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Dagskrá

1. Staða mála
2. Fjárhagsáætlun 2018
3. Önnur mál

Arnar setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Mætt eru Arnar Þór Sævarsson, Katharina A.
Schneider, Valgarð Hilmarsson, Jóhanna E. Pálmadóttir, Helga Sigurbjörnsdóttir, Berglind
Björnsdóttir, Sigrún Hauksdóttir og Þóra Sverrisdóttir sem ritar fundargerð.
1.)

Arnar skýrði frá því að verið er að vinna að samkomulagi við ríkið varðandi frekari

uppbyggingu og viðhald fasteigna á Kvennaskólalóðinni.
Katharina

sótti

fjarfund

með

ráðuneytinu

ásamt

forstöðumönnum

annarra

Þekkingarsetr. Þar var óskað eftir skýrslu um það starf sem unnið hefur verið og
ákveðnum spurningum svarað, Katharina vann þessa skýrslu í samráði við Arnar.
Katharina sótti ársfund Þekkingarsetra sem haldinn var á Egilsstöðum í október en eins
og áður hefur komið fram eru mjög mismunandi áherslur í starfsemi þeirra. Starfsemi
Þekkingarsetra er þýðingarmikil fyrir landsbyggðina og gefur aukin tækifæri á
áhugaverðum störfum fyrir háskólamenntaða. Verið er að fara í grunnskóla á svæðinu
með kynningar, listnemar taka þátt í því. Melody er komin í tímabundið hlutastarf. Hún
er á ráðstefnu núna að fá nýjar hugmyndir varðandi listamiðstöðvar. Molly Plunneke
bandarískur rannsóknarnemi dvelur í Kvennaskólanum um þessar mundir við
rannsóknir.
Jóhanna aflýsti kennslu á stuttrófuráðstefnuna á Isle of Man vegna veikinda í
fjölskyldunni, útvegaði annan kennara í staðinn. Búið er að gera samning við

listaháskóla í Concordia um júnídvöl í listamiðstöðinni 2018, þátttakendur verða 12
sem munu einnig taka þátt í Prjónagleðinni. Jóhanna sagði frá samstarfi við skóla á
svæðinu, kennslu, kynningu ofl. með tveimur dönskum nemendum sem dvelja í
Kvennaskólanum í tvo mánuði. Jóhanna skrifaði grein með Emmu Eyþórsdóttur, lektor
um nýja smáspunaverksmiðju í Bændablaðið. Fundur hefur verið haldinn með
samstarfsaðilum vegna prjónahátíðar, greiða þarf um 590.000 kr. vegna útgáfu
heimasíðu og verkefnis sem kallast flytjanlegt textílhótel. Búið er að panta varahluti í
vefstóla. Jóhanna sagði frá sýningu listamanna í Bílskúrsgalleríinu sem haldin verður
nk. fimmtudag kl. 16-19 og hvatti hún stjórnarmenn til að mæta.
Rætt var um hugmyndir um að opna litla verslun og jafnvel að unnið væri að vefnaði
eða öðru á staðnum sem gestir og gangandi gætu fylgst með.
2.)

Katharina kynnti hugmyndir og drög að fjárhagsáætlun 2018. Rætt var um nauðsyn

þess að gera samning við Blönduósbæ og Húnavatnshrepp til þriggja ára varðandi árlegt
rekstrarframlag til að treysta grundvöll Þekkingarseturs og Textílseturs. Einnig var rætt
um ýmsar forsendur sem leggja þarf til grundvallar við gerð fjárhagsáætlunar fyrir 2018.
3.)

Ýmis mál rædd. Katharina lagði leigusamning á milli Þekkingarseturs og

Texílseturs varðandi TC2 sem gildir til áramóta 2017/2018.
Fleira ekki gert, fundi slitið.
Þóra Sverrisdóttir

