Fundarboð
Aðalfundur BSNÞ 2016 verður haldinn í matsal Fjallalambs
miðvikudaginn 16. mars. Fundurinn hefst kl. 12.00
Dagskrá hans er sem hér segir:
1. Aðalfundur Sauðfjárbændadeildar.
Fundarsetning og skipun starfsmanna
Nýjir félagar.
Erindi: Þórarinn Ingi Pétursson formaður LS.
Erindi: Svavar Halldórsson framkvæmdastjóri LS og
Markaðsráðs kindakjöts.
Kosningar.
Önnur mál.
2. Aðalfundur BSNÞ
3. Fundarsetning og skipun starfsmanna.
4. Skýrsla stjórnar og reikningar
5. Álit kjörbréfanefndar.
6. Mál lögð fram.
7. Nefndastörf.
8. Afgreiðsla mála.
9. Breytingar á samþykktum BSNÞ.
10. Kosningar.
Stjórnarmaður til næstu þriggja ára.
Einn maður í varastjórn til eins árs.
Endurskoðandi til eins árs.
Búnaðarþingsfulltrúi.
11. Önnur mál.
12. Fundarslit.
Áætlað er að fyrsta lið ljúki eigi síðar en kl. 15.30.
Kl. 16.00 hefjast hefðbundin aðalfundarstörf BSNÞ.
Allir félagsmenn í BSNÞ eru velkomir og hafa málfrelsi og tillögurétt.
Einungis kjörnir fulltrúar hafa atkvæðisrétt vegna liðar 2-11.
Stjórn BSNÞ

Áb.: Halldóra Gunnarsdóttir

Fréttabréf á Langanesi og nágrenni
9. tbl. 7. árg. Miðvikudagur 9. mars 2016

Sumarstarf í Sauðaneshúsi
Breyttur umsóknarfrestur
Í auglýsingu eftir sumarstarfsmönnum
í Sauðaneshús, sem birtist í Skeglunni
10. febrúar, var rangur
umsóknarfrestur auglýstur.
Auglýst er eftir starfsmönnum í
Sauðaneshús frá 15. júní – 31. ágúst.
Sauðaneshúsið er opið alla daga frá
klukkan 11-17.
Verkefni: Móttaka gesta og leiðsögn um sýningu, afgreiðsla á veitingum,
þrif. Viðkomandi þarf að vera orðinn 20 ára, hafa áhuga á sögu svæðisins,
vera fær í mannlegum samskiptum og hafa góða færni bæði í íslensku og
ensku.
Laun eru greidd eftir kjarasamningum Framsýnar við samninganefnd
sveitarfélaga frá 1. júní 2011
Umsóknarfrestur er til 12. mars. Umsóknir skal senda á netfangið
safnahus@husmus.is
Nánari upplýsingar gefur Sif Jóhannesdóttir forstöðumaður
Menningarmiðstöðvar Þingeyinga í síma 464 1860 eða í tölvupósti:
safnahus@husmus.is

Skeglan
Skeglan kemur út alla miðvikudaga nema annað sé auglýst.
Auglýsingar berist á netfangið skeglan@simnet.is eða í síma 892-8202 fyrir kl. 22:00 á
mánudagskvöldum.
Skeglan kemur næst út miðvikudaginn 16. mars 2016.
Gjaldskrá: Hálfsíða 2.700,-, heilsíða 3.900,-.

