
Tímabil EfniKassanr.

Íþrótta- og tómstundamál, æskulýðsráð

Athugasemdir

Fundargerðir æskulýðsráðs o.fl.17a 1A - / 1962 1985-

Innkomin og útsend bréf.17a 2A - / 1963 1967-

Innkomin og útsend bréf.17a 3A - / 1972 1984-

Fjárhagsáætlun 1967 o.fl., greiðslukvittanir 1963-1968.17a 4A - / 1963 1968-

Starfsumsóknir o.fl. tengt starfsfólki.17a 5A - / 1975 1984-

Félagsmiðstöðvar.17a 6A - / 1981 1985-

Umsóknir um styrki.17a 7A - / 1976 1984-

Leikja- og íþróttanámskeið við Glerárskóla.17a 8A - / 1980 1980- Gormabók.

Leikja- og íþróttanámskeið við Lundarskóla.17a 9A - / 1979 1980- Gormabók.

Leikja- og íþróttanámskeið við Oddeyrarskóla.17a 10A - / 1980 1980- Gormabók.

Leikja- og íþróttanámskeið við Barnaskóla Akureyrar.17a 11A - / 1980 1980- Gormabók.

Leikja- og íþróttanámskeið. Bréf til foreldra og forráðamanna og 
aðrar uppslýsingar 1975-1981, óárs; fréttatilkynningar, óárs.; 
skýrslur leiðbeinenda 1975, 1979, 1980; ýmsar greiðslukvittanir 
1977-1978.

17a 12A - / 1975 1981-

Leikja- og íþróttanámskeið. Þátttökulistar og árangur.17a 13A - / 1976 1980- Sumt óárs.

Leikja- og íþróttanámskeið, árangur.17a 14A - / 1977 1980- Sumt óárs.

Reiðnámskeið. Ýmsar kvittanir, ávísanahefti, skírteini, 
kostnaðaráætlanir, hestaleiga, auglýsingar.

17a 15A - / 1964 1981-

Reiðnámskeið, þátttakendalistar.17a 16A - / 1966 1977-

Reiðnámskeið, þátttakendalistar.17a 17A - / -

Reiðnámskeið,  bréf vegna slasaðra hrossa.17a 18A - / 1982 1985-

Ýmis námskeið þátttökulistar 1965-1969, radionámskeið óárs; 
svifflugsnámskeið 1965, óárs.; þjóðdansanámskeið 1966; teikning
og meðferð lita 1967, óárs; föndurnámskeið óárs.; borðtennis óárs.;
snyrting 1969; ljósmyndanámskeið óárs.; leðurvinnunámskeið 
óárs.; málmsmíði 1968; bast- og tágavinna óárs.; skáknámskeið 
óárs.; bridge 1965.

17a 19A - / 1965 1969-

Ýmis námskeið. Kvittanir 1963-1978, skýrslur, kynningarbréf, 
auglýsingar o.fl. 1963-1981, óárs.

17a 20A - / 1963 1981-

Ferðir: Í Mývatnssveit um páska 1964, óárs., í Öskju um 
verslunarmannahelgi.

17a 21A - / 1964 1964-

Félög og klúbbar - ýmis gögn. Skrá yfir félög sem vinna að 
æskulýðsmálum á Akureyri; skátafélögin fyrirspurnir; leikja- og 
íþróttanámskeið á vegum KA og Þórs; erindi frá Bréfdúfnafélagi 
Akureyrar og gögn þar að lútandi; bréf vegna upplýsingaöflunar í 
bæklinga um æskulýðsstarf.

17a 22A - / 1972 1984-
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Heimilisvökur 1963; félög og klúbbar ýmis gögn 1963-1967, óárs.:
Reglur fiskiræktarklúbbsins NEON 1963; lög Hjartaklúbbsins; lög 
fyrir CONGA klúbbinn; vélhjólaklúbbur - listi yfir verkfæri; 
Leikfélag Akureyrar - nafnalisti; opið hús í Hafnarstræti 49 - 
upplýsingar; Skátafélag Akureyrar og St. Georgsgildið Akureyri - 
húsnæðismál 1967, óárs.; skemmtiklúbburinn áttan - suðurferð 
1965, leyfi fyrir samkvæmi 1965; Skemmtiklúbburinn Sjöstjarnan;
Samkomuhúsin í bænum - upplýsingar 1963; Æskulýðsstarfsemi 
IOGT; ÆFAK; Kirkjan - upplýsingar; söfnuðurinn á Sjónarhæð - 
upplýsingar; sjóvinnunefnd.

17a 23A - / 1963 1967-

Heimsókn æskulýðsfulltrúa á Akureyri til Glasgow; heimsókn 
æskulýðsfulltrúa frá Glasgow til Akureyrar.

17a 24A - / 1970 1970-

Heimsókn æskulýðsráðs til Reykjavíkur, Hafnarfjarðar og 
Kópavogs.

17a 25A - / 1979 1979-

Heimsókn æskulýðsráðs Reykjavíkur 1981, 1986; æskulýðsnefndar
Dalvíkur 1984; æskulýðsráðs ríkisins 1978; nemenda úr MH 1968.

17a 26A - / 1968 1984-

Fundur æskulýðsleiðtoga í Kassel í Þýskalandi, bréf.17a 27A - / 1964 1964-

Ungdom-idrott-kultur, ráðstefna í Finnlandi.17a 28A - / 1977 1977-

Fundargerðabók æskulýðsráðs 20.02.1968-28.05.1974.17a 29A - / 1968 1974- 25,5 x 19,5 cm. ib.

Fundargerðabók æskulýðsráðs 03.09.1974-12.12.1984.17a 30A - / 1974 1984- 27,6 x 22 cm. ib.

Fundargerðabók æskulýðsráðs 09.01.1985-16.05.1990.17a 31A - / 1985 1990- 30,5 x 21,5 cm. ib.

Fundargerðabók æskulýðsráðs 31. 10. 1962 - 6. 2. 1968,17a 32A - / 1962 1968- 25 x 20 cm ib.
Fremst í bókinni eru 
fundargerðir 
undirbúningshóps fyrir 
stofnun æskulýðsráðs.

Eyðublöð vegna könnunar á tómstundastarfi innan æskulýðsfélaga,
ótímas.

17a 33A - / - Í fundargerðabók 
æskulýðsráðs er talað um 
könnun, m.a. í nóv. 1962.

Fylgiskjöl, fjárhagsáætlanir, ferðakostnaður þátttakenda í 
æskulýðsleiðtogamót í Vasterás, niðurstöður reikinga o.fl.

17a 34A - / 1965 1969- Óheilt

Bréf, innkomin og send.17a 35A - / 1967 1969- Ekki er víst að dagsetningar 
séu í réttri röð.

Bréf innkomin og send.17a 36A - / 1970 1974- Ekki er víst að dagsetningar 
séu í réttri röð.

Reikningsyfirlit  bindindismótsins í Vaglaskógi 1972; 
reikningsyfirlit vegna bindindismótsins að Hrafnagili 1974;  
fylgiskjöl;  fjárhagsáætlun æskulýðsráðs Akureyrar 1970, 1971, 
1972 og 1973.

17a 37A - / 1970 1974-

Bréf, innkomin og send.17a 38A - / 1975 1979- Ekki er víst að dagsetningar 
séu í réttri röð.
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Bréf, innkomin og send.17a 39A - / 1980 1984- Ekki er víst að dagsetningar 
séu í réttri röð.

Bréf, innkomin og send.17a 40A - / 1985 1989- Ekki er víst að dagsetningar 
séu í réttri röð.

Unga Akureyri (óheilt).17a 41A - / 1963 1973-

Unga Akureyri - upplýsingarit um félagsstarf ungs fólks á 
Akureyri.

17a 42A - / 1985 1989- 5. tbl.

Sumarstarf fyrir unglinga 1979-82, 1984-89 ;  námskeið 
æskulýðsráðs okt. - des. 1969 og jan. - apr. 1970,  vetrarstarf 1980
-81 og 1981-82;  vetrarstarf félagsmiðstöðva æskulýðsráðs 1987
-1988;  félagsmiðstöðvar á Akureyri veturinn 1988-89;  námskeið í
félagsmiðstöð Lundarskóla veturinn 1989-90.

17a 43A - / 1969 1989- bæklingar

Fundur bæjarráðs með æskulýðsráði 25.11.1971; dagskrá funda og
fundaboð í æskulýðsráði 1970-1988 (óheilt);  fundargerðir 
æskulýðsráðs 1975-1988 (óheilt).

17a 44A - / 1970 1988-

Skýrsla um könnun á tómstundum unglinga á Akureyri eftir Gunnar
Frímannsson.

17a 45A - / 1988 1988-

Umsóknareyðublöð um fjárveitingu til æskulýðsleiðtoganámskeiðs
(óútfyllt) og um styrk til þátttöku í æskulýðsleiðtoganámskeiði 
(óútfyllt);  umsóknir um fjárveitingu til æskulýðsleiðtoganámskeiðs
frá 1972 og 1973;  reglur um úthlutun á bæjarstyrk til menntunar á
æskulýðsleiðtogum gerðir frá 1.1.1964;  almennar reglur um 
bæjarstyrk til uppfræðenda, samþykktar af æskulýðsráði 13.11. 
1962 og 11.6. 1963

17a 46A - / 1962 1973-

Styrkveitinga Akureyrarbæjar til félaga (flokkunar miðað við það 
sem tíðkast hefur);  sundurliðun á fjárveitingum til styrktar félögum
á árinu 1986 og 1987.

17a 47A - / 1986 1987-

Ýmsir smáleikir innanhúss;  eyðublað vegna útgátu Unga Akureyri
1965;  drög að starfsáætlun æskulýðsráðs Akureyrar fyrir árið 
1969;  myndlistarsýning unglinga í Hvammi 23. mars 1969 
(sýningarskrá og talning atkvæða vegna vals á bestu myndinni);  
tillaga um sameiginlega starfsemi æskulýðsráðs og Vinnuskóla 
Akureyrar 1969;  stutt yfirlit um bindindismótið í Vaglaskógi 3.-5.
ágúst 1968;  yfirlit Ingimars Jónssonar vegna starfa hans fyrir 
æskulýðsráð Akureyrar og Vinnuskóla Akureyrar sumarið 1968;  
erindisbréf fyrir æskulýðs og íþróttafulltrúa Akureyrar (1962).

17a 48A - / 1962 1969-
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Reglugerð fyrir æskulýðsráð Akureyrar;  sumarhátíðin í Vaglaskógi
1. - 3. ágúst 1970 - stutt yfirlit; skilmálar vegna láns til náms í 
æskulýðsleiðsögn;  Hlín, þáttur Halldóru Bjarnadóttur, sérprent úr
Heima er best ágúst 1971;  hvað ungur nemur, framkvæmd 
verkefnis á vegum Barnaskóla Akureyrar til þess að rifja upp með 
unglingum algengustu umgengnisvenjur;  bréf og greinargerð 
Vilhjálms Inga Árnasonar vegna ferðar til Danmerkur og Svíþjóðar
á vegum æskulýðsráðs;  greinargerð og teikning vegna 
leikfangastofu að Kaupvangsstræti 19 (1973);  æskan og áramótin,
hugleiðing Barnaverndarnefndar Akureyrar og æskulýðsráðs 
(1972);  yfirlit um fulltrúa í æskulýðsráði (ótímas.);  skipulag 
félagsmála á Akureyri (ótímas.)  leikja- og íþróttanámskeið á 
vegum Akureyrarbæjar (ótímas. 1974?);  eyðublað í 

17a 49A - / 1970 1980-

Undirskriftalistar vegna áskorunnar um að kaupa Lund með það í 
huga að reka þar æskulýðsheimili (ótímas.).

17a 50A - / -

Heimsókn æskulýðsráðs Reykjavíkur til Akureyrar 1980;  
greinargerð um starfsemi æskulýðsráðs (1981);  vinnutími hjá 
æskulýðsráði;  heimsókn æskulýðsnefndar Dalvíkur til Akureyrar 
1984;  ferð æskulýðsráðs Akureyrar til Reykjavíkur 1984;  bókun 
frá 6.3. 1985 vegna bruggunar og sölu áfengs öls á Íslandi;  
fulltrúar í æskulýðsráði Akureyrar 1982-1986;  heimsókn 
æskulýðsráðs Reykjavíkur til Akureyrar 1986;  plötuútlán 1986
-1987;  heimsókn æskulýðs og íþróttafulltrúa Dalvíkur og 
Húsavíkur til Akureyrar 1987;  öskudagur á Akureyri (Hermann 
Sigtryggsson - 1987);  tillaga vegna fjárhagsáætlunar æskulýðsráðs
1988 (breytingar á stöðuhlutföllum), ásamt  greinargerðum;  
dagskrá fundar um æskulýðsstarf á Akureyri 12. 10. 1988 í 
Lundarskóla og minnispunktar fundastjórans.

17a 51A - / 1980 1988-

Yfirlit yfir námskeið í félagsmiðstöðvum 1984-1985;  þátttökulistar
á borðtennisnámskeiði í feb. 1986;  yfirlit yfir sumarnámskeið 
ýmissra félaga sumarið 1986;  félagsmiðstöðvar á Akureyri 
veturinn 1988-1989 (einblöðungur);  félagsmiðstöðvar 
æskulýðsráðs (1986?);  fjárhagsáætlun fyrir félagsmiðstöðvar 
(ótímas.);  hljóð - hávaði, skoðunarskýrsla vegna félagsmiðstöðva
æskulýðsráðs Akureyrar;  starfsemi félagsmiðstöðvana veturinn 
1981-1982, greinargerð til æskulýðsráðs;  starfsemi 
félagsmiðstöðvanna á Akureyri jan - júlí 1982;  hugmyndir að 
vetrarstarfi æskulýðsstöðvanna (dags. 1981);  eyðublöð vegna/fyrir
ýmsa starfsemi í félagsmiðstöðvum o.fl.

17a 52A - / 1980 1989-

Greinargerð nefndar um húsnæðismál fyrir æskulýðsheimili (gróf 
úttekt á Hafnarstræti 73) (1971);  leigusamningur milli 
æskulýðsráðs og Karlakórsins Geysis vegna Hafnarstræti 73 
(1972);  matsgerð á eign karlakórsins Geysis í Lóni við 
Hafnarstræti 73 (1974); teikningar af Hafnarstræti 73; rekstur Lóns
5.5. 1972;  undirbúningur að fjárhagsáætlun fyrir Lón 1973;  
greinargerð um æskulýðsheimilið Lón (ótímas.); dagskrá fyrir 
æskulýðsheimilið Lón mars 1972 og apríl (ár?); gögn um nýtt nafn
á æskulýðsheimilið (tillögur, atkvæðaseðlar, talning) (1975).

17a 53A - / 1971 1975-
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Eyðublað vegna skoðanakönnunar um klúbbastarf í Dynheimum;  
skýrsla til æskulýðsráðs um Dynheima (viðhald, viðgerðir, 
blaðaskrif vegna dansleikja) (1976); greinargerð til æskulýðsráðs 
um starfsemi Dynheima sumarið 1981; starfsáætlun Dynheima 
veturinn 1981-82;  Dynheimar  - fundur um rekstur æsulýðsheimila
23. -24. maí 1980; vetrarstarfið í Dynheimum 1981, 1982-83, 1984
- 1985;  starfsemi Dynheima sept. - nóv. 1987;  dagskrá á opnu húsi
í Dynheimum 15. nóv. 1985;  viðurkenning fyrir þátttöku í 
reiðhjólakeppni á vegum æskulýðsráðs og lögreglu (1985);  
greinargerð Arnfríðar Kjartansdóttur um starfsemi í Dynheimum 
1985-1986;  greinargerð félagsráðgjafa við félagsmiðstöðvar 
Æskulýðsráðs;  upplýsingar um rekstur Dynheima, tekið saman í 
tilefni af komu æskulýðsráðs Reykjavíkur 1986;   talning í 

17a 54A - / 1976 1987-

Greinargerð um húsnæðismál fyrir félagastarfsemi í Glerárhverfi; 
félasmiðstöð Glerárskóla (1986?);  skýrsla um starf 
félagsmiðstöðvarinnar í Glerárskóla veturinn 1986-1987

17a 55A - / 1974 1987-

Hugmyndir um framtíðaráætlun í félagsmiðstöðinni Lundarskóla;  
félagsmiðstöðin Lundarskóla (ótímas.);   samningur um notkun 
æskulýðsráðs af kjallara Lundarskóla (óundirr.);  frétt um 
félagsmiðstöðina í Lundarskóla þar sem auglýst er eftir góðu nafni,
teikning af kjallara Lundarskóla vegna breytinga o.fl.

17a 56A - / 1988 1988-

Uppkast að fjárhagsáætlun 1980;  fjárhagsáætlun æskulýðsráðs 
Akureyrar 1985.

17a 57A - / 1980 1985-

Frá Akureyrarbæ, bréf, afgreiðsla mála o.fl.17a 58A - / 1981 1986-

Frá Akureyrarbæ, bréf, afgreiðsla mála o.fl.17a 59A - / 1987 1989-

Umsóknir um starf í Dynheimum.17a 60A - / 1985 1985-

Teikningar o.fl. vegna breytinga/lagfæringa á Dynheimum.17a 61A - / 1984 1984-

Skýrslur ýmissa félaga á Akureyri um starfsemi veturinn 1972
-1973.

17a 62A - / 1972 1973-

Gögn vegna könnunar á æskulýðsstarfi á Norðurlandi fyrir 
Fjórðungssamband Norðurlands og Æskulýðsráð ríkisins.

17a 63A - / 1975 1975-

Upplýsingar frá ýmsum félögum vegna ritsins "Unga Akureyri" 
1979-1980.

17a 64A - / 1979 1979-

Skátastarf á Akureyri - tillögur í húsnæðis- og rekstrarmálum;  opið
hús í Hvammi - leiðbeiningar fyrir heimafólk og gesti o. fl.;  
reikningar fyrir Skátahvamm tímabilið 15. 4. - 12. 11. 1966;  
frumáætlun um kostnað og útvegun fjármagns vegna breytinga 
Sýslumannshússins.

17a 65A - / 1966 1987-

Fréttabréf frá æskulýðsráði Akureyrar 1975 og 1978.17a 66A - / 1975 1978-

Stefnumótun æskulýðsráðs Akureyrar.  Fylgiskjal við lið 1. í 
fundargerð æskulýðsráðs 1. jan. 1990.

17a 67A - / 1990 1990-

Brunatryggingaskírteini fyrir smábáta, vélar, skellinöðrur o.fl. í 
Gamla flugskýlinu við Hafnarstræti.  Trygingartaki: Æskulýðsráð 
Akureyrar.

17a 68A - / 1964 1964-
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Fundabók starfslista í félagsmiðstöðinni Glerárskóla17a 69A - / 1989 1997- 21 x 15 cm ib.
Kom með afhendingu 2018/7
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