Stjórnarfundur FÍSOS 27. september 2021, kl. 14:00 – 15:00

Mætt á Teams: Aníta Elefsen, Gunnþóra Halldórsdóttir, Hjörtur Þorbjörnsson, Ingibjörg Áskelsdóttir,
Jón Allansson og Þóra Sigurbjörnsdóttir. Fjarverandi: Sigríður Þorgeirsdóttir
1. Aðalfundur
o Aðalfundur verður með hefðbundnu sniði kl. 13.30 þann 13. október 2021 í
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Stykkishólmi.
Fundarboð
o Formaður sendir fundarboð á safnlistann sem og á FB síður FÍSOS. Einnig inn á
heimasíðuna: safnmenn.is
Stjórnarkjör
o Embætti til endurkjörs í ár: varaformaður (Gunnþóra, ætlar ekki að halda áfram),
varamaður (Hjörtur, til í að vera áfram), gjaldkeri (Jón Allans, til í að vera áfram, og
ritari (Ingibjörg, til í að vera áfram). Hugmynd að nýjum varaformanni: Elsa Guðný
Björgvinsdóttir. Formaður mun hafa samband við Elsu Guðnýju. Lögmæt framboð
þurfa að hafa borist stjórn hálfum mánuði fyrir boðaðan aðalfund. Skoðunarmaður
reikninga sem er til endurkjörs er til í að sitja áfram (Lýður Pálsson).
Skýrsla stjórnar
o Formaður setur saman skýrslu félagsins frá liðnu ári.
Heiðursfélagar
o Samþykkt 2020 að Inga Lára Baldvinsdóttir, Lilja Árnadóttir og Guðný Gerður
Gunnarsdóttir yrðu heiðursfélagar, en vegna heimsfaraldurs varð ekki af því og
verður það því gert í ár. Einnig Jón Sigurpálsson. Haft verður samband við
heiðursfélagana fyrir aðalfund og þeim þannig gefin kostur á að mæta.
Fundurinn sjálfur
o Tillaga að fundarstjóra: Guðný Dóra Gestsdóttir. Formaður hefur samband við hana.
o Tillaga að fundarritara: Ingibjörg Áskelsdóttir – samþykk.
o Árgjald – óbreytt?
Safnasjóðsumsóknir og skýrslur
o Félagasamtök geta ekki sótt um aukaúthlutanir í safnasjóð.
o Nýtingarskýrslur styrkja úr safnasjóðim – ekki rætt.
Kjaraumræða
o Félagið er ekki stéttarfélag og hefur ekki forsendur til þess að beita sér sem slíkt.
Önnur mál:
 Farskóli verður á Austurlandi 2022. Ákveðið hefur verið að Elsa Guðný og
Pétur Sörensen verði farskólastjórar. Fá það staðfest á aðalfundi.
 Farskóli 2023 verður í Amsterdam. Auglýsa eftir farskólastjóra fyrir þann
skóla á aðalfundi.
 Hugmyndir að staðsetningu farskóla 2024 og 2025.
 Formaður átti fund með formanni ICOM (Guðný Dóra Gestdóttir) og
framkvæmdastjóra Safnaráðs (Þóra Björk Ólafsdóttir), varðandi sameiginlega
fræðslu. Varðveslumál í forgrunni. Fyrstu vikuna í mars.

Gunnþóra þakkar fyrir ánægjulegt samstarf, og hvetur safnafólk til þess að benda á það jákvæða og
góða starfs em að söfnin standa fyrir.

