nytja- og skrautmuna úr 
endurnýjanlegu efni úr nærsamfélaginu.

Ökuréttindi áskilin.  Starfsmaður þarf að geta 
hafið störf frá og með 8. ágúst n.k.

Skriflegar umsóknir er tilgreini menntun, 
fyrri störf, 2 umsagnaraðila og  sakavottorð 
viðkomandi  berist til undirritaðs sem jafnframt 
veitir frekari upplýsingar um starfið:
Hanna Jónsdóttir, ráðgjafarþroskaþjálfi,  
s 430 7809 og 891 8297; hanna@fssf.is
Klettsbúð 4, 360  Snæfellsbæ. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu 
okkar:  fssf.is

Umsóknarfrestur er til 23. júní 2016

Forstöðumaður

Þann 9. apríl s.l. urðu miklar 
breytingar á högum fjölskyldunnar 
þegar Hinrik féll frá. Tíminn 
sem liðinn er síðan hefur verið 
okkur mjög erfiður. Við fundum 
strax fyrir miklum stuðningi frá 
íbúum Stykkishólmsbæjar og 
hefur það hjálpað okkur mikið.
Það er greinilegt að Hinrik 
var vinamargur. Við viljum 
þakka stjórnendum, kennurum, 
nemendum og foreldrum í 
Grunnskólanum fyrir vináttu og 
stuðning við krakkana og alla 
fjölskylduna. Vinnufélagar, gamlir 
og nýir, félagasamtök, bæjarbúar 
allir og aðrir sem hafa stutt við 

fjölskylduna, kærar þakkir fyrir 
auðsýndan hlýhug, faðmlög 
og stuðning sem við höfum 
fengið úr ólíklegustu áttum, 
bæði í tengslum við andlát og 
útför Hinriks og fermingu Gróu 
um hvítasunnuna. Fjölskyldur 
okkar Hinriks og Ellu biðja öll 
fyrir kveðjur. Þau eru þakklát 
fyrir þann mikla hlýhug sem þau 
finna frá öllum til fjölskyldunnar 
og sjá hvað okkur líður vel hér 
í Stykkishólmi. Þetta hefur allt 
verið okkur ómetanlegt og orð 
geta vart lýst þakklæti okkar.

Þakkir fyrir ómetanlegan 
stuðning og hlýhug

                                    Ella Kata, Gróa, Elín og Þorvarður.

http://fssf.is/forsida/eydublod/
mailto:hanna@fssf.is
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Aðalfundur Pírata á Vesturlandi 
var haldinn laugardaginn 21. 
maí í Grundarfirði. Mæting var 
góð og ný stjórn kosin ásamt 
nýjum formanni. Fundurinn var 
haldinn í Grundarfirði, til heiðurs 
nýjasta aðildarfélagi flokksins, 
Pírötum í Grundarfjarðarbæ. Mikil 
spenna ríkti við kjör á nýrri stjórn 
flokksins og formanni, enda ekki 
á hverjum degi sem félagsmenn 
kjósa sér nýja stjórn. Formaður 
var kjörinn í forgangskosningu en 
með þeirri aðferð er tryggt að sá 
sem nýtur mests stuðning meðal 
félagmanna vinnur oddvitasætið. 
Stjórn var einnig kosin með sama 
hætti, en án þess þó að ákveðin 
röð væri reiknuð. Á fyrsta fundi 
nýrrar stjórnar, svokölluðum 
verkefnaskiptingarfundi, deildu 
stjórnarmenn með sér lögbund-
num hlutverkum félagsins.
Eftirfarandi er niðurstaða þess 
fundar: Eiríkur Þór Theódórsson, 
kjörinn formaður, Hafsteinn 
Sverrisson, varaformaður, Hinrik 
Konráðsson, gjaldkeri, Ágúst 

Smári Beaumont, ritari, Gunnar 
Jökull Karlsson, samráðsfulltrúi.
Píratar kalla formann sinn 
iðulega kaptein og er Eiríkur Þór 
Theódórsson kapteinn Pírata 
á Vesturlandi. Eiríkur gegnir nú 
starfi kapteins í annað skiptið í 
röð með yfirgnæfandi stuðningi 
félagsmanna. Nýmæli í lögum 
félagsins heimila varastjórn 
Pírata á Vesturlandi, ásamt for-
mönnum aðildarfélaga (sem í 
dag eru á Grundarfirði, Akranesi 
og Borgarbyggð) að kjósa um 
mál á stjórnarfundum félags-
ins, en vert er að nefna að 
allir fundir félagsins eru opnir 
almenningi, allt frá hefðbundnum 
félagsfundum til stjórnarfunda. 

Aðalfundur Pírata

Ágúst  Beaumont ritari Pírata



Stykkishólms-Pósturinn, 20. tbl. 23. árgangur 26. maí 2016

www.snaefellingar.is                                                                                    7                                                                   frettir@snaefellingar.is    

Umhvefisdagar 2016
Vorhreinsun í Stykkishólmi 30. maí til 5. júní

Fyrirkomulag átaksins er: 

• 	 Einstaklingar,	fyrirtæki	og	félög	í	bæjarfélaginu	taka	til	í	sínu	nærumhverfi.
•  Starfsmenn áhaldahúss fjarlægja garðaúrgang við gangstéttarbrún  
	 á	virkum	dögum	(fyrir	hádegi	á	föstudag).

Umhverfisnefnd

TÖKUM HÖNDUM SAMAN OG  
GERUM BÆINN OKKAR AÐ 

SNYRTILEGASTA BÆ LANDSINS!
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Viltu slást í hóp 
öflugra starfsmanna Fiskistofu?

Veiðieftirlitsmaður í Stykkishólmi
Fiskistofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan og jákvæðan starfsmann í 100% starf á veiðieftirlitssviði sem fyrst. 
Mannauður Fiskistofu er grunnstoðin í starfsemi hennar og er lögð mikil áhersla á starfsþróun, teymisvinnu og 
leiðir til að gera góðan vinnustað betri.

Fiskistofa er þjónustu- og eftirlitsstofnun með sex starfsstöðvar um land allt og eru höfuðstöðvar á Akureyri. 
Stofnunin annast stjórnsýslu á sviði sjávarútvegs og lax- og silungsveiði ásamt því að safna og vinna úr 
upplýsingum um þá málaflokka. Nánari upplýsingar um Fiskistofu má finna á www.fiskistofa.is.  

Gildi Fiskistofu eru traust, framsækni og virðing

Helstu verkefni:
• Eftirlit á sjó, en í því felst m.a. lengdarmæling á fiski og tillögugerð um lokanir veiðisvæða, eftirlit 

með aflasamsetningu, veiðarfærum, hlutfalli smáfisks í afla og brottkasti afla. Þá fylgjast veiðieftir-
litsmenn einnig með því að afladagbækur séu rétt útfylltar og séu í samræmi við veiðar og afla um 
borð. 

• Eftirlit í landi, en það felur m.a. í sér eftirlit með löndun, vigtun og skráningu afla, eftirlit með veiðar-
færum og aflasamsetningu, lengdarmælingar á afla og eftirlit með færslu afladagbóka. Eftirlit með 
löndunum erlendra skipa og úttektir á afurðum vinnsluskipa ásamt skrifstofustörfum s.s. skýrslugerð 
þegar vettvangsstörfum lýkur, að fylgjast með löndunum og skráningum í aflaskráningarkerfi 
Fiskistofu og öflun gagna vegna brotamála sem upp koma. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leitað er að kraftmiklum einstaklingi sem hefur haldgóða reynslu af störfum í sjávarútvegi.
• Góð íslensku-, ensku- og tölvukunnátta er áskilin.
• Gott líkamlegt atgervi.
• Sjálfstæði, fagmennska og nákvæmni í vinnubrögðum.
• Sanngirni og háttvísi.
• Góð hæfni í samskiptum.
• Menntun sem nýtist í starfi s.s. skipstjórnarréttindi, stúdentspróf eða iðnmenntun æskileg.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Hildur Ösp Gylfadóttir mannauðs- og fjármálastjóri í síma 5697900. 

Umsóknir sem hafa að geyma ítarlegar upplýsingar um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað sem máli 
kann að skipta sendist á netfangið starf@fiskistofa.is eða með bréfi til Fiskistofu, Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði 
merkt „Veiðieftirlitsmaður Stykkishólmur“

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2016.

Laun taka mið af kjarasamningi ríkisins við viðeigandi stéttarfélag. Samkvæmt jafnréttisstefnu Fiskistofu eru konur jafnt sem karlar 
hvött til að sækja um. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út, með vísan til 3. tl. 2. mgr. 2. gr. regla nr. 
464/1996 um auglýsingar á lausum störfum, með síðari breytingum, sem settar eru samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 70/1996 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

30

mailto:starf@fiskistofa.is



