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Kæra sveitarstjórn,

Gjálp er félag áhugafólks um atvinnu- og samfélagsuppbygingu við Þjórsá. Félagsmenn eru
tæplega tvö hundruð og erum á okkar þriðja starfsári. Félagið var stofnað af núverandi og
brottfluttum íbúum við Þjórsá og skilgreinum svæði okkar rúmt.
Við leggjum áherslu á að ákvarðanir fyrirtækja og sveitarstjórna á svæðinu séu teknar með
hagsmuni svæðisins í huga og við viljum koma fram með lausnir og hugmyndir til þess að efla
sjálfsbærni samfélaganna í efnahagslegu, samfélagslegu og náttúrulegu tilliti. Félagið heldur
úti Facebook síðu og eigum reglulegt samtal við Atvinnuþróunarfélag Suðurlands,
Landsvirkjun, öðrum fyrirtækjum á svæðinu og áhugaverðum aðilum sem vilja fjárfesta við
Þjórsá. Félagið er öllum opið sem vilja taka þátt í uppbyggingu á samfélagi og
atvinnutækifærum við Þjórsá.

Við leitum til sveitarstjórnar Flóahrepps um styrk til þess að halda opinn kynningarfund fyrir
ungt fólk í samfélögunum vestan megin Þjórsár. Áætlaður kostnaður okkar við fundinn er á
bilinu 80 til 120 þúsund krónur og við myndum óska eftir því að Flóahreppur leggði fram 30
þúsund krónur. Við munum einnig leita styrkja hjá Hrunamannahreppi og Skeiða- og
Gnúpverjahreppi. Gjálp á enga sjóði tiltæka í þetta verkefni og því myndi verkefnið falla niður
komi ekki til styrkir frá sveitarfélögum og mögulega fyrirtækjum.
Dagsetningin er laugardagurinn 21. mars og fundur myndi vera síðdegis. Fundurinn væri
ókeypis og öllum opinn.

Kostnaður fælist í að greiða bensíngreiðslur til þeirra fyrirlesara eða leiðbeinanda sem kæmu
til vinnu á þessum fundi. Þá væri einnig kostnaður að kaupa auglýsingar á neti,
samfélagsmiðlum og í blöðum til þess að virkja ungt fólk til þátttöku á svæðinu.
Markmið með fundinum væri að kveikja áhuga hjá ungu fólki (já og mögulega bara almennt)
á sveitarstjórnum, fá þau annað hvort til þess að skilja verkefni og mikilvægi sveitarstjórna,

eða mögulega fá áhuga til þess að bjóða sig fram eða taka þátt í grasrótarstarfi
framboðslista.
Efni fundarins og skipulag er enn í mótun, en við horfum til funda sem hafa verið haldnir af
Ungu Austurlandi til dæmis í Neskaupstað og funda sem hafa verið meðal annars haldnir á
Patreksfirði, Stykkishólmi, Húnavatnssýslum og víðar í samstarfi við Ráðrík ehf.
Staðfesta þátttöku með erindi höfum við frá Kristrúnu Frostadóttur, aðalhagfræðings Kviku
banka og Halldóru Hjörleifsdóttur oddvita Hrunamannahrepps. Kristrún starfaði áður sem
hagfræðingur Viðskiptaráðs, hún hefur meistaragráðu í alþjóðafræðum frá Yale háskóla en
hún hefur haldið fyrirlestur sinn um hvað dragi fólk og fyrirtæki að hverju samfélagi. Þann
fyrirlestur hefur hún haldið innan stærtu fyrirtækja á Íslandi, meðal annars Íslandsbanka en
hún vill núna koma til okkar og halda erindi um það.
Þá er einnig hægt að nefna að við eigum í viðræðum við Sigrúnu Björk Jakobsdóttur,
fyrrverandi bæjarstjóra á Akureyri og Dale Carnegie þjálfun á Íslandi til þess kenna fólki leið
til þess að sitja ekki á skoðun sinni á fundum. Þá erum við einnig að skoða leið til þess að
hjálpa fólki að skilja eða lesa í ársreikninga. Ísólfur Gylfi sveitarstjóri Ránarþings eystra hefur
verið í samskiptum við okkur í vetur með þetta verkefni en hefur nýlega fallið úr skaftinu
með erindi sjálfur því hann er upptekinn umrædda dagsetningu.

Við tökum vel á móti ábendingum um erindi og áhugavert fólk sem gæti slegið fólk með
eldmóði og krafti eða efnistök sem áhugavert væri að fjalla um.

Við erum með fleiri kanínur í hattinum og vonumst til þess að við fáum skjót og jákvæð svör
frá ykur til þess að setja í gang spennandi og kröftugan fund með ykkar stuðningi.
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