	
  
	
  
	
  

Fundur í stjórn Þekkingarsetursins á Blönduósi haldinn miðvikudaginn 17. september 2014 Í
Kvennaskólanum á Blönduósi kl. 9.
Dagskrá:
1. Staða mála.
2. Stefnumótun Þekkingarsetursins.
3. Önnur mál.
Mætt á fundinn eru Katharina Schneider, Arnar Þór Sævarsson, Valgarð Hilmarsson og Þóra
Sverrisdóttir sem ritar fundargerð.
Arnar Þór setti fundinn kl. 09:10 og bauð fundarmenn velkomna.
1. Arnar fór yfir þau tækifæri sem eru hugsanleg í tengslum við Landshlutanefnd fyrir
Norðurland vestra sem sett var á laggirnar í maí sl. Hann ræddi um áhuga á auknu
samstarfi við Listaháskóla Íslands. Samningur við ráðuneytið fyrir Þekkingarsetrið
rennur út um áramót. Taka þarf saman skýrslu og gera stefnumótun fyrir
áframhaldandi starfsemi sem nýr samningur myndi byggja á.
Það þarf að laga salernismál í húsinu, einnig er brýnt að ganga frá lóð skólans,
nauðsynlegt er að taka íbúðarhúsin í gegn. Einnig þarf að gera upp Lönguvitleysu og
taka hana að hluta í notkun sem vinnustofur fyrir Kvennaskólann.
Katharina fór yfir það sem gerst hefur í sumar, námsver er komið í húsið og hefur
Þekkingarsetrið yfirumsjón með því. Hún ræddi samstarf við grunnskólana í tengslum
við Húnaflóaverkefnið m.a. Blöndugangan á Húnavökunni tókst mjög vel, 50 manns
tóku þátt, börn og fullorðnir. Dan stýrði þessu, skoðað var lífríki árinnar og fleira. Rætt
var um skipulag innanhúss. Dan fékk rannsóknaraðstöðu á nýjum stað þegar
námsverið kom inn í húsið. Áríðandi er að fara yfir raflagnir og koma í veg fyrir
vatnsleka. Rætt var um textíllistamiðstöðina og tækifæri sem eru í því sambandi.
Sýnilegt er að bæta þarf aðstöðuna til að mæta þeim þörfum sem skapast þegar fullur
fjöldi listnema er.
Erla Hrönn var í sumarstarfi hjá Þekkingarsetri í tvo mánuði og einnig var samstarf við
Vinnuskóla Blönduósbæjar varðandi kynningu á starfseminni. Erla skilaði skýrslu um
vinnuna. Þar koma fram gagnlegar ábendingar um það sem betur má fara varðandi
flækjustig innanhúss vegna mismunandi aðila/stofnana.
Ullarráðstefna stuttrófukyns sauðfjár í byrjun september tókst vel. Áhugaleysi var hjá
fjölmiðlum en hugsanlega hefði þurft að vinna öðruvísi að markaðssetningu/kynningu.
Spurningakönnun var send út til ferðamanna í sumar, eftir er að vinna úr henni.
Cat er að vinna að sínum rannsóknum og fer á ráðstefnu til Mexíkó í haust.

Dan sendi út spurningakönnun í sumar vegna flundru. Rúv hefur áhuga á niðurstöðum
þegar þær liggja fyrir. Dan flutti erindi á ráðstefnu í Tékklandi í sumar. Mikill áhugi er
á þýðingarþjónustu, einnig stærri verkefni. Spurning hversu mikla vinnu er hægt að
ætla í slíka starfsemi.
Nóg er af verkefnum í textíllistamiðstöð sem Erla Gunnarsdóttir hefur umsjón með.
Einu sinni í viku hittast listnemar ásamt starfsmönnum eða utanaðkomandi í „Cultural
class“ þar sem fjallað er um íslensk málefni. Þetta hefur vakið mikla lukku hjá
listnemum og væri hugsanlega hægt að tengja meira við samfélagið.
N4 sjónvarpsstöð kom og tók viðtöl í sumar varðandi Kvennaskólann og starfsemina
sem þar fer fram.
Jóhanna er í fríi um þessar mundir. Ráðning hennar og Erlu Gunnarsdóttur rennur út
um áramótin.
2. Vinna þarf að stefnumótun fyrir Þekkingarsetrið. Þegar drög liggja fyrir verður
haldinn fundur með fulltrúaráðinu og þeim aðilum sem málið varðar, einnig þarf að
ganga frá skipan stjórnar Þekkingarsetursins.
3. Ákveðið var að senda tillögu til landshlutanefndar fyrir Norðurland vestra vegna
uppbyggingar á sviði textíls og umsjónar og kynningarstarf fyrir Kvennaskólann og þá
starfsemi sem fram fer.
Farið var ferð um húsið í lok fundar til að skoða breytingar á aðstöðu og nýtingu.
Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt.
Fundi slitið kl. 12:00.
Þóra Sverrisdóttir

