Stjórnarfundur FÍSOS
9. nóvember 2010
Fundarstaður: 6. hæð Þjóðminjasafnsins
Mættir eru: Guðný Dóra, Sigríður Melrós, Helga og Jón Allansson. Í símanum voru Elfa Hlín og Kristín
Sóley sem skrifaði fundargerð.
Fundur settur kl 12.00

Dagskrá fundar:
1. Fundargerð aðalfundar FÍSOS
Fundargerð frágengin og verður sett inná heimasíðu safnmanna.

2. Inntaka nýrra félaga
Eftirtaldir aðilar voru samþykkir inní félagið:
Valdís Einarsdóttir (180564-3659), safnastjóri Byggðasafns Dalamanna
Byggðasafn Dalamanna, Laugum í Sælingsdal
Guðbjörg Kristjánsdóttir (220844-4989), listfræðingur og
forstöðumaður Listasafns Kópavogs-Gerðarsafns
 Guðlaug María Lewis (), verkefnastjóri á menningarsviði Reykjanesbæjar
 Sigríður Melrós Ólafsdóttir (180665-5529), deildarstjóri sýningadeildar Listasafni Íslands




3. Skýrsla farskólastjóra FÍSOS 2010
Stjórn Físos þakkar Guðrúnu og farskólastjórninni góð störf og skilmerkilega skýrslu.
Stofnaður var reikningur sérstaklega fyrir farskólann og gerð verður grein fyrir honum á
næsta aðalfundi FíSOS.

4. Farskóli FÍSOS 2011 og skipun fulltrúa FÍSOS
Sigríður Sigurðardóttir safnstjóri í Glaumbæ verður skólastjóri næsta farskóla sem haldinn
verður í Skagafirði. Kristín Sóley Björnsdóttir, kynningarstjóri Minjasafnins á Akureyri, ritari
Físos verður fulltrúi stjórnar.

5. Nefnd um safnaverðlaunin
Fulltrúar Físos í nefndina hafa verið skipaðir. Tveir fulltrúar verða einnig skipaðir frá ICOM
sem og fulltrúi þess safns sem síðast hlaut verðlaunin. Nafnaleynd ríkir á nefndarmönnum
fram yfir afhendingu verðlaunanna 2012.

6. Endurmenntunarnámskeið
Kallað verður eftir hugmyndum að áhugaverðum viðfangsefnum fyrir námskeiðin á
póstlistanum. Elfa Hlín kallar eftir hugmyndunum á póstlistann.

7. Erindi frá Sigurjóni Baldri
Vill kanna möguleikann á þvi að FÍSOS greiði fargjald fyrir gestakennara í safnafræðinni frá
Kaupmannahöfn. Stjórn Físos má gjarnan koma með hugmynd að efni í fyrirlesturinn og
félagasmenn myndu fá að sitja hann án endurgjalds.
Guðný Dóra fær frekari upplýsingar og sendir á stjórnarmenn til frekari umræðu í gegnum
tölvupóst.

8. Önnur mál
Hvernig gengur vinna við heimasíðuna!
Heimasíðan – Það gengur vel að hugsa um hana.
Það nýjasta er t.d.að allir fyrirlestrar utan einn af Farskólanum.
Bréfið til sveitastjórnarmanna hefur greinilega vakið athygli, sveitastjórnarmenn sem
stjórnarmeðlimir hafa hitt á hafa lýst yfir ánægju sinni og hefur jafnvel verið tekið til
umfjöllunar/kynningar á sveitastjórnarfundum. Það er ánægjulegt.

Íslenski safnadagurinn og tímasetning hans.
Málið tekið upp hér í framhaldi af umræðu forstöðumanna byggðasafna á Farskóla.
Endanlega verður gengið frá því á næsta stjórnarfundi hverjir verða skipaðir í 3 manna nefnd
vegna þessa máls sem óskað var eftir. Helgu falið að finna fólk í nefndina.

Póstlistinn.
Elfa Hlín kallar eftir hugmyndum safnmanna um notkun póstlista safnmanna.
Hugmynd kom upp um að auka tengla á síðunni s.s. hagnýtar upplýsingar sem og
styrkjamöguleikar.
Málefni um Listasafn Árnesinga frestað til næsta fundar.
Málefni um Minjasafn Orkuveitu Reykjavíkur frestað til næsta fundar.

Ekki fleira gert og fundi slitið 13:05

