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Fundargátt Garðabæjar
Fundargátt Garðabæjar er læst svæði/vefsíða sem eingöngu er ætluð starfsmönnum og kjörnum
nefndarmönnum Garðabæjar. Í fundargáttinni geta nefndarmenn m.a. nálgast fundarboð ásamt
fylgigögnum og fundargerðir.

Fundargáttin er aðgengileg á eftirfarandi slóð:
https://minn.gardabaer.is/Fundargatt

INNSKRÁNING
Á forsíðu fundargáttarinnar þarf að skrá sig inn. Innskráning er með þrennum hætti




Með Íslykli
Með rafrænum skilríkjum
Með notendanafni og lykilorði
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Hér má finna leiðbeiningar vegna nýskráninga fyrir Íslykil og rafræn skilríki

Mín síða
Þegar nefndarmaður hefur skráð sig inn á fundargáttinna þá opnast Mín síða. ATH nefndarmaður ber
sjálfur ábyrgð á að rétt netfang og símanúmer sé skráð í fundargáttina. Með því að smella á stillingar
vinstra megin er hægt að leiðrétta og bæta inn skráningu.

Fundir – Mín fundarboð
Nefndarmaður fær sent fundarboð með tölvupósti frá starfsmanni Garðabæjar. Í t-póstinum er
eingöngu fundarboð en ekki fylgigögn. Í fundargáttinni er farið í Fundar flipa til að sjá upplýsingar
um fundi. Þar er hægt að sjá virk fundarboð með fylgigögnum, fundargerðir ásamt fylgigögnum,
upplýsingar um nefndir, athugasemdalista nefndarmanns o.fl.
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Með því að smella á viðkomandi fundarboð þá opnast fundarboðið ásamt fylgigögnum. Ef fylgiskjöl
eru undir viðkomandi lið þá er hægt að smella á + takkann til að sjá þau.

3

Júní 2018

Fundir – Fundargerðir

Með því að fara í fundargerðir er hægt að sjá fundargerðir allra fastanefnd í Garðabæ. Áfram er
hægt að sjá þau fylgiskjöl sem voru lögð fyrir fundinn í þeim nefndum sem nefndarmenn eru skráðir í.
Undantekningin er trúnaðarmálahluti fjölskylduráðs. Eins og áður verður hægt að sjá allar
fundargerðir nefnda á vefsíðu Garðabæjar, www.gardabaer.is.
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Leit í fundargerðum
Hægt er að leita í fundargerðum með sama hætti og á ytri vef Garðabæjar. Bæði er hægt að leita
innan ákveðinnar nefndar eða í öllum nefndum samtímis.
Dæmi: leitað er í öllum nefndum eftir leitarorðinu „byggingarleyfi“ leitin skilar öllum nefndum þar
sem orðið kemur fyrir.
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Einnig er hægt að leita innan ákveðinnar nefndar eftir sama leitarorði
Dæmi: leitað eftir leitarorðinu „byggingarleyfi“ í Skipulagsnefnd Garðabæjar

Fundir - Mínar athugasemdir og fylgiskjöl
Lengst til hægri í hverjum fundarlið er hægt að smella á takka til að bæta við minnisatriði.
Minnisatriði vistast undir hverjum lið fyrir sig og eru eingöngu minnispunktar nefndarmanns. Enginn
annar hefur aðgang að þeim.
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Undir flipanum Mínar athugasemdir er hægt að sjá yfirlit yfir allar athugasemdir frá mörgum fundum
sem viðkomandi nefndarmaður setur inn.

Lengst til hægri í hverjum fundarlið er einnig hægt að smella á takka til að sjá öll fylgiskjöl málsins á
fundum nefnda Garðabæjar. Það á t.d. við ef tiltekið skjal hefur verið lagt fram á fyrri fundum eða
hjá annarri nefnd.

Skýringarmynd sem kemur upp þegar smellt er á skoða öll fylgiskjöl:
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AÐSTOÐ
Þegar búið er að skoða fundarboð og/eða önnur gögn er smellt á
útskrá áður en fundargáttin er lokuð.

Ef upp koma vandamál með notkun fundargáttarinnar er hægt að hafa samband við þjónustuver
Garðabæjar í síma 525 8500 (biðjið um aðstoð hjá skjalastjóra). Einnig er hægt að senda póst í
netfangið gardabaer@gardabaer.is.
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