Fundargerð
10. fundur
Stjórnarfundur FÍSOS haldinn í Þjóðminjasafni Íslands, Turni – 1. Nóvember kl. 13.
Mætt voru: Sigríður Melrós Ólafsdóttir, formaður, Jón Allansson, Haraldur, Hildur A. Gunnarsdóttir,
Þorbjörg Br. Gunnarsdóttir. Arndís Bergsdóttir á símafundi. Bergsveinn Þórsson boðaði forföll.
Fundargerð fundar frá 4. 10. samþykkt með nokkrum breytingum. Ritarui uppfærir fundargerðina og
sendir á stjórnarmenn.

1. Tilnefningar í nefndir:
SMÓ og fromaður ICOM á Íslandi, Ólöf K. Sigurðadóttir tilnefndu aðila í nefnd vegna
safnaverðlaunanna.
Beiðni um tilnefningar frá MMR: Tilnefning í húsafriðunarnefnd til 4 ára: Tveir aðilar, karl og
kona sem ráðherra velur síðan. FÍSOS og ICOM velur saman þessa aðila. Formanni falið að sjá
um þetta mál.
MMR óskar eftir tilnefningu FÍSOS í safnaráð – til 4 ára: konu og karl sem aðal og varamann.
Ráðherra velurTilnefning: Haraldur, SMÓ.
2. Farskóli 2013
Staðfesta farskólastjóra fyrir 15. nóv. SMÓ
3. Samráðshópur um breytingar á stöðu FÍSOS í nýju lagaumhverfi
AB: frestur til að senda inn samantektir starfshópsins til AB vegna skýrslunnar rennur úr í dag
1. nóvember.
Drög 2 verða gefin út 12.11. fyrir samráðshóp um tilgang og markmið FÍSOS. Lokaútgáfa berst
FÍSOS 17. 12. FÍSOS þarf að senda styrkumsókn til MMR f. 20.11. vegna starfseminnar
(starfsmaður).
SMÓ lagði áherslu á að fá álit forstöðumanna safna varðandi hvað þeir vilja sjá félagið standa
fyrir.
Samþykkt að sækja um til MMR vegna starfsmanns. Eldri umsóknin endurgerð. SMÓ, JA í
samráði við AB. Ljúka við f. 16.11.
6. Inntaka nýrra félaga
Umræður um hvaða eo/eða hvernig aðilar eigi að fá inngöngu í FÍSOS. Þar sem lög FÍSOS þar
um séu óskýr, þarf að setja skýrari línur. Samþykkt að senda beiðni um endurskoðun á
lögunum með tilliti til inngöngu félaga, til lögfræðings.
7. Önnur mál
Málefni Náttúruminjasafn eru nú komin í ákveðin farveg. Samþykkt að fyrirhugað málþing um
málefni Náttúruminjasafn sé því ekki á dagskrá í bili.

Endurmenntun: Endurmenntun HÍ hefur óskað eftir samstarfi um námskeið fyrir safnamenn.
Einnig hefur safnafræðin í HÍ óskað eftir samstarfi um masterclass –námskeið undir stjórn
Gunnars Kvaran. Hvortveggja verður skoðað.
Fundi slitið 14.40.

