
 

 

 

 

 

 

Fundargerð stjórnar Tækniminjasafns Austurlands 

Þriðjudagur 18. janúar 2022 kl. 20:00 – 21:00 á Teams 

Mætt / vantar 

Skúli Vignisson formaður, Bjarki Borgþórsson ritari, Ingirafn Steinarsson aðalmaður, Tinna 

Guðmundsdóttur varamaður, Jónína Brynjólfsdóttir rekstrarstjóri og staðgengill safnstjóra. 

Fundargerð 

1) Starfsmannamál 

a) EHP verður ráðin í lok janúar í um 30%-40% starf, það er verið að skoða forsendur þessa dagana. 

b) ZA er enn erlendis og það er von á honum í lok febrúar. 

c) Rætt um tímaskráningar starfsmanna. 

2) Fjárhagsáætlun 2022 - miðað við forsendur í dag 

a) Farið yfir stöðu mála, árið lítur vel út og mikilvægt að hafa lifandi fjárhagsáætlun. 

3) Yfirlit styrkja og verkefna ársins 

a) Farið yfir stöðuna. 

4) Hvatasjóður – umsóknir safnsins, spurning að skoða eftirfarandi verkefni: 

a) Sækja þarf um vegna sýningar sumarsins 

b) Sækja þarf um vegna uppbyggingar húsnæðis 

c) Greining á þörfum safnsins vegna sameiginlegs varðveisluhúsnæði 

d) Samstarfsaðilar í prentverksmiðjuverkefni með Skaftfellli og Lunga. 

5) Vjélsmiðjan – staðan 

a) Ekkert hefur heyrst frá byggingarfulltrúa. 

6) Ný heimasíða 

a) Drög að nýrri heimasíðu sýnd stjórnarmönnum. 



 

 

 

 

 

 
b) Rætt um hvort fundargerðir stjórnar eigi heima þar inni, mikilvægt að hafa það inni til að sýna 

gegnsæi. Rætt um hvernig er hægt að koma upplýsingum um árið 2021 og fundargerðum á 

framfæri. JB falið að skoða málið 

c) Rætt um að setja síðuna í loftið þegar hún er tilbúin og kynna hana í rólegheitum. 

7) Sumarsýning 

a) Rætt um stöðuna á verkefninu, verður kynnt fyrir stjórn frekar þegar verkefnið er komið lengra 

8) Stefnumótun og framtíðarsýn, staða mála 

a) Flottur fundur á fimmtudaginn þar sem farið verður miðlun og vinnustofur. Í framhaldinu verður 

farið í þarfagreiningu vegna húsnæðis. 

9) Önnur mál 

a) Það koma nemar í sumar á vegum Lincoln University frá Bretlandi sem eru á 2. ári í  forvörslu. 

Um er að ræða 6-8 nemendur sem verða í 6 vikur. 

10) Næsti fundur verður 15. Febrúar kl. 20 á teams. 

 

 


