123. þingflokksfundur, miðvikudaginn 9. september 2015 kl. 13.
Fundinn sitja: Alla, Ásta, Birgitta og Helgi Hrafn.
Berglind Rósa ritar fundargerð.
1. Fjárlög 
(tilhögun á þingfundum fimmtud. og föstud.)
Rætt var um uppsetningu fjárlaga og þörf fyrir að hafa þau skýrari og á mannamáli. Vandamál hve langur
tími fer í lestur en fjölmiðlar fara strax að sækjast eftir hraðsoðnu mati frá þingmönnum. Meta þarf hvenær
Ásta situr fundi fjárlaganefndar, en þeir skarast á við fastanefnd hennar, umhverfis og samgöngunefnd. Alla
ræddi jafnframt um að skipta verkum fyrir umræður ráðherra um fjárlög og lesa kaflana eftir því. Birgitta benti
á að íslensku fjárlögin væru ógagnsæ og að gagnsæ fjárlög væru lykillinn í aðhaldi. Skoða þarf hvernig
Finnar hafa þróað framsetningu sinna fjárlaga.
2. Möguleg þingmál
a. Skilyrði símhlustunar  í vinnslu.
b. Skráning barna í trúfélög
c. Skráning í fleiri enn eitt trúfélag  í vinnslu.
d. LÖKE  Er þörf á lagabreytingum eða er framkvæmdin vandamálið? Alla skoðar málið.
e. Kannabis í lækningaskyni
f. Starfsmenn ríkisins 
g. Tíbet/Kína (skýrslubeiðni)
h. Jafnt aðgengi  í vinnslu.
i. Uppljóstraralög
j. Net Neutrality
3. Bríf af fundum
a. Bríf af kynningarfundinum um fjárlög í morgun
Ásta brífaði af kynningarfundinum.Verið er að reyna uppfæra gerð íslenskra fjárlaga. Fjármálaáætlun er lögð
fram árlega en fjármálastefna til fimm ára.
b. Stjórnlaganefnd
Alla brífaði úr stjórnlaganefnd. Vonast er til þess að niðurstaða verði komin í október. Niðurstaðan mun þá
verða kynnt opinberlega.
c.
Fíkniefnanefnd
Rætt um framvindu mála.
d. Fundur allsherjar og menntamálanefndar og velferðarnefndar
Helgi Hrafn brífaði af fundinum þar sem málefni flóttamanna voru rædd.
e. Breytingar á áheyrnarfulltrúa í efnahags og viðskiptanefnd
Alla sendir tölvupóst.
4. Beiðni frá ÍNN
Ákveðið að þingflokkurinn fari á Hrafnaþing, Alla bókar tíma.
5. Action Items
Farið var yfir action items.
6. Áfengismál
Rætt betur síðar.
7. Ljósmyndir / Myndataka
Alla hefur samband við ljósmyndara.
8. Önnur mál
Rætt var um samráðsfundi og fundi á landsbyggðinni. Fleira var ekki rætt.
Fundi slitið kl. 14.50.

