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Sjálfstæðisflokkurinn hefur
alltaf haft trú á ungu fólki.
Ungt fólk skipar sæti ofar-
lega á listum flokksins í
öllum kjördæmum nú fyrir
þingkosningarnar og í
sveitarstjórnarkosningum er
sama upp á teningnum. Í
Eyjum taka Eyverjar mikinn
þátt í málefnum sveitar -
stjórnarstigsins og Eyverjar
vinna mikið með bæjarfull-
trúum flokksins í Eyjum. Við
höfum sýnt það að við höfum
áhrif og að á hugmyndir
okkar er hlustað. 
Í kosningabaráttunni er hlut -
ur ungra mikilvægur. Við
náum til annars ungs fólks.
Við kynnum hugmyndir okkar
að betra og réttlátara sam-
félagi. Við  bjóðum upp á
afþreyingu fyrir ungt fólk,
stundum útgáfu á blöðum og
margt annað. Eyverjar eru
mjög virkt félag, ekki ein -
göngu tveimur mánuðum
fyrir kosningar, heldur allt
árið um kring hvort sem um
er að ræða kosningaár eða
ekki.
Við viljum fá sem flesta til
liðs við okkur. Eyverjar er
frábær félagsskapur ungra
einstaklinga sem láta sig
málefni samfélagsins varða.
Viljir þú taka þátt þá mynd -
um við gjarnan vilja heyra
frá þér á facebook, kíktu við
í Ásgarð eða hafðu samband í
gegnum tölvupóst á 
eyverjar@eyverjar.is. 

Ungt
virkar
- við 
viljum fá
þig með! 
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Á Landsfundi Sjálfstæðis flokksins
sem haldinn var fyrir nokkrum vikum
komu saman um 1500 einstaklingar
af öllu landinu. Allt hafði þetta fólk
það að leiðarljósi að móta stefnu
sem er góð fyrir landið okkar, góð
fyrir Ísland á þessum erfiðu tímum. Í
Sjálfstæðisflokknum eru yfir 50
þúsund meðlimir, sem segir okkur því
að flokkur inn er stór og innan hans
er fólk úr öllum stéttum landsins,
ungir jafnt sem aldnir, konur, karlar,
o.s. frv. 
Ég hef ekki tekið þátt í flokks starfinu
í langan tíma en í þessi ár sem ég
hef verið virkur í starfinu hefur aðal-
lega tvennt komið skemmtilega á
óvart. 
Í fyrsta lagi hversu auðvelt það er að
hafa áhrif ef maður vill. Landsfundur
hefur æðsta vald í málefnum
flokksins. Hann markar heildarstefnu
flokksins í landsmálum og setur
reglur um skipulag hans. Á fundinum
er í raun skoðun það eina sem þarf
að hafa, og koma henni á framfæri
með því að taka þátt í nefndarstarfi
og koma henni inn í ályktun. Séu
menn eru ekki sammála þá er hægt

að láta kjósa um málefnið og eru þá
1500 einstaklingar sem kjósa já eða

nei. Þú getur farið upp í pontu og
útskýrt mikilvægi málefnisins og fært
rök fyrir þínu máli. Það verður ekki
mikið lýðræðislegra en þetta og ég
get fullyrt að það er enginn annar
stjórnmálaflokkur á Íslandi sem hefur
svona stóran hóp af fólki sem kemur
að ákvarð anatöku um stefnumál
flokks ins.
Í öðru lagi hversu öflugur og
samheldinn hópur Eyjamanna er
innan flokksins. Á síðasta Landsfundi
settu um 40 Eyjamenn skemmtilegan
svip á flokksstarfið, hópurinn var vel
vak andi fyrir málefnum landsbyg-
gðarinnar og hagsmunum Eyjamanna.
Ég tel að þetta sé í raun svo mikil-
vægt fyrir Eyj arnar að það er varla
hægt að lýsa því. 
Á Landsfundi Sjálfstæðis flokks ins var
kosið í opinni kosningu þar sem um
1500 landsfundarfulltrúar fengu tæk-
ifæri til að kjósa í málefnanefndir
innan flokksins. Niðurstaðan var
öflug. 23 konur og 17 karlar fengu
kosningu í 8 málefna nefndir
flokksins. Sjö konur fara með forystu
í nefndunum og einn karlmaður.  
Flokkurinn hefur gert töluverð ar

breytingar á skipulags reglum
flokksins síðustu ár, og má t.d. nefna
kosningu um annan varaformann
flokksins, aukin rafræn samskipti og
opnara fyrirkomulag á stjórn un -
arháttum. Til dæmis er
Landsfundurinn sendur út í beinni
útsendingu á netinu og geta allir
landsmenn og í raun allir í heiminum
fylgst með því sem fer fram á fund-
inum í beinni útsendingu á netinu.
Mikil samskipti eru meðal forustun-
nar og flokksfélaga með opnum bré-
fum eða myndbands upptökum sem
send eru reglu lega á félagsmenn.
Facebooksíður og aðrar heimasíður á
vegum flokksins eða flokksfélaga eru
mjög virkar og þar getur fólk komið
sínum skoðunum áleiðis á auðveldan
máta. 
Það er því ákaflega auðvelt að hafa
áhrif ef fólk vill og ungt fólk á
greiðan aðgang að starfi flokksins.
Hér í Eyjum hefur starf Eyverja alltaf
verið öflugt og skemmtilegt og skora
ég á ungt fólk að kynna sér starfið og
taka þátt. 

Landsfundur, hvernig virkar hann?

TRAUSTI HJALTASON
8. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins 

í Suðurkjördæmi. 

Á F R A M  Í S L A N D ,  Á F R A M  X - D
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Spurt &
svarað

Eyjamennirnir Geir Jón, Trausti og Hanna skipa öll sæti á framboðslista
Sjálfstæðisflokksins í suðurkjördæmi. Geir Jón er í fimmta sæti, Trausti 
í því áttunda og Sigurhanna í eurovision sætinu sjálfu, því sextánda. 
Eyverjar ákváðu að fræðast nánar um frambjóðendurna og komust 
að ýmsu áhugaverðu! 

1) HVAÐA MYND SÁSTU SÍÐAST Í BÍÓ?
Geir Jón: Djúpið

Trausti: Dead Man Down með Colin Farrell í stuði. Ágætis ræma.

Sigurhanna: Identity Thief, fór með öllu flotta fólkinu mínu í 10. bekk GRV.

2) EF AÐ MAÐURINN ER KOMINN AF ÖPUM AFHVERJU HÖFUM
VIÐ ÞÁ ENNÞÁ APA?  

Geir Jón: Af því að maðurinn er ekki kominn af öpum

Trausti: Maðurinn er ekki kominn af öpum, þess vegna höfum við enn apa.  

Sigurhanna: Frábær spurning fyrir náttúrufræðikennarann... nemendur mínir 
vita rétta svarið :)

3) HVERN MYNDURÐU HELST VILJA HITTA, NÚLIFANDI? 
Geir Jón: Sir Alex Fergusson

Trausti: Alex Ferguson.

Sigurhanna: David Attenborough, maðurinn er algjör snillingur.

4) HEFUR ÞÚ SÉÐ MYND EFTIR ÞRÁINN BERTELS?  
Geir Jón: Löggulíf

Trausti: Jón Oddur og Jón Bjarni var góð á sínum tíma. Vonandi að hann 
haldi áfram á því sviði blessaður. 

Sigurhanna: Að sjálfsögðu!

5) Í HVAÐA SÆTI LENDIR ÍBV Í SUMAR? 
Geir Jón: Fyrsta eða öðru sæti

Trausti: Ég er hrikalega spenntur fyrir sumrinu og vona að við Eyjamenn 
fjölmenni á völlinn og styðji liðið okkar í blíðu og stríðu. Held að 
þetta verði sumar gleði og hamingju. Ef allir sameinast og hjálpast 
að þá er hægt að bæta árangurinn, sem þýðir þá 1. sæti. Þetta á 
bæði við stelpurnar og strákana. 

Sigurhanna: Raunsætt mat 5. sæti, allt fyrir ofan er plús.

6) HVER MYNDI LEIKA ÞIG Í BÍÓMYND UM LÍF ÞITT? 
Geir Jón: Elsti sonur minn, kallaður Dúni

Trausti: Matt Damon með Michael Ballack í back up. 

Sigurhanna: Sofia Vergara úr Modern Family ... er mér sagt!

7) SÍÐASTA HÚSVERK SEM ÞÚ GERÐIR? 
Geir Jón: Gekk með diskana af matarborðinu og setti í uppvöskunarvélina

Trausti: Setti í þvottavél, er nokkuð sprækur í því. 

Sigurhanna: Setja í uppþvottavélina.

8) ÞÓR EÐA TÝR?
Geir Jón: Týr

Trausti: Týr alla daga. Unnum ALLTAF 1. maí mótið!

Sigurhanna: TÝR (þótt Þórsliturinn sé fallegri!).

9) HVAÐ VAR ÞITT ÆSKUÁTRÚNAÐARGOÐ? 
Geir Jón: Tarsan

Trausti: Michael Jordan og Ryan Giggs 

Sigurhanna: George Michael í Wham.

10) HVERJIR VINNA KOSNINGARNAR? 
Geir Jón: Sjálfstæðisflokkurinn

Trausti: Stefna Sjálfstæðisflokksins er öflugasta og besta verkfærið til að 
laga það sem þarf að laga á Íslandi. Þjóðin verður því sigurvegari 
kosninganna með því að kjósa rétt á kjördag.  X-D.

Sigurhanna: Þeir sem best er treystandi fyrir stjórn landsins og hafa hagsmuni 
lands og þjóðar í forgrunni XD!!!

Geir jón - 5. sæti í suÝurkjördæmi

Sigurhanna - 8. sæti í suÝurkjördæmi

Trausti - 8. sæti í suÝurkjördæmi
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Fimmtudaginn 11. apríl sl. var
skemmtikvöld Eyverja haldið í
Ásgarði. Margt var um mann -
inn, um 80 ungmenni mættu
og tóku þátt í Pubquiz og
fleiri þáttum sem boðið var

upp á. Frambjóðendurnir
Trausti Hjaltason og
Vilhjálmur Árnason spjölluðu
við mannskapinn og svöruðu
spurningum. Hér má sjá
mynd ir frá kvöldinu. 

Skemmtikvöld Eyverja

Útgefandi: Eyverjar, félag ungra Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum
Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hlynur Ólafsson Vídó |   Þeir sem komu að efni blaðsins: Stjórn Eyverja

Upplag: 1880 eintök |   Prentun og umbrot: Eyjasýn/ Eyjaprent.

www.eyverjar.is
eyverjar@eyverjar.is

>> hefur hækkað skatta
gífurlega og það á kreppu -
tímum. Söguleg gögn sýna
hversu röng nálgun þetta er.

>> hefur hækkað skatta á
vökva hagkerfisins, olíu.

>> hefur ráðist á eina af
fáum atvinnugreinum sem er
að skila miklum hagnaði og
erlendum gjaldeyri, sjá-
varútveginn. 

>> hefur ekki tekið pólitíska
ábyrgð; Svandís sagði ekki af
sér eftir að hafa hlotið dóm í
hæstarétti. Hvorki Jóhanna
né nokkur ráðherra sagði af
sér eftir stjórnlagaþings -
klúðrið. Sigmundur sagði ekki
af sér eftir að hafa verið
drukkinn í pontu. Jóhanna
sagði ekki af sér eftir að
hafa hlotið dóm um brot
gegn jafnréttisákvæðum.

>> hefur þurft að éta ofan í
sig ógrynni af fyrri yfir-
lýsingum og farið gegn því
sem þau segja sjálf. Gott
dæmi: Steingrímur "sú
ríkisstjórn sem þarf að fara

inn um bakdyrnar í mót-
mælaöldu á að segja af sér"
Steingrímur gerði svo það
sama í enn stærri mót-
mælaöldu og fannst það
ekkert skipta máli. Dæmin í
þessum lið eru nær
endalaus, t.d. þjóðar -
atkvæðagreiðslu ummæli,
ummæli um forseta, fjöl -
miðla, skatta, banka og
svona má áfram telja. Hefur
þetta sýnt óvenju mikinn
óheiðarleika ríkisstjórnar -
innar.

>> hefur verið gripin við að
kúga eigin meðlimi og stunda
valdníðslu á eigin fólki, þetta
hafa sjálfir meðlimir
stjórnarflokkana upplýst.

>> hefur algjörlega brugðist í
að reisa skjaldborg um heim-
ilin.

....svo fátt eitt sé nefnt.
Eyverjar segja „aldrei
aftur vinstri stjórn“.

Á meðal afreka 
núverandi
ríkisstjórnar...
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