
 

 

Reykjavík, 27. ágúst 2018 
 
 
Til aðildarfélaga BSRB 
 
 
Með bréfi dagsettu 4. júní sl. var boðað til þings BSRB 17.-19. október næstkomandi. Þing 
verður sett kl. 10:00 á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2 í Reykjavík, miðvikudaginn 
17. október. Endanleg dagskrá liggur ekki fyrir en öll gögn þingsins verða aðgengileg á 
sérstökum þingvef sem verður aðgengilegur í gegnum vef BSRB, bsrb.is, eigi síðar en 26. 
september. Stefnt er að því að þingstörfum ljúki um klukkan 16 föstudaginn 19. október. 
 
Ferða- og dvalarkostnaður 
 
Fulltrúar utan Reykjavíkur og nágrennis fá greiddan ferðakostnað og gistingu. Þar er um að 
ræða flugfar þar sem kostur er á flugi. Kjósi þingfulltrúar, sem kost eiga á flugfari, að koma 
akandi fá þeir greitt andvirði flugfarsins. Þeir fulltrúar sem koma akandi eru hvattir til að 
samnýta bíla. Þeir sem koma með áætlunarbíl eða ferju fá farseðil greiddan samkvæmt 
reikningi. Ef ekki er hægt að nýta sér þessa kosti er aðildarfélag vinsamlegast beðið um að 
hafa samband við skrifstofu BSRB í síma: 525 8306/525 8312 fyrir 1. október nk.  
 
Athugið að aðildarfélögin eru beðin um að panta flug fyrir sína fulltrúa. 
 
Ef þingfulltrúi ferðast með flugi skal panta flug hjá Flugfélagi Íslands og er nauðsynlegt að greitt 
sé með flugkorti BSRB til að nýta umsaminn afslátt. Stjórnarmenn BSRB eru með númer 
kortsins en einnig er hægt að hafa samband við skrifstofu BSRB í síma 525 8306. Vinsamlega 
sendið skrifstofunni afrit bókana og athugið að þegar pantað er flug þarf að koma fram nafn 
félags, nafn fulltrúa og að pöntunin sé vegna þings BSRB. 
 
BSRB hefur gert samning um verð á gistingu við Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 
2, Reykjavík og látið taka frá herbergi. BSRB greiðir fyrir gistingu tveggja nátta fyrir þingfulltrúa 
utan af landi, en þriggja nátta ef það á við vegna flugssamgangna. Vinsamlegast sendið bókun 
herbergja á johanna@bsrb.is þar sem fram kemur nafn/nöfn gesta – komu- og brottfarardagur 
og fjöldi herbergja. Athugið að senda þarf upplýsingar varðandi gistingu sem allra fyrst, alls 
ekki síðar en 13. september, þar sem hótelið getur ekki tryggt framboð á herbergjum eftir 
þann tíma.  
 
Þeir sem búa í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði, Mosfellsbæ og á Seltjarnarnesi fá 
ekki greiddan ferða- og gistikostnað.  
 
Boðið er upp á mat alla þingdagana að undanskildum kvöldverði þann 18. október en þá verður 
sameiginlegur hátíðarkvöldverður BSRB og aðildarfélaga.  
 
Vinsamlega hafið samband við skrifstofu BSRB ef óskað er frekari upplýsinga. 
 
 
F.h.  BSRB 
 
 
Jóhanna Þorgilsdóttir 
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