G.faUp,rsbústaðir
Fundargerð

Stjórnarfundur Félagsbústaöa nr. LU2OL8 haldinn miðvikudaginn 21. nóvember 2018 kl. t7:OOí
FB að Hallveigarstþ 1.

fundarsal

Fundarmenn: Haraldur Flosi Tryggvason, Heiöa Björg Hilmisdóttir og Laufey Olafsdóttir
Einnig Sigrún Arnadóttir, framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.
Þetta geröist:

1)

2)

3)

Fundargerö síðasta stjórnarfundar lögö fram.
Stjórn samþykkti og undirritaði fundargerö nr. tO/20I8.

Arshlutareikningur þriöja órsfjóröungs 2018. Sturla Jónsson endurskoðandi Félagsbústaöa
og Kristín Guðmundsdóttir fjórmélastjóri sótu fundinn undir þessum lið.
Fyrir fundinum ló órshlutareikningur fyrir fyrstu níu mónuöa órsins og könnunarsk'irsla
endurskoðenda. Sturla fór yfir gögnin. Einnig var farið yfir samanburö ó óætlun og
rauntölum fyrstu 9 ménuðiérsins.
Stjórn sam þykkti órshlutareikninginn og undirritaöi ha nn.
Fjórhagséætlun 2018-2023. Kristín Guömundsdóttir fjérmólastjóri sat fundinn undir þessum
tið.

Lögö voru fram lokadrög aö 5 óra fjórhagsóætlun FB.

Stjórn Félagsbústaða hf. samþykkir framlagða fjérhagsóætlun 2018 - 2023 en bendir ó aö til
þess að rekstur félagsins sé sjólfbær og að félagið geti staðið viö skuldbindingar sínar er
gert réð tyrir 4% varanlegri hækkun rekstrartekna. Fyrir étriö 20L9 þriðir þetta u.þ.b. 160
mkr. hækkun rekstrartekna.

4)

Róðningframkvæmdastjóra.
Samþykkt var að fela stjórnarformanni að undirbúa réðningarferlið

5)

Aherslur næstu mónaöa.
Framkvæmdastjóri lagðifram samantekt með tillögum um sérstök éhersluverkefni
Félagsbústaöa næstu mónuði.
Framkvæmdastjóra var faliö aö vinna grófa kostnaöaróætlun og nónari tímasetningu
verkefna. Stjórnarformanni var falið að kynna eigandanum þessar éherslur.

6)

Sk'irslaframkvæmdastjóra.
Framkvæmdastjóri lagði fram yfirlit og fór yfir stöðu verkefna. M.a. kom fram aö keyptar
hafi verið 67 íbúöir það sem af er érs, fyrir lægju drög að nrijum úthlutunarreglum íbúöa og
að FB heföiveitt umsögn um þau, unnið væri að undirbúningi skuldabréfaútboös, gert hefði
verið til Maskínu um aö hafa umsjón með ókveðnum þéttum mannauðsmóla,
þjónustukönnun væri að fara af stað. Farið var yfir og rætt um undirbúning vegna útgófu
,,gtænna" skuldabréfa og verður undirbúningi fram haldiö.
Umræður.
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7)
8)
9)

Eignakaup: samningar. Mélinu var frestaö

Stefnaíuppl'isingaöryggismólum.
Fyrir fundinum légu drög aö stefnu í uppl'isingaöryggismélum.
Stefnan samþykkt og verður endurskoöuð aö sex mónuöum liönum
Stefna í innkaupamélum.
Fyrir fundinum lógu drög að stefnu í innkaupamólum.
stefnan var samþykkt og að hún veröi endurskoðuð sex mónuðum riönum

10)

Aætlun um fundi stjórnar desember til maí.
Lögö var fram tillaga að fundartíma stjórnar.

11)

önnur mél

Fleira ekkigert. Fundislitið kl. 19:00
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