Fjórðungssamband Norðlendinga
Kassanr.

Tímabil

Efni

Athugasemdir

F -34

/1

1946 - 1947

Fundagerðir, þingsköp. Tillögur um nýja stjórnarskrá.

F -34

/2

1946 - 1946

Fundargerðir nefndar um vegamál dags. 20.9. 1946.

F -34

/3

1975 - 1975

Bréf vegna könnunar á æskulýðsstarfi á Norðurlandi og ráðstefnu
um æskulýðsmál.

F -34

/4

1986 - 1986

Ferð norðlenskra sveitarstjórnarmanna til Skotlands 1985. Skýrsla.

F -34

/5

1982 - 1982

Skipulag samgangna á Norðurlandi. Samgönguráðuneytið, október
1982. Skýrsla nefndar skipuð af samgönguráðherra til að gera
úttekt og tillögur um samgöngukerfi, skipulag samgangna og
flutningaþjónustu á Norðurlandi.

F -34

/6

1945 - 1957

Fundargerðir fjórðungsþings.

22 x 18,5 cm ib.

F -34

/7

1971 - 1973

Fundargerðir fjórðungsþings.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/8

1974 - 1976

Fundargerðir fjórðungsþings.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/9

1977 - 1979

Fundargerðir fjórðungsþings.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/ 10

1980 - 1983

Fundargerðir fjórðungsþings.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/ 11

1984 - 1992

Fundargerðir fjórðungsþings.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/ 12

1961 - 1976

Fundargerðir fjórðungsráðs.

25 x 20

F -34

/ 13

1976 - 1980

Fundargerðir fjórðungsráðs.

24,5 x 20 cm ib.

F -34

/ 14

1980 - 1986

Fundargerðir fjórðungsráðs.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/ 15

1969 - 1975

Fundargerðir fjórðungsstjórnar.

34 x 21,5 cm ib.

F -34

/ 16

1976 - 1985

Fundargerðir fjórðungsstjórnar.

24,5 x 19,5 cm ib.

F -34

/ 17

1986 - 1989

Fundargerðir fjórðungsstjórnar.

30,5 x 22,5 cm ib.

F -34

/ 18

1989 - 1991

Fundargerðir fjórðungsstjórnar.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/ 19

1988 - 1988

Árgjöld til sambandsins.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/ 20

1989 - 1989

Árgjöld til sambandsins.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/ 21

1990 - 1990

Árgjöld til sambandsins.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/ 22

1991 - 1991

Árgjöld til sambandsins.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/ 23

1960 - 1962

Reikningar samtaka kaupstaðanna á Vestur- Norður- og
Austurlandi.

21,5 x 15,5 cm ib.

F -34

/ 24

1946 - 1973

Reikningar sambandsins.

25 x 20 cm ib.

F -34

/ 25

1972 - 1977

Reikningar sambandsins.

Blöð sem voru inn í F-34/26.

F -34

/ 26

1976 - 1976

Greinargerð með fjárhagsáætlun 1976.

Blöð sem voru inn í F-34/26.

F -34

/ 27

1945 - 1950

Fundargerðir framkvæmdaráðs.

21,5 x 18 cm ib.
1
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Kassanr.

Tímabil

Efni

Athugasemdir

F -34

/ 28

1965 - 1965

Fundargerðabók um ráðstefnu um atvinnumál á Norðurlandi 29 og
30. maí.

23 x 17,5 cm ib.

F -34

/ 29

1970 - 1972

Fundargerðir atvinnumálanefndar.

24,5 x 20 cm ib.
Inn í bókina hafa verið límdir
miðar, sem eru farnir að
losna.

F -34

/ 30

1970 - 1979

Fundargerðir samgöngumálanefndar.

24,5 x 20 cm ib.

F -34

/ 31

1971 - 1979

Fundargerðir menntamála- og menningamálanefndar.

24,5 x 20 cm ib.
Fram til 1976 heitir nefndin
menntamálanefnd en breytir
þá um nafn.

F -34

/ 32

1971 - 1979

Fundargerðir landbúnaðarnefndar og landbúnaðar- og
landnýtingarnefndar.

30 x 21,5 cm ib.

F -34

/ 33

1972 - 1978

Fundargerð ráðstefnu um ferðamál 15. júlí 1972; Fundargerðir
ferðamálanefndar 1973-1978.

25 x 19,5 cm ib.

F -34

/ 34

1973 - 1973

Fundargerðir samstarfsnefndar sjúkrahúsa á Norðurlandi.

25 x 19,5 cm ib.

F -34

/ 35

1973 - 1980

Fundargerðir iðnþróunarnefndar og iðnþróunar- og
orkumálanefndar.

25 x 19,5 cm ib.
Frá 1979 heitir nefndin
iðnþróunar- og
orkumálanefnd.

F -34

/ 36

1973 - 1984

Fundargerðir funda um orkumál, 1973-1974; Fundargerðir
iðnþróunar- og orkumálanefndar 1981-1984.

24,5 x 19,5 cm ib.

F -34

/ 37

1973 - 1981

Fundargerðir stofnananefndar 1973-75; Fundargerðir
þjónustudreifingarnefndar 1976-79; fundargerðir þjónustu- og
þróunarnefndar 1979-81; Einnig fundir með kaupmönnum,
heildsölum, lögfræðingum o.fl.

24,5 x 19,5 cm ib.

F -34

/ 38

1974 - 1978

Fundargerðir hóps um varanlega gatnagerð á Norðurlandi 1974;
Fundargerðir Norðurbrautar h.f. 1974-1978.

24,5 x 19,5 cm ib.

F -34

/ 39

1977 - 1977

Fundargerð aðalfundar Norðurbrautar h/f 1977.

Var inní F-34/38.

F -34

/ 40

1977 - 1982

Fundargerðir sjávarútvegsnefndar 1977-1979; fundargerðir
skipulagsnefndar 1979-1982.

25 x 19,5 cm ib.

F -34

/ 41

1979 - 1984

Fundargerðir félags- og menningarmálanefndar.

25 x 19,5 cm ib.

F -34

/ 42

1980 - 1986

Fundargerðir strjálbýlis- og veganefndar 1980-1984; Fundargerðir
stjálbýlisnefndar 1984-1986; Fundargerðir skólakostnaðarnefndar
1984-1985; Fundargerðir undirbúningshóps um stofnun samtaka
deifbýlishreppa; Fundargerðir ýmissa fræðslu og kynningarfundar
um sveitarstjórnamál 1983-1985; Fundargerð ráðstefnu um
atvinnumál í dreifbýli 1985.

30,5 x 22 cm ib.

F -34

/ 43

1981 - 1985

Fundargerðir samgöngu- og þjónustumálanefndar; Einnig
fundargerðir vegna ferðamálasamtaka og æskulýðsmála.

25 x 20 cm ib.
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Tímabil

Efni

Athugasemdir

F -34

/ 44

1984 - 1985

Fundargerðir atvinnu- og orkumálanefndar.

25 x 20 cm ib.

F -34

/ 45

1990 - 1991

Fundargerðir nefndar um verkefni og starfshætti sambandsins.

25 x 20 cm ib.

F -34

/ 46

1945 - 1954

Allar fundargerðirFSN 1945-1970 (f.hl.):
Fundargerðir fjórðungsþinga og funda 1945-1954.

A4 vélrit.

F -34

/ 47

1945 - 1970

Allar fundargerðir FSN 1945-1970 (f.hl.):
Fundargerðir fjórðungsþings 1957; Tillögur frá fjórðungsþingi
Austfirðinga og Fjórðungssambandi Norðlendinga um nýja
stjórnarskrá (1949); Þingsköp fyrir ársþing Fjórðungssambands
Norðlendinga; fundargerðir framkvæmdaráðs og stjórnar 1945
-1948; fundargerðir fjórðungsráðs 1961-1970.

A4 vélrit.

F -34

/ 48

1970 - 1975

Fundargerðir fjórðungsráðs 1970-1975.

A4 vélrit.

F -34

/ 49

1976 - 1980

Fundargerðir fjórðungsráðs 1976-1980.

A4 vélrit.

F -34

/ 50

1981 - 1985

Fundargerðir fjórðungsráðs 1981-1985.

A4 vélrit.

F -34

/ 51

1970 - 1975

Fundargerðir fjórðungsstjórnar 1970-1975.

A4 vélrit.

F -34

/ 52

1976 - 1980

Fundargerðir fjórðungsstjórnar 1976-1980.

A4 vélrit.

F -34

/ 53

1981 - 1985

Fundargerðir fjórðungsstjórnar 1981-1985.

A4 vélrit.

F -34

/ 54

1986 - 1987

Fundargerðir fjórðungsstjórnar 1986-1987.

A4 vélrit.

F -34

/ 55

1988 - 1989

Fundargerðir fjórðungsstjórnar 1988-1989.

A4 vélrit.

F -34

/ 56

1990 - 1992

Fundargerðir fjórðungsstjórnar 1990-1992.

A4 vélrit.

F -34

/ 57

1970 - 1986

Fundargerðir FSN um strjálbýlismál: Fundargerðir
samgöngumálanefndar 1970-1979; Fundargerðir
landbúnaðarnefndar 1971-1974; Fundargerðir landbúnaðar- og
landnýtingarnefndar 1974-1979; Fundargerðir strjálbýlis- og
vegamálanefndar 1979-1982; Fundargerðir strjálbýlisnefndar 1983
-1986; Ýmsar ályktanir og tillögur þessara nefnda, fundargerðir
ýmsra fræðslu og kynningarfundar fyrir stjórnendur sveitarfélaga
(sjá nánar í efnisyfirlit sem er með).

A4 vélrit.

F -34

/ 58

1973 - 1985

Fundargerðir FSN um þjónustumál: Fundargerðir stofnananefndar
1973-1975; Fundargerðir þjónustudreifingarnefndar 1976-1978;
Fundargerðir þjónustumálanefndar 1979; Fundargerðir þjónustu- og
þróunarmálanefndar 1979-1982; Fundir með ýmsum
þjónustuaðilum; Fundargerðir samgöngu- og þjónustumálanefndar
1982-1985; Ráðstefna um málefni aldraðra 1982; Fundir um
málefni aldraðra 1982; Fundir vegna Norðurlandsleika æskunnar
1985; Ályktanir og tillögur þessara nefnda o.fl.

A4 vélrit.

F -34

/ 59

1970 - 1985

Fundargerðir FSN um atvinnumál: Fundargerðir
atvinnumálanefndar 1970-1972; Fundargerðir iðnþróunarnefndar
1973-1979; Fundargerðir iðnþróunar- og orkumálanefndar 1979
-1982; Ýmsir fundir um orku og atvinnumál 1973-1984;
Fundargerðir atvinnuþróunar- og orkumálanefndar 1982-1985;
Ályktanir og tillögur þessara nefnda.

A4 vélrit.
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Tímabil

Efni

Athugasemdir

F -34

/ 60

1972 - 1982

Fundargerðir FSN um önnur atvinnumál: Fundargerð ráðstefnu um
ferðamál 1972 og 1974; Fundargerðir ferðamálanefndar 1973-1978;
Fundargerðir samstarfsnefndar sjúkrahúsa 1973; Fundargerðir
sjávarútvegsnefndar 1977-1979; Fundargerðir nefndar um
endurskoðun skipulagsmála 1982; Ályktanir og tillögur þessara
nefnda.

A4 vélrit.

F -34

/ 61

1971 - 1984

Fundargerðir FSN um mennta- og menningarmál: Fundargerðir
1971-1975; Fundargerðir menningarmálanefndar 1976-1979;
Fundargerðir félags- og menningarmálanefndar 1979-1984;
Fundargerðir undirbúningsnefndar um stofnun samtaka um
menningarstarf á Norðurlandi 1981-1982; Ályktanir og samþykktir
þessara nefnda o.fl.

A4 vélrit.

F -34

/ 62

1945 - 1957

Þingfundagerðir 1945-1954; Fundargerðir stjórnar sambandsins
1955-1957; Fundargerðir framkvæmdaráðs 1945-1947.

A4 vélrit.

F -34

/ 63

1966 - 1971

Fundargerðir fjórðungsþings 1966, 1969, 1970, 1971; Gögn frá
fjórðungsþingi 1971 (óheilt).

F -34

/ 64

1972 - 1972

Fundargerð fjórðungsþings 1972 og gögn frá þinginu (heilt?).

F -34

/ 65

1973 - 1976

Fundargerðir fjórðungsþinga 1973, 1974, 1975 og 1976.
Ávörp og framsöguerindi flutt á fjórðungsþingum 1973, 1974 og
1976.

F -34

/ 66

1977 - 1984

Fundargerð fjórðungsþings 1977; Framsöguerindi og ávörp frá
fjórðungsþingi 1977; Dreifing ríkisútgjalda eftir landshlutum frumskýrsla (fjórðungsþing 1981); Skýrsla framkvæmdastjóra flutt
á fjórðungsþingi 1984; Ávarp Bjarna Einarssonar flutt á
fjórðungsþingi (ódags.).

F -34

/ 67

1971 - 1992

Nokkur meginatriði úr skýrslum framkvæmdastjóra til
fjórðungsþinga (nær til áranna 1974-1984); Skýrsla um málefni
fjórðungsþinga 1969-1984 - yfirlit; Megindrættir í stefnumörkun
fjórðungsþinga 1969-1984; Efnisatriði úr fundargerðum
Fjórðungssambands Norðlendinga frá 1966-1992; Skýrsla um
fjármál Fjórðungssambands Norðlendinga 1977-1983 - nokkur
meginatriði; Reksturs- og efnahagsreikningur 1971; Samanburður á
útreikningi árgjalda annars vegar hlutfall af tekjum sveitarfélaga
hins vegar fast gjald á hvern íbúa; Samningar vegna starfsloka
framkvæmdastjóra og starfsmanna sambandsins við slit þess (1991
-1992); Frágangur formlegra slita Fjórðungssambands
Norðlendinga (bréf til sveitarstjórna á Norðurlandi - 1992)

F -34

/ 68

1971 - 1989

Fundur um orkumál á Norðurlandi á vegum FSN (1973);
Vilhjálmur Lúðvíksson; Meginviðhorf í orkumálum. Samandregnar
niðurstöður orkuþings 1981; Raforkumál á Norðurlandi, erindi frá
fundi Sambands íslenskra rafveitna (1972); Ályktun um
raforkumál, samþykkt af bæjarstjórn Sauðárkróks 1.ágúst 1972;
Punktar frá bæjarstjóra Sauðárkróks um raforkumál og
Svartárvirkjun (1971); Tillaga að ályktun um raforkumál (ódags. ekki ljóst fyrir hvaða þing þessi tillaga var lögð); Fundur með
iðnaðarráðherra, Jóni Sigurðssyni á Húsavík um jöfnun
raforkuverðs í landinu (1989); Lausleg uppástunga um
fyrirkomulag Norðurlandsvirkjunar gerð af framkvæmdastjóra FSN
sem umræðugrundvöllur; Greinargerð Áskels Einarssonar um
stefnu FSN í raforkumálum o.fl.
4
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Tímabil

Efni

F -34

/ 69

1972 - 1977

Fundargerð fundar um flugmál þar sem flugmálaþáttur
samgönguáætlunar Norðurlands var kynnt (1977);
Samgönguáætlun Norðurlands, flugvallamál - frumáætlun
Flugmálastjórnarinnar ásamt greinargerð og athugasemdum
Framkvæmdastofnunarinnar (1972); fréttabréf um samgönguáætlun
Norðurlands (1973); Samgönguáætlun Norðurlands - framkvæmdir
1973.

F -34

/ 70

1975 - 1990

Jöfnun gjaldskrár fyrir símanotkun (1990); Sjálfvirkar og
handvirkar símstöðvar á Norðurlandi (1974/1975); Hugleiðingar
um breytingar á gjaldskrá talsímaþjónustunnar á Íslandi (frá
Fjórðungssambandi Vestfirðinga - 1975); Yfirlit um gjaldskrármun
símaþjónustu - meginatriði (1975) o.fl.

F -34

/ 71

1989 - 1990

Um stjórn heilbrigðismála og nýja verkaskiptingu ríkis og
sveitarfélaga (höf. Skúli G. Johnsen borgarlæknir - 1989); Leiðir til
að draga úr aðstöðumun vegna kostnaðar við að sækja
heilbrigðisþjónustu utan nálægðar við heilbrigðisstofnanir (1991).

F -34

/ 72

1983 - 1989

Fundargerð fundar formanna og framkvæmdastjóra samtaka
sveitarfélaga (1989); nefndarálit fulltrúa landshlutasamtakanna í
verkefnaskiptingarnefnd ríkis og sveitarfélaga um stjórnsýslukerfið
(II. hluti nefndarálits); Greinargerð byggðanefndar frá
samstarfshópi landshlutasamtaka sveitarfélaga (ódags.); Fundur
landshlutasamtakanna og Byggðastofnunar með forsætisráðherra
(ódags.); Samstarfsfundur landshlutasamtaka sveitarfélaga (1986);
Nokkur meginatriði úr drögum að skýrslu um áhrif ríkisbúskaparins
á byggðaþróun í landinu (ódags.); Samstarfsfundir með oddvitum,
sveitarstjórum, bæjarstjórum og sýslumönnum (ódags.); Forsendur
samanburðar á árgjöldum landshlutasamtakanna 1977-1983.

F -34

/ 73

1973 - 1975

Samstarfsnefnd Vestfirðinga, Austfirðinga og Norðlendinga:
Tillögur samstarfsnefndarinnar lagðar fram á fundi um byggðamál,
með alþingismönnum Vestfirðinga, Austfirðinga og Norðlendinga
(1973); Fundur á Ísafirði 1974; Fundur á Akureyri 1975; Tillögur
samstarfsnefndar til milliþinganefndar um byggðamál; Aðfararorð
að frumtillögum um meginatriði varðandi tilfærslu opinberrar
starfsemi og umsýslu til byggðajafnvægis (ódags.).

F -34

/ 74

1973 - 1973

Fundarboð og fundargerð fundar sveitarstjórnarmanna í
Norðurlandskjördæmi vestra um stofnun sérstakra samtaka fyrir
sveitarfélög í kjördæminu.

F -34

/ 75

1991 - 1991

Kynningarfundur um framkvæmd nýrra grunnskólalaga, um ábyrgð
sveitarfélaga á skólarekstri, samstarf og samkipti við
fræðsluskifstofur og hlvutverk hennar (ódags.); Samáðsfundur
þéttbýlisstaða og héraðsnefnda á Norðurlandi á vegum FSN um
samræmingu aðgerða um sorphirðu og sorpeyðingu og meðferð
brotamála (1991)

F -34

/ 76

1971 - 1972

Ráðstefna um hafnarmál á Norðurlandi (FSN - Akureyri 1971);
Atvinnumálaráðstefna 1972 (FSN og ASÍ - Akureyri).

Athugasemdir

5
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Efni

F -34

/ 77

1973 - 1975

Ráðstefna um landnýtingu (FSN - Hrafnagili 1973); Ráðstefna um
æskulýðsmál á Norðurlandi (FSN, ungmennasamböndin á
Norðurlandi, Æskulýðsráð, Æskulýðsfulltrúi ríkisins - Laugum í
Reykjadal 975); Ráðstefna um byggingaiðnað á Norðurlandi (FSN,
samtök meistara í byggingaiðnaði, Landsamband iðnaðarmanna Akureyri 1975).

F -34

/ 78

1976 - 1976

Ráðstefna um landbúnað og byggðaþróun á Norðurlandi (FSN Blönduósi 1976); Ráðstefna um nýtingu hafsins og sjávarútvegsmál
á Norðurlandi (FSN - Sauðárkróki 1976).

F -34

/ 79

1977 - 1985

Ráðstefna um félagsheimili á Norðurlandi (FSN - Skagaströnd
1977); Ráðstefna um iðnþróun á Norðurlandi (FSN - Húsavík
1977); Ráðstefna um atvinnumál í dreifbýli (FSN - Laugaborg
1985); Ráðstefna um háskólakennslu á Akureyri (FSN - Akureyri
1985); ráðstefnur Fjórðungssambands Norðlendinga (yfirlit).

F -34

/ 80

1974 - 1987

Skýrslur, greinargerðir og fundir:
-Ástand og horfur í atvinnumálum í þéttbýli og blandaðri byggð á
Norðurlandi (1988)
-Skýrsla um atvinnumál (1984)
-Framlög sveitarfélaga á Norðurlandi til FSN árið 1974 ásamt
samanburði við landshlutasamtökin á Vestfjörðum og Austurlandi
-Framlög sveitarfélaga til landshlutasamtaka á Norðurlandi miðað
við Austurland og Vestfirði
-Fundur um byggðaþróun í Norður-Þingeyjarsýslu í samstarfi FSN
og oddvita og sveitarstjóra í N-Þing (1979)
-Almennar niðurstöður könnunar um þjónustustarfsemi (1974)
-Athugun á skólasókn nemenda og skiptingu þeirra eftir námsstigi
og lögheimili samkvæmt nemendaskrá haustið 1985 (1987)

F -34

/ 81

1971 - 1990

Skýrslur, greinargerðir og fundir:
-Byggingastarfsemi á þéttbýlisstöðum á Norðurlandi (1975)
-Ferð um Norðurland vegna Norðurlandsáætlunar (1971 Efnahagsstofnunin)
-Framlög til vega í kaupstöðum og kauptúnum skv. v. kafla
vegalaga 1975-1989 (1990)
-Framtaldar tekjur 1972 eftir íbúatölu - tekjur 1971, einnig
mannfjöldatölur
-Frumdrög að hagskýrslum fyrir Norðurland (upplýsingar miðast
við 1969-1971)
-Fundargerð samstarfsfundar forstöðumanna félagsheimila á
Norðurlandi (1979)
-Fundur iðnþróunarnefndar FSN um húsnæðismál (1975)

F -34

/ 82

1972 - 1979

Skýrslur, greinargerðir og fundir:
-Fyrirkomulag áætlunargerðar í landbúnaði
-Greinargerð með tillögu fjórðungsstjórnar (ákvörðun
Byggðastofnunar um stjórnsýslumiðstöðvar)
-Greinargerð v/hækkunar hundraðshluta árgjaldaviðmiðunar
-Fundargerð kynningarfundar um samstarf minjasafna á
Norðurlandi (1979)
-Hugmyndir um tilhögun tekjustofna sveitarfélaga
(Samstarfsfundur landshlutasamtaka sveitarfélaga)
-Könnun á því hvert sveitarfélög og fyrirtæki tengd þeim, leita
þjónustu á sviði bókhalds, endurskoðunar, lögfræðiaðstoðar,
hönnunar og skipulags
-Lýsing landbúnaðarsvæða á Norðurlandi (Framkvæmdast.ríkisins,

Athugasemdir

Flest ódags.
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F -34

/ 83

1973 - 1989

Skýrslur, greinargerðir og fundir:
-Steingrímur Hermannsson: Byggðamál í Noregi, Skotlandi og
Svíþjóð (byggðanefnd Alþingis 1973)
-Úttekt á áhrifum breyttrar verkaskiptingar á grunnskólarekstur
sveitarfélaga á Norðurlandi fyrir árið 1987
-Varanleg gatnagerð í þéttbýlisstöðum á Norðurlandi,
kostnaðaráætlun og skýrsla (1973)
-Íbúaþróun í strjálbýli árin 1940-1972 eftir landshlutum
-Yfirlit um búsetuþróun á árunum 1940-1973
-Yfirlit um stöðu byggðamála og atvinnuþróunar 1987 (FSN 1987)
-Nokkur meginatriði í starfi og sögu Fjórðungssambands
Norðlendinga

F -34

/ 84

1985 - 1987

Bréf: innkomin og send (einnig kunna að vera skýrslur,
greinargerðir, ályktanir o.fl.)

Bréfin eru ekki í tímaröð, þau
eru eins og þau komu fyrir í
afhendingu.

F -34

/ 85

1985 - 1987

Bréf: innkomin og send (einnig kunna að vera skýrslur,
greinargerðir, ályktanir o.fl.)

Bréfin eru ekki í tímaröð, þau
eru eins og þau komu fyrir í
afhendingu.

F -34

/ 86

1987 - 1989

Bréf: innkomin og send (einnig kunna að vera skýrslur,
greinargerðir, ályktanir o.fl.)

Bréfin eru ekki í tímaröð, þau
eru eins og þau komu fyrir í
afhendingu.

F -34

/ 87

1988 - 1990

Bréf: innkomin og send (einnig kunna að vera skýrslur,
greinargerðir, ályktanir o.fl.)

Bréfin eru ekki í tímaröð, þau
eru eins og þau komu fyrir í
afhendingu.

F -34

/ 88

1990 - 1992

Bréf: innkomin og send (einnig kunna að vera skýrslur,
greinargerðir, ályktanir o.fl.)

Bréfin eru ekki í tímaröð, þau
eru eins og þau komu fyrir í
afhendingu.

F -34

/ 89

1990 - 1992

Bréf: innkomin og send (einnig kunna að vera skýrslur,
greinargerðir, ályktanir o.fl.)

Bréfin eru ekki í tímaröð, þau
eru eins og þau komu fyrir í
afhendingu.

F -34

/ 90

1971 - 1991

Bréf: innkomin og send (einnig kunna að vera skýrslur,
greinargerðir, ályktanir o.fl.)

Bréfin eru ekki í tímaröð, þau
eru eins og þau komu fyrir í
afhendingu.

F -34

/ 91

1987 - 1992

Bréf: innkomin og send (einnig kunna að vera skýrslur,
greinargerðir, ályktanir o.fl.)

Bréfin eru ekki í tímaröð, þau
eru eins og þau komu fyrir í
afhendingu.

F -34

/ 92

1971 - 1989

Lög og þingsköp sambandsins 1971, 1975, 1980, 1982, 1986 og
1989.

F -34

/ 93

1970 - 1976

Fréttabréf Fjórðungssambands Norðlendinga nr 1:1970; 1-2:1974;
1-6: 1975, 1-2: 1976.

Vantar nr. 2 1975.
Óvíst hvort einhver blöð
komu út milli 1970 og 1974
og hvort fleiri komu út 1976

F -34

/ 94

1978 - 1978

Fréttabréf Fjórðungssambands Norðlendinga 1-8:1978.

Vantar 7. tbl.
Líklega kom Fréttabréfið
ekki út árið 1977.

F -34

/ 95

1979 - 1979

Fréttabréf Fjórðungssambands Norðlendinga 1-3:1979.
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Vantar 3. tbl. 1980.

F -34

/ 96

1980 - 1980

Fréttabréf Fjórðungssambands Norðlendinga 1-10:1980.

F -34

/ 97

1981 - 1981

Fréttabréf Fjórðungssambands Norðlendinga 1-8:1981.

F -34

/ 98

1982 - 1982

Fréttabréf Fjórðungssambands Norðlendinga 1-7:1982.

F -34

/ 99

1983 - 1983

Fréttabréf Fjórðungssambands Norðlendinga 1-15:1983.

F -34

/ 100

1984 - 1986

Fréttabréf Fjórðungssambands Norðlendinga 1-2:1984; 1-3:1985, 1
-2: 1986.

Óvíst hvort árgangar eru
heilir.

F -34

/ 101

1987 - 1992

Fréttabréf Fjórðungssambands Norðlendinga 6:1987; 1, 8:1988;
3:1989; 3-4:1990; 3:1991; 1-2:1992.

Vantar nokkuð.

F -34

/ 102

1979 - 1981

Gögn frá fjórðungsþingum Norðlendinga 1979, 1980 og 1981.

F -34

/ 103

1982 - 1986

Gögn frá fjórðungsþingum Norðlendinga 1982 - 1986 (mis mikið
eftir árum).

F -34

/ 104

1988 - 1988

Gögn frá fjórðungsþingi Norðlendinga 1988.

F -34

/ 105

1971 - 1985

Gögn frá námskeiðum, ráðstefnum o.fl.:
Gögn tengd samgönguáætlun Norðurlands (1971)
Kynningarfundur um skipulags og landnýtingarmál haldinn að
Hótel Varðborg (1978)
Samstarfsfundur um framhaldsskólann á vegum fjórðungsráðs og
menningarmálanefndar haldinn á Akureyri (1977)
Fræðslunámskeið um sveitarstjórnarmálefni á Blönduósi (1983)
Ráðstefna um atvinnumál í dreifbýli (1985, dagskrá, tillaga til
ályktunar)
Dagskrá um skipulags og byggingamálefni í Mývatnssveit (ódags.,
dagskrá)
Ráðstefna um þróun landbúnaðar í tilefni af hundrað ára afmæi
búnaðarfræðslu á Hólum (1982, dagskrá, fréttatilkynning)

F -34

/ 106

1980 - 1988

Gögn um verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga (hrafl).

F -34

/ 107

1983 - 1983

Sveitarstjórnarmannatal á Norðurlandi 1982-1986.

F -34

/ 108

1988 - 1988

Gjaldheimta Norðurlands-eystra. Skýrsla undirbúningsnefnar
ásamt drögum að stofnsamningi.

F -34

/ 109

1978 - 1978

Frosti F. Jóhannsson: Norðlensk minjasöfn. Almenn úttekt og
tillögur að framtíðarskipulagi.

F -34

/ 110

1971 - 1971

Umsóknir um stöðu framkvæmdastjóra hjá sambandinu.

F -34

/ 111

-

Bréf og greinargerðir:
Fyrirspurn um réttarstöðu starfsmanna Fjórðungssambands
Norðlendinga vegna niðurlagningar sambandsins (1992)
Tillögur endurskoðunarnefndar starfshátta og skipulags
Fjórðungssambands Norðlendinga (1991)
Félagsslit Fjórðungssambands Norðlendinga og stofnun nýrra
landshlutasamtaka sveitarfélaga á Norðurlandi (1992)
Álit Lagastofnunar á meðferð og afgreiðslu úrsagna sveitarfélaga úr
Fjórðungssambandi Norðlendinga (1989).
Greinargerð vegna fyrirspurnar Björns Jósefs Arnviðarsonar um
launakjör starfsmanna Fjórðungssambands Norðlendinga (1992)
8
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-

Efni

Athugasemdir

Úrklippur úr Degi um Fjórðungssambandið og efni tengt málefnum
þess og/eða Norðurlandi. Úrklippunar ná yfir tímabilið 1950 1989.

Fjórar úrklippubækur með
gormi.
Pakki.
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