137. þingflokksfundur, miðvikudaginn 11. nóvember 2015 kl. 13.
Fundinn sitja: Alla, Ásta, Birgitta, Halldóra og Helgi Hrafn.
Berglind Rósa ritar fundargerð.
1. Fundargerðir síðustu funda
Frestað.
2. Dagskráin í dag
Farið var yfir dagskrá þingfundar í dag.
3. Bríf af þingflokksformannafundi og úr forsætisnefnd
Helgi Hrafn brífaði af fundum þingflokksformanna og forsætisnefndar þar sem þinghald vikunnar var m.a. til umræðu.
4.

Sérstakar umræður
a. Sérstakar umræður á dagskrá á morgun: 
Þingflokkurinn skipti verkum fyrir sérstakar umræður á
morgun um stöðu fatlaðra nemenda í framhaldsskólum og Rúv skýrsluna.
b. Beiðnir Pírata um sérstakar umræður: 
Í ferli.

5. Bríf af nefndarfundum
Ásta brífaði af opnum fundi efnahags og viðskiptanefndar um skýrslu peningastefnunefndar. Ásta gerði jafnframt
grein fyrir stöðu máli í umhverfis og samgöngunefnd og fjárlaganefnd. Í umræðu um opinber fjármál hefur Ásta lagt
áherslu á að fjárlagafrumvarp verði aðgengilegt á opnu sniði. Málið er í vinnslu.
6. Þingmál Pírata
Dagskrálið frestað.
7.
Action Items

Farið var yfir action items.
8. Kvennalistinn
Halldóra kemur inn í næstu viku, og verður því þingflokkurinn eingöngu skipaður konum.Viðstaddir ræddu hugmyndir
að málum til að leggja fram og eða vekja athygli á í næstu viku. Áherslan verður á lýðræði í tengslum við 100 ára
afmæli kosningarréttar kvenna. Berglind setur þetta í action items.
9.

Fræðslumálþing um Kannabis (BJ) 
Dagskrálið frestað.

10. Skýrsla um matartolla (BJ) 
Dagskrálið frestað.
11. V. Múlakvísl 2011 (BJ) 
Dagskrálið frestað.
12. Hálendisverkefnið (HM)
Birgitta leggur til fundartíma við tækifæri.
13. Umræða um fjármál ríkisins í Hörpu 18. nóv. (ÁH) 
Dagskrálið frestað.
14. Málum sem hefur verið frestað áður:
1.

Fólk í nefndum fyrir Pírata (BJ)

2.

Fjárhagsmálefni RÚV og staða fjölmiðla á Íslandi (BJ)

3. Fundur með SFH og KVENN  vinnsla úr upplýsingum frá fundi. (HHG)
Helgi er með fyrirspurn í undirbúningi varðandi Nýsköpunarmiðstöð.
4.

UTmessan  tillögur að fyrirlestrum og sýningarplássi (BJ)

5.

Stefna í stóru málunum (grein í Morgunbl.) (BJ)

15. Önnur mál
Fleira var ekki rætt.

Fundi slitið kl. 14.30

