
 
 

Fundargerð 
Hvaða fundur 

 
Dags. fundar:    2..4.2020 Staðsetning:   .Teams Fundur settur:    11:00 

Fundarboðari:   SV Fundarritari:   SV Fundi slitið:    11:30 

 

Fundarboðun send á / mætt  og forfölluð:   
 

Mætt:  Nafn  Fulltrúi fyrirtækis / stofnunar  

x Anna Berg Samúelsdóttir Fjarðabyggð 

x Arnar Úlfarsson Austurbrú 

x Árni Óðinsson Landsvirkjun 

x Dagmar Ýr Stefánsdóttir Alcoa Fjarðaál 

x Freyr Ævarsson Fljótsdalshérað 

 Guðrún Á. Jónsdóttir Austurbrú 

x Hjalti Jóhannesson Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri 

x Sigrún Víglundsdóttir Austurbrú 

Efni / dagskrá:  
  
 

1.  Ársfundur 
a. Í ljósi sérstakra aðstæðna var ákveðið að aflýsa ársfundi 2020 og halda næst ársfund vorið 2021.   

Engar stórar ákvarðanir liggja fyrir sem bera þarf undir ársfund, og í haust verður langt liðið frá 
uppfærslum og viðbúið að viðburðadagatal verði þétt skipuð vegna viðburða sem var frestað í 
vor.    

b. Ný heimasíða er í smíðum og stóð til að setja hana í loftið á ársfundinum.  Útlit er fyrir að hún 
verði dýrari en áætlað var og nýtast fjármunir sem ætlaðir voru í ársfund til að mæta þeim 
kostnaði.  

c. Áfram er miðað við að heimasíðan verði tilbúin 28. apríl og mögulega verður hægt að skipuleggja 
viðburð í netheimum í tengslum við birtingu hennar.   

2. Önnur mál 
a. Vorið 2018 hóf stýrihópur samtal við sveitarfélögin um það hvernig verkefnið gæti nýst 

samfélaginu sem best og var það þema ársfundar það ár.  Ákveðið að  halda áfram með það 
samtal.  Verkefnið gæti birt gögn sem nýtast sveitarfélögunum, eða birt gögn frá 
sveitarfélögunum sem væru áhugaverð fyrir aðra, einnig mætti skoða að birta tilvísanir á 
áhugaverðar upplýsingar frekar en að endurbirta þær.  ABS og FÆ ræða við sitt fólk og stýrihópur 
hittist í haust á vinnufundi og skipuleggur næstu skref. 

b. ÁÓ, DÝS, SV og AÚ höfðu daginn áður fundað um tengsl heimsmarkmiða við einstaka vísa og 
birtingu þeirra á vef. 

c. Næsti fundur verður haldinn í lok apríl.  Þá ætti að vera hægt að skoða nánast tilbúinn vef.    
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Verkefni  Ábyrg/ur 

Afboða fyrirlesara, afbóka sal og setja tilkynningu um afboðun á vef. SV 

Ræða við starfsmenn sveitarfélaga um hagnýtingu verkefnisins FÆ/ABS 

Boða fund í lok apríl SV/AÚ 

 


