Stjórnarfundur FÍSOS
Mánudaginn 2. maí 2011
Fundarstaður: Þjóðminjasafnið.
Mættir voru: Guðný Dóra Gestsdóttir, Jón Allansson , Kristín Sóley, Elfa Hlín sem var á Skype
og Helga Vollertsen sem ritaði fundargerð. Sigríður Melrós boðaði forföll.
Fundur settur kl 11:00
1

Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð síðasta fundar samþykkt.

2

Farskóli FÍSOS – staða mála
Kristin Sóley sagði frá breyttum högum þar sem hún er að flytja til Svþjóðar. Sjórn FÍSOS
þakkar Kristtínu Sóleyju fyrir samstarfið og henni óskað valfarnaðar í Svíaríki. Skipa þarf nýjan
fulltrúa í hennar stað í farskólastjórn. Helga Voll tekur við sem ritari í stjórn FÍSOS.
Staða á undirbúningi Farskóla: Búið er að senda út póst á póstlistann og biðja menn um að
taka dagsetninguna frá og panta gistingu. Safnafólk hefur tekið vel við sér. Farskólastjórnin
hyggst funda í byrjun maí.
Rætt hefur verið að láta farskóla FÍSOS 2011 og 2012 haldast í hendur og ná til
ferðaþjónustunnar. Jafnframt hefur samstarf við Samtök um sögutengda ferðaþjónustu 2012
verið rætt, en hugmyndin er að reyna að samtvinna farskólann og fund samtakanna, t.d.
sameinast um erlenda fyrirlesara o.fl.
Prókúra færð yfir á nýjan farskólastjóra

3.

Inntaka nýrra félaga
Ásgeir S. Sigurðsson. Ásgeir hefur safnað harmonikum síðustu 20 árin og gaf Byggðasafni
Vestfjarða safn sitt fyrir skemmstu, en hefur áfram umsjón með því. Umsókn Ásgeirs var
samþykkt og hann boðinn velkominn í FÍSOS.

4.

Safnaverðlaunin 2012
Vinnan er vel á veg komin.

5.

Endurmenntunarnámskeið FÍSOS og EHÍ
Mun fara á heimasíðu og eftirfarandi mun póstur vera sendur á FÍSOS félaga og verður
aðgengilegt þeim, en ekki almennt.

6.

Rannsóknarsetur í Safnafræðum
Búið er að halda stofnfund. Árlegur fundur stjórnar er áætlaður á hverju ári í september, en
einnig var skipuð framkvæmdastjórn.

7.

Íslenski safnadagurinn -vinnuhópur

Hópnum verður falið að leggja til tillögu að breyttum safnadegi á aðalfundi FÍSOS í haust og í
framhaldinu verður kosið um hana. Helga Voll í forsvari fyrir vinnuhópinn.
8.

Vorfundur höfuðsafnanna

Vorfundur verður haldinn 3.- 4. Maí.
9.

Safnalögin

Stjórn FÍSOS ætlar að skoða lögin og taka saman athugasemdir ef einhverjar eru.
10.

Önnur mál.






Skandinavisk sambundsforbund: Engar fregnir.
Vefurinn: Búið er að finna lausn á vandamálinu, en vistun póstlistans verður færð inn á
heimasíðuna og verða póstar í framhaldinu sendir beint þaðan.
Kynningamál safna: Ákveðið hefur verið að framkvæma hugmynd sem kom upp í umræðu
hópi kynningarhóps á Stykkirshólmi. Frumkvæðið kom frá Minjasafninu á Akureyri að keyra
þetta áfram. Huugmynd er að söfnin á landinu auglýsi saman í útvarpi í sumar. Búið er að fá
tilboð frá RÚV. Kristín Sóley (Minjasafninu á Akureyri), Helga Voll þjóðminjasafnin Íslands),
Helga Maureen og Guðbrandur (Minjasafni Reykjavíkur) munu senda póst á póstlistann og fá
þátttakendur til liðs við átakið.
Safnastarf.is: Er þetta rétt lén til að kynna söfnin? Eyfirski safnaklasinn á lénið
„söfn.is“/“museums.is“ og býður Safnaráði það gegn vægu gjaldi. Spurning hvort Safnaráð
vilji kaupa lénið og virkja það sem sameiginlegan vettvang safnanna í landinu. FÍSOS leggur til
að Safnaráð taki málið upp.

Fleira ekki gert.
Fundi slitið kl 12.

