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Sigrún Helga Sigurjónsdóttir
Til
Frá
Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili
Skráð dags
Skráningaraðili

Elisabeth Patriarca Kruger
Sigrún Helga Sigurjónsdóttir
Beiðni um að fundur verði gerður opinber á vefsvæði nefndar
2110006
Alþingi
28.10.2021
Katrín Oddsdóttir

Sjá póst að neðan
Sent from my iPhone
Begin forwarded message:

From: Katrín Oddsdóttir - HI
Date: 28 October 2021 at 13:00:47 GMT
To: Birgir Ármannsson
Cc: Sigrún Helga Sigurjónsdóttir , Þorvaldur Gylfason - HI , Rúnar Björn Þorkelsson ,
Sigurdur Sigurdsson
Subject: Beiðni um að fundur verði gerður opinber á vefsvæði nefndar

?
Sæl Birgir og Sigrún Helga,

Fyrir hönd okkur fjórm enninganna sem sóttum fund undirbúningskjörbréfanefndar
klukkan 10.30 þann 25. o k tó b e r síðastliðinn er farið fram á að upptaka af fundi okkar
m eð nefndinni verð i gerð o p in b e r á vefsvæ ði nefndarinnar.
Jafnfram t er óskað e ftir a llir a ð rir fu n d ir verð i ge rð ir o p in b e rir á vefsvæ ði nefndarinnar
svo okkur sem kæ rendum gefist kostur á að fylgjast alm ennilega með fram vindu
m álsins og e ftir atvikum grípa til a ndm æ laréttar vegna kæra okkar gerist þess þörf.
Líkt og Ragnhildur H elgad óttir prófessor sagði á opnum fundi m eð nefndinni er afar
m ikilvæ gt að gagnsæi ve rð i hafð að leiðarljósi í störfum nefndarinnar. Þetta er
m ikilvæ gt til að hægt sé að fylgja kæ rum e ftir efnislega en einnig í þeim tilgangi að
skapa þá ásýnd sem nauðsynleg er fy rir traust alm ennings á störfum Alþingis að þessu
m ikilvæ ga verkefni.

Virðingarfyllst,
Katrín O d d sd ó ttir

http://vilji/onecrm/viewcontrol/getItem.aspx?itemid=29637711224628957947&contentcl...

12.11.2021

Page 2 of 2

M e ð sam þykkt eftirfa ran d i kæranda sem eru hér í cc: Þorvaldur Gylfason, Rúnar Björn
Herrera Þorkelsson og Sigurður Hr. Sigurðsson.

Þessi tölvupóstur ásamt viðhengjum er eingöngu ætlaðurþeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu upplýsingar í honum verið
bundnar trúnaði. Birting tölvupóstsins eða viðhengja, að hluta til eða í heild, er óheimil án samþykkis sendanda.
Fyrirvari/Disclaimer
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