
 

 

 

 

 

 

Fundargerð stjórnar Tækniminjasafns Austurlands 

Þriðjudagur 15. febrúar 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) Húsnæðismál 

a) Vélsmiðja, staða bóta og framkvæmda 

i) Búið er að greiða bætur, 9.250 þúsund. Stefnt að því að klára úrbætur á húsinu fyrir sumar. 

ii) Byggingarfulltrúi hefur óskað eftir skráningartöflu af húsinu. Gingi er að vinna 

skráningartöluna með aðstoð frá Verkráð. Húsið er komið með fasteignanúmerið. 

iii) Húsafriðunarsjóður hefur ekki svarað með styrki varðandi gluggana en það er samt búið að 

klára pöntun á þeim. 

b) Arkitekt, skoða þarf hvort það sé ekki tímabært að velja arkitekt við hönnun á nýjum húsnæðum 

safnsins.  

i) Fundur hjá vinnuhóp um stefnumótun og framtíðarsýn um húsnæðismál gekk vel, það þarf 

að setja upp kannski 3 sviðsmyndir, með og án ýmissa húsa. Það vantar að sjá hvaða land 

gæti hentað og verður það rætt ásamt fleiri málum tengdum flutning húsa á morgun enda á 

JB fund með BI sveitarstjóra til að ræða næstu skref. 

  



 

 

 

 

 

 
ii) JB safnar saman frekari upplýsingum fyrir næsta fund. 

2) Starfsmannamál 

a) Farið yfir stöðu starfsmannamála. 

3) Sumarverkefni með nemendum 

i) Nýsköpunarsjóður námsmanna, sótt var um af hálfu HÍ fyrir 2 nemendum til að vinna að 

aðferðum við að uppvinna grisjaða muni. Verkefninu er stýrt af HÍ, Sigurjón Baldur fer fyrir 

verkefninu og það er unnið í samstarfi við okkur og Þjóðminjasafn. 

ii) Lincoln Un. Við erum í samstarfi um móttöku á nemendum frá Lincoln Un. í Bretlandi í sumar 

í 6 vikur. Um er að ræða 8 nemendur í forvörslu eða jafnvel fleiri sem munu aðstoða okkur í 

okkar verkefnum. Tengiliður á Íslandi og sú sem mun stýra hópnum er Anna Matos sem sér 

um Reykjavík Tool Library 

4) Alþjóðlegt verkefni, LIVIND. 

a) Okkur var bent á samstarfsverefni sem Finnska utanríkisráðuneytið er að sjá um og eru 

samstarfsaðilar frá norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum, Rússlandi og Póllandi. Verkefnið snýr 

að óáþreyfanlegum menningararfi og er EHSP verkefnastjóri fyrir okkar hönd. 

5) List í ljósi 

a) Vel heppnað verkefni í umsjá KRP. 

6) Önnur mál 

a) Kynnisferð starfsmanna til Reykjavíkur er í viku 10. 

b) Styrkumsóknir vegna skoðanaferða erlendis, fer í skoðun. 

c) Sent var í dag lokaeintak til Þjóðminjasafnsins ný varðveislu- og grisjunaráæltun til samþykktar. 

d) Búið að innleiða 365 kerfið og  

7) Næsti fundur verður 15. mars kl. 20 á teams. 

 

 


