Samandráttur av fundarsamtykt hjá Hvalbiar Kommunu tann 13. nov. 2014
Møttir: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Magni Bertholdsen, Martin í Nesi,
Niels J. Thomsen og Jóhan Eli Poulsen. Eyðfinn Debes var burturstaddur.

Mál 1:
Umsókn um stuðul til arbeiðið hjá KRIS.

Til 1:
Samtykt varð ikki at stuðla.

Mál 2:
Tilboð uppá keyp av bókini OLJAN (um føroysku tilgongdina til oljuvinnu).

Til 2:
Samtykt varð ikki at keypa bókina.

Mál 3:
Umsókn um stuðul við keyp av bókini
Miðnámsrit frá Tórður Johannesarson.

Til 3:
Samtykt varð ikki at keypa bókina.

Mál 4:
Umsókn um stuðul við keyp av jólakalendarum
frá Lions Club Suðuroy.

Til 4:
Samtykt varð einmælt at stuðla við keyp av 160
kalendarum.

Mál 5:
Teldutala til heimasíðuna hjá Hvalbiar Kommunu.

Til 5:
Áhugin fyri teldutalu til heimasíður hjá kommununum bleiv ikki so stórur og verður prísurin tí hægri.
Samtykt varð einmælt ikki at taka av tilboðnum um
teldutalu á heimasíðuni.

Mál 6:
Skriv frá sýslumanninum um mønustingarar
til hvalvágirnar í Suðuroynni.

Til 6:
Samtykt varð at taka undir við, at útreiðslurnar fyri
mønustingararnar verða býttar eftir fólkatalinum.

Mál 7:
Skriv frá Trúgva Gudmundarson viðv. vetrarfriðing í sóknini.

Til 7:
Samtykt varð, at Fíggjarnevndin setir seg í samband
við hagastýrini og annars kannar, hvussu farast skal
fram víðari.

Mál 8:
Tilboð frá ANSNI um vaktarhald.

Til 8:
Ansni Trygdarfelag er komið við tilboði um vaktarhald við Hvalbiar skúla, Sambýlið og Kommunuskrivstovuna. Samtykt varð at taka av tilboðnum um
vaktarhald á Sambýlinum í fyribils eitt ár við fýra

atkvøðum fyri og tveimum ímóti.

Mál 9:
Uppskot um havnamerkir.

Til 9:
Í sambandi við uppskot um havnamerkir, varð
samtykt at fáa hesi ásett, tað norðara merkið við
Spýtigjógv og tað sunnara við Bønhústanga.

Mál 10:
Fyrsta viðgerð av fíggjarætlan fyri 2015.

Til 10:
Fíggjarætlanin fyri 2015 varð gjøgnumgingin aftaná
viðgerð í Fíggjarnevndini, ið var samd um at leggja
uppskotið fyri bygdarráðið. Útreiðslurnar til rakstur
eru mettar til kr. 16.738.000,- og íløgur til kr.
4.150.000,-. Útreiðslur / inntøkur hjá Hvalbiar
Kommunu í sambandi við eldraøkið eru mettar til
6.990.000,-.

Mál 11:
Uppskot til samstarvsavtalu um heilsutænastu
í Suðuroyar Læknadømi.

Til 11:
Samtykt varð at taka undir við samstarvsavtaluni
um at skipa Suðuroynna í eitt læknadømi við tveimum staðsetingum, á Tvøroyri og í Vági.

Mál 12:
Lýsing til tíðarritið "Slóðin".

Til 12:
Samtykt varð at hava eina ½ síðu lýsing í blaðnum.

Mál 13:
Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd
síðani síðsta fund.

Til 13:
Tekniska nevnd:
Skriv um framhald av arbeiðinum framvið ósanum
Vega- og havnanevnd:
Skriv viðvíkjandi Skálamøl.

Mál 14:
Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.

Til 14:

Mál 15:
Ikki almenn mál.

Til 15:
Eitt mál viðv. sáttmála og eitt persónsmál.

