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Efni / dagskrá:
1. Úttekt Félagsvísindastofnunar á samfélagsvísum
1.1. Nokkrir voru búnir að sjá drög að skýrslu frá Félagsvísindastofnun, en lokaútgáfu er að
vænta mjög fljótlega. ÁÓ þrýstir á að skýrslan berist.
2. Vinnufundur stýrihóps
2.1. Skýrsla Félagsvísindastofnunar verði til grundvallar á vinnufundi Stýrihóps. Fundarboð
verður sent út þegar menn hafa haft tækifæri til að skoða skýrsluna.
3. Áhersluverkefni
3.1. Rætt að fá löggiltan þýðanda til að þýða almennan texta vefsins. Lagt var upp með að sá
texti væri „tímalaus“ og þyrfti sjaldan að uppfæra hann. Auðveldara er að viðhalda
honum ef hann er góður í upphafi.
3.2. LDB er búin að fá leyfi grunnskóla Djúpavogs til að koma inn í kennslu á unglingastigi
þar sem hún myndi kynna Sjálfbærniverkefnið og ræða um sjálfbærni. Hún er að skoða
hvað er til af efni. Nokkrar heimildir voru nefndar:
3.2.1.Þættir um Kárahnjúka sem gerðir voru í samstarfi við Landsvirkjun og sýndir á RÚV
3.2.2.Megastructures Rock Eaters of Iceland – þáttur frá National geographics
3.2.3.www.Environice.is
3.3. Rætt að verkefnið þarf að eiga kynningarefni sem er samræmt hvað varðar útlit og
innihald. Þetta hefur verið rætt áður í stýrihóp. ÁÓ og GSH skoða hvor hjá sínu
fyrirtæki hvort ekki megi setja í gang hönnun á lógói og útliti kynningarefnis. Þegar
grænt ljós fæst verði drifið í að klára það.
4. Ársfundur 2018
4.1. Allir fari að hugleiða hvort og þá hvaða þema ætti að vera á ársfundi 2018. Tvær
hugmyndir nefndar

4.1.1.Umhverfisvísar. Niðurstöður einstakra umhverfisvísa eru alltaf kynntar á
ársfundum en mögulega mætti skoða þá sem heild.
4.1.2.Ferðaþjónusta, hvernig hefur hún þróast.
4.1.3.Allir hugsa málið.
5. Önnur mál
5.1. HJ sagði frá ráðstefnu sem fyrirhuguð er í HÍ í haust í tilefni þess að 10 ár eru liðin frá
gangsetningu Kárahnjúkavirkjunar. Yfirskriftin er „Væntingar og veruleiki –
Kárahnjúkar 10 árum síðar“. Rætt að áhugavert væri að taka þátt. HJ leyfir mönnum að
fylgjast með.
5.2. ÁÓ sagði frá viðamikilli úttekt sem framkvæmd var í Fljótsdalsstöð í september vegna
vottunar fyrirtækisins samkvæmt HSAP - staðli.
6. Fundi slitið
Verkefni ákveðin á fundinum:
Verkefni

Ábyrgur:

Ýta á eftir skýrslu Félagsvísindastofnunar

ÁÓ

Boða vinnufund þegar skýrsla er komin í hús

SV

Útbúa almennan texta til þýðingar á ensku og finna
þýðanda

SV/LDB

Fá leyfi til að kaupa hönnun á lógói og kynningarefni

ÁÓ / GSH

Safna hugmyndum fyrir ársfund

Allir

Fylgiskjöl:

Ljúkist fyrir

