Stjórnarfundur í Þekkingarsetrinu fimmtud. 7. nóvember 2013 kl. 9:00
Dagskrá:
1. Starfsáætlun 2014
Arnar setti fund kl. 09:10. Mætt eru Katharina Schneider, Arnar Þór Sævarsson,
Valgarður Hilmarsson og Þóra Sverrisdóttir. Þóra ritar fundargerð.
1. Rætt var um áherslusvið og samþættingarhlutverk Þekkingarsetursins.
Stjórna Ferðamálafélags A-Hún. hefur komið með hugmynd varðandi samþættingu og
markaðssetningu ferðaþjónustu, safna og setra á svæðinu. Hugmyndin var rædd á síðasta
fundi stjórnar og í framhaldi af því hefur verið rætt við starfsmann mennta- og
menningamálaráðuneytisins sem segir að slíkt verkefni geti hæglega samrýmst
markmiðum Þekkingarseturs.
Ákveðið var að fara í þetta verkefni með fyrirvara um samstarf við sveitarfélög í AusturHúnavatnssýslu. Ákveðið var að vinna drög að verkefnalýsingu og markmiðssetningu
fyrir verkefnið.
Rætt var um samstarf Þekkingarseturs og Textílseturs.
Ganga þarf frá samstarfssamningi þessara aðila vegna residency verkefnis. Einnig var
rætt um Heimilisiðnaðarsafnið og samstarf.
Rætt var um hlutverk og stöðugildi starfsmanna innan setursins.
Rætt var um tekjur og útgjöld Þekkingarsetursins.
Rætt var um hvað Þekkingarsetur getur gert til þess að efla háskólamenntun á svæðinu og
samstarf Farskólans á Norðurlandi vestra og Þekkingarseturs. Það liggur fyrir að æskilegt
væri að ráða starfsmann á árinu 2014 til að sinna menntunarsviði en verkefnastjóri er að
sinna þessu fram að áramótum í 25% starfi.
Ákveðið var að ráðast í það verkefni að vinna að undirbúningi að ævisögu Þórs
Jakobssonar með fræðilegu ívafi sem hefur útgáfu að leiðarljósi. Ráðin verður

starfsmaður í tvo mánuði sem mótar verkefnahugmynd, tekur viðtöl við Þór, safnar
heimildum og kemur hugmyndinni á framfæri við útgefendur. Stefnt er að því að bókin
yrði gefin út 2015.
Rætt var um að gera þarf skilti þar sem fram kemur hvaða starfsemi er í
Kvennaskólanum. Það verði unnið í samráði við Byggðasamlag og aðra starfsemi í
Kvennaskólanum.
Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt.
Fundi slitið.
Þóra Sverrisdóttir
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