
 

Fundargerð 

Efni fundarins:   

Dags. fundar: 9.10.20 Staðsetning: Teams Fundur settur: 10:00 

Fundarboðari: AU Fundarritari: AU Fundi slitið: 10:34 

Fundarboðun send á / mætt  og forfölluð:  

Mættir: Nafn Fulltrúi fyrirtækis / stofnunar Tölvupóstur 

  Anna Berg Samúelsdóttir Fjarðabyggð annaberg@fjardabyggd.is 

x Arnar Úlfarsson Austurbrú arnar@austurbru.is 

x Árni Óðinsson Landsvirkjun  arni.odinsson@landsvirkjun.is 

x Dagmar Ýr Stefánsdóttir Alcoa Fjarðaál dagmar.stefansdottir@alcoa.com 

x Eyþór Stefánsson Austurbrú eythor@austurbru.is 

x Freyr Ævarsson Múlaþing freyr@egilsstadir.is 

 Guðrún Á. Jónsdóttir Austurbrú gudrun@austurbru.is 

x Hjalti Jóhannesson Rannsóknarmiðstöð HA hjalti@unak.is 

Efni / dagskrá: 

1. Fundur settur  

2. ES kynnir sig og fer yfir hvaða verkefnum hann sinnir hjá Austurbrú.  

3. Á fundinum var rætt um enska hlutann á nýjum vef 

3.1. Planið að ná að klára uppsetninguna á enska hlutanum fyrir lok nóvember 

3.2. AU fer yfir stöðuna, hvað sé eftir og hvað sé komið inn á vefinn. 

3.3. DÝS stingur upp á því að breyta Society í Community til að samsvara „sjálfbærni 

língóinu“. Allir fundarmeðlimir samþykkir því. 

4. Stuttlega var rennt yfir heimsóknir á heimasíðu. Google Analytic var virkjað á síðunni 

7.9.2020 og því ekki mikil umferð um síðuna síðan þá. AU ætlar að fá aðgang að tölfræði af 

gömlu síðunni og koma áfram á stýrihóp.  

4.1. Spurning um að skoða með gagnvirka framsetningu á heimasíðunni eftir árum. 

5. Einnig var rætt um möguleika á formlegri opnun heimasíðu. 

5.1. AU bendir á að samstarfssamningur við Austurbrú sé að klárast núna um áramót og 

spurning hvort sé hægt að vera með opnun vefsins við undirritun á nýjum 

samstarfssamningi. DÝS bætir við hvort við þurfum ekki að fara í smá 

auglýsingaherferið til að vekja athygli á vefnum. 

5.2. Vegna Covid-19 faraldursins ætla fundarmeðlimir að hugleiða hvaða leiðir séu í boði 

með opnun vefsins og var tekin ákvörðun um að boða fund þegar sæi fyrir endann á 

yfirfærslunni. 

5.3. Á fundinum komu fram nokkrar hugmyndir um með hvaða formi væri hægt að opna 

síðuna formlega. 

5.3.1.  Þegar samstarfssamningur um áframhaldandi vinnu við verkefnið er undirritaður. 
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5.3.2.  Fara í auglýsingaherferð, senda tilkynningar blöð, auglýsa á síðum  

samstarfsaðila verkefnins. 

5.3.3.  Erindi – Möguleiki að vera með eitthvað erindi á netinu.  

Fyrirlestur um eitthvað sem tengist inn í verkefnið og  fangar athygli einstaklinga 

þannig að þeir taki sér 1klst úr deginum til að fylgjast með. Opna síðuna í kjölfarið 

af því. 

6. Önnur mál - Engin 

7. Fundi slitið 10:34 

Verkefni ákveðin á fundinum: 

Verkefni Ábyrgur: Ljúkist fyrir 

Breyta samfélagsvísum í Community á EN hluta AU 14.10.2020 

Skoða möguleika á Event + opnun á síðu Allir Næsta fund. 

Klára að koma EN hluta í loftið. AU, ES Lok Nóv. 

Fylgiskjöl: 

 


