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Efni
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Upplýsingar Vinnsla
Móttekið dags. 27.8.2019 08:25:41 Staða Imported

Eigandi Tímamörk

Skjalalykill 00.04 Stefna og stefnumótun

Lykilorð

Þátttakendur
Frá Reykjanesbær RNB (reykjanesbaer@reykjanesbaer.is)

Til skjaladeild@reykjanesbaer.is

Innihald
 

 

Með kveðju,

Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir

Þjónustustjóri Reykjanesbæjar

_____________________________________________

Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.

Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar.

---

This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addressed.

 

 

 

From: Harpa Júlíusdóttir <harpa@un.is> 
Sent: mánudagur, 26. ágúst 2019 15:46
To: felag@un.is
Cc: radhus@reykjavik.is; kopavogur@kopavogur.is; postur@seltjarnarnes.is; gardabaer@gardabaer.is; hafnarfjordur@hafnarfjordur.is; mos@mos.is; 
oddviti@kjos.is; Reykjanesbær RNB <reykjanesbaer@reykjanesbaer.is>; grindavik@grindavik.is; skrifstofa@vogar.is; sandgerdi@sandgerdi.is; akran
es@akranes.is; skorradalur@skorradalur.is; hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is; borgarbyggd@borgarbyggd.is; grundarfjordur@grundarfjordur.is; he
lgafellssveit341@gmail.com; stykkisholmur@stykkisholmur.is; eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is; snb@snb.is; dalir@dalir.is; bolungarvik@bolungar
vik.is; postur@isafjordur.is; sveitarstjori@reykholar.is; talknafjordur@talknafjordur.is; vesturbyggd@vesturbyggd.is; sudavik@sudavik.is; arneshrep
pur@arneshreppur.is; drangsnes@drangsnes.is; strandabyggd@strandabyggd.is; skagafjordur@skagafjordur.is; skrifstofa@hunathing.is; valdimar@
blonduos.is; skagastrond@skagastrond.is; skaga.byggd@simnet.is; hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is; akrahreppur@akrahreppur.is; akureyri
@akureyri.is; nordurthing@nordurthing.is; fjallabyggd@fjallabyggd.is; dalvik@dalvik.is; esveit@esveit.is; horgarsveit@horgarsveit.is; postur@svalb
ardsstrond.is; sveitarstjori@grenivik.is; sveitarstjori@myv.is; skrifstofa@tjorneshreppur.is; thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is; svalbardshreppur@sv
albardshreppur.is; langanesbyggd@langanesbyggd.is; sfk@sfk.is; fjardabyggd@fjardabyggd.is; skrifstofa@vopnafjardarhreppur.is; fljotsdalshreppur
@fljotsdalur.is; borg@eldhorn.is; djupivogur@djupivogur.is; egilsstadir@egilsstadir.is; afgreidsla@hornafjordur.is; postur@vestmannaeyjar.is; radhu
s@arborg.is; myrdalshreppur@vik.is; klaustur@klaustur.is; asahreppur@asahreppur.is; hvolsvollur@hvolsvollur.is; ry@ry.is; hruni@fludir.is; hve@h
veragerdi.is; olfus@olfus.is; gogg@gogg.is; skeidgnup@skeidgnup.is; blaskogabyggd@blaskogabyggd.is; floahreppur@floahreppur.is; eything@ey
thing.is; fv@vestfirdir.is; bjarni@sudurland.is; ssa@ssa.is; ssh@ssh.is; ssnv@ssnv.is; sss@sss.is; ssv@ssv.is
Subject: RE: Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og sveitarfélögin - LÝSA 2019

 

Sæl aftur kæru fulltrúar sveitafélaga

 

Þá styttist í viðburð okkar „Heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna og sveitarfélögin“ sem fram fer vettvangi LÝSU í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri. M
ig langaði með þessum pósti að minna á málstofuna og hvetja ykkur til að taka þátt í þessu mikilvæga samtali með okkur. Málstofan fer fram á seinni deg
i LÝSU, laugardeginum 7.september kl: 13:30 – 15:00

 



Við höfum sett upp viðburð á facebook sem ég fæ að deila hérna með ykkur, það væri þá vel þegið ef þið gætuð deilt þeim á meðal starfsmanna ykkar sv
eitafélags sem mögulega hefðu áhuga og tök á að taka þátt með okkur.

 

Hlökkum til að sjá ykkur sem flest

Harpa

 

 

 

From: Harpa Júlíusdóttir 
Sent: mánudagur, 5. ágúst 2019 21:58
To: felag@un.is; Vera Knútsdóttir <vera@un.is>

 

Góðan daginn

 

Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi mun standa fyrir málstofu um innleiðingu sveitarfélaga á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna á LÝSU (http://ww
w.lysa.is/) sem fram fer núna í upphafi september í Hofi á Akureyri. Viðburðinn munum við auglýsa nánar þegar nær dregur, en vildum með þessum góð
a fyrirvara bjóða ykkur sem komið að stjórn sveitarfélaga og landshlutasamtaka sveitarfélaga að koma og taka þátt í þessari mikilvægu umræðu með okk
ur.

  

Innleiðing sveitarfélaga á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Stefnumótun, staðlar, mælitæki og aðgerðir 

Flutt verða erindi frá Kópavogsbæ og Skaftárhrepp þar sem innleiðingar ferli bæði fjölmenns og fámenns sveitarfélags verður rakið. Þá verður innleiðing
arferli og stefnumótun landsfjórðungssamtaka sveitarfélaga, Samtaka sveitarfélaga Norðurlands vestra, kynnt. Þá munu allir ræðumenn taka þátt í umræ
ðu pallborði í lokin.

 

 

Tímasetning: Laugardagurinn 7.september, kl: 13:30 – 15:00

Staðsetning: Menningarhúsið Hof á Akureyri

Aðgangur ókeypis

   

Endilega hafið samband ef það eru einhverjar spurningar eða vafamál.

Vonumst til að sjá ykkur sem flest.

Heimsmarkmiðakveðjur 

Harpa

  

 

Harpa Júlíusdóttir

Staðgengill framkvæmdastjóra | Acting Secretary General

Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi

United Nations Association of Iceland

Laugavegi 176, 105 Reykjavík

Sími/tel: +354 612 3644 | +354 869 1319

un.is | globalis.is | facebook.com/UNAIceland

 

Viðhengi
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