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Opnun Þekkingarsetursins 12. nóvember
Fjárhagsáætlun 2012/2013
Catherine og Dan með stutta kynningu
Önnur mál

1. Arnar setti fund og bauð fundarmenn velkomna og gerði grein fyrir
dagskrárundirbúningi vegna afmælis Kvennaskólabyggingarinnar og opnunar
Þekkingarseturs. Katharina gerði einnig grein fyrir hvernig unirbúningur gengur vegna
opnunar Þekkingarseturs m.a. varðandi húsbúnað og húsnæðismál.
2. (Liður 3 tekinn fyrir næstur.) Catherine gerði grein fyrir þeim verkefnum og
rannsóknum sem hún vinnur að í starfi sínu hjá þekkingarsetrinu. Rannsóknir hennar
snúast um lifnaðarhætti og menningu sem sprettur af útgerð og fiskveiðum við
Húnaflóa og Skagafjörð í áranna rás. Saga, hefðir, fyrirkomulag veiða og kvótasetning
eru meðal atriða sem rannsökuð eru. Samanburður er gerður við Kanada ofl. svæði.
Einnig eru þessi viðfangsefni tengd nútíma og öðrum sviðum svo sem
umhverfisfræðum og ferðaþjónustu. Rannsóknaraðferð er einkum viðtöl við aðila í
fiskveiðum, fiskvinnslu og þjónustugreinum þeirra greina. Einnig fæst hún við
kennslu í umhverfisfræðum við Hólaskóla. Þá er hún meðstjórnandi í verkefni um
vistkerfisrannsóknir á Norðurheimsskauts-svæðum og nálægum svæðum.
Undirbúningur að ráðstefnu eða verkefni með þátttöku allra stofnana hér við
Húnaflóann sem fást við vísindi og rannsóknir þar sem viðfangsefni þeirra sem
tengjast sögu og menningu svæðisins verður birt með einhverjum hætti.
Þekkingarsetur, Biopol, Selasetur, Háskólasetur á Skagaströnd ofl. gætu orðið aðilar
að því. Er með hugmyndir um að laða að rithöfunda sem dveldu hér um ákveðinn tíma
og ynnu við skrfitir innblásnar af því umhverfi sem hér hefur verið lýst.
Dan gerði grein fyrir líffræðimenntun sinni og rannsóknum á smádýrum í ferskvatni.
Gerði grein fyrir rannsókn við Þekkingarsetur sem mun snúast um áhrif hlýnunar í
ferskvatni á Íslandi. Einkum verður fengist við rannsóknir á útbreiðslu Flundru sem
hefur hafið landnám í íslensku ferskvatni með hækkandi vatnshita. Einnig eru aðrar
breytingar í vistkerfinu rannsakaðar.

3. Katharina gerði grein fyrir fjárhagsáætlun. Gert er ráð fyrir að rekstrarkostnaðurinn
árið 2012 verði liðlega 8 milljónir kr. og árið 2013 verði kostnaður um 17 milljónir kr.
Og hefur kostnaðurinn verið fjármagnaður samkvæmt fyrirliggjandi áætlun.
Miklar umræður urðu um hlut textíls í verkefnum og útgjöldum Þekkingarseturs. Fram
komu hugmyndir um samruna þeirrar starfsemi og stofnana sem starfa á sviði textíls
með það fyrir augum að efla starfsemina og finnst fundarmönnumn mikilvægt að
vinna frekari hugmyndavinnu á því sviði.
Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt. Fundi slitið.

	
  
	
  
	
  
	
  

