
 
 

Fundargerð 
Teamsfundur stýrihóps 27.apríl 2020 

 
Dags. fundar:    27.4.2020 Staðsetning:   .Teams Fundur settur:    13:00 

Fundarboðari:   SV Fundarritari:   SV Fundi slitið:    13:30 

 

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 

X Guðrún Á. Jónsdóttir Austurbrú 

X Hjalti Jóhannesson Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri 

X Sigrún Víglundsdóttir Austurbrú 

Efni / dagskrá:  
 
Á dagskrá fundarins var að ræða stöðuna á nýjum vef verkefnisins. 
  

1. Innsetning efnis á nýjan vef gengur vel, en ljóst að vefurinn verður ekki tilbúinn 28. apríl eins og upphaflega 
var áætlað.  Stefnt er að því að hann verði tilbúinn 15. maí. 

2. Vefurinn var skoðaður og er almenn ánægja með hann.  Nokkrar ábendingar komu fram 
a. Á forsíðu verði birtar nýjar skýrslur, en ekki annað ítarefni svo sem fundargerðir, hrágögn o.s.frv. 
b. Birting heimsmarkmiða á síðum vísa kemur vel út nema í ákveðinni upplausn hverfa þau á bak við 

borða neðst á síðu. 
c. Skoðað verði hvort hægt er að birta mynd af heimsmarkmiðum á forsíðu með hlekkjum undir „Ný 

og uppfærð gögn“. 
d. Heimsmarkmið eru tengd vísum samkvæmt niðurstöðu af fundi ÁÓ/DÝS/AÚ og SV í apríl.  Hægt 

er að breyta hvenær sem er ef athugasemdir berast og nefnt að þetta mætti ræða á vinnufundi 
stýrihóps.  Birting heimsmarkmiða er fyrst og fremst til upplýsingar og til að vekja athygli á þeim, 
en skuldbinding verkefnisins felst í vöktun vísa. 

3. Vekja þarf athygli á vefnum þegar hann fer í loftið hvort sem það er í gegnum auglýsingar eða rafrænan 
„ýta á hnappinn“ viðburð.  Ákvörðun um leiðir verður tekin þegar nær dregur. 

4. Stuttur fundur verður boðaður áður en vefurinn fer í loftið um miðjan maí. 
 

Verkefni  Ábyrg/ur 

Stilla tengingar ítarefnis á forsíðu AÚ 

Hafa samband við Stefnu og kanna möguleika á birtingu heimsmarkmiða á forsíðu annars vegar 
og hins vegar að tryggja að þau birtist óháð upplausn á síðum vísa. 

AÚ/SV 

Hugsa leiðir til að opna nýjan vef með viðhöfn og koma honum á framfæri Öll 



 
 

Boða fund um miðjan maí SV 

 


