Sameiginlegur stjórnarfundur Þekkingarsetursins á Blönduósi og Textílseturs Íslands
haldinn í Kvennaskólanum þriðjud. 28. nóvember 2017

Dagskrá
1.) Staða mála
2.) Fjárhagsáætlun 2018
3.) Önnur mál
Arnar setti fund kl. 16:00 og bauð fundarmenn velkomna. Mætt eru Valgarður Hilmarsson,
Katharina A. Schneider, Arnar Þór Sævarsson, Jóhanna E. Pálmadóttir, Sigrún Hauksdóttir,
Erna Björg Jónmundsdóttir, Berglind Björnsdóttir og Þóra Sverrisdóttir sem ritar fundargerð.
Helga Sigurbjörnsdóttir boðar forföll.
1.
Katharina fór yfir stöðu mála sem varða málefni Þekkingarsetursins. Hún hefur sent
yfirlit og skýrslu til Menntamálaráðuneytis vegna viðaukafjármuna sem Þekkingarsetrið fékk
úthlutað árin 2016-2017 og fór yfir það. Öllu fjármagninu hefur nú þegar verið ráðstafað til
textílverkefna, 25 milljónir króna.
- Verið er að vinna að umsókn til uppbyggingarsjóðs Sóknaráætlunar Nl. vestra vegna ráðstefnu
sem fyrirhugað er að halda í apríl, fyrir menningu og listir og listamiðstöðvar á Nl. vestra.
Einnig myndu ungmenni taka þátt í vinnu að ráðstefnunni.
- Tekið hefur verið þátt í kynningarátaki á vegum SSNV, það kostar kr. 80 þúsund á hverja
einingu. Útbúin hafa verið kynningarmyndbönd fyrir starfsemina í Kvennaskólanum sem hægt
er að nota að eigin vild og hefur Þekkingarsetrið lagt út fyrir kostnaðinum.
- Iceview 3 er í vinnslu og hefur útbreiðsla og dreifing á tímaritinu tekist mjög vel. M.a. í helstu
bókabúðum á Íslandi. Sjá má frekari upplýsingar á heimasíðunni theiceview.com.
- Listamenn listamiðstöðvarinnar eru að fara áfram í skólana á NL. v., næst verður farið í
Varmahlíðarskóla og í Húnavallaskóla.
- Molly Pluennecke mastersnemi gerði rannsóknarverkefni um jurtalitun og áhrif
veðurfarsbreytinga á plöntur til jurtalitunar og hefur gert skýrslu um það.
- Próftímabil er að hefjast og nokkur fjarpróf þegar búin í námsverinu.

- Jóhanna fór yfir stöðu mála sem varða málefni Textílsetursins. Sótt var um styrk til
afmælisnefndar 100 ára fullveldis Íslands og fékk Textílsetrið úthlutað 1 milljón kr. styrk til
verkefnisins: Prjónagleði-100 ára fullveldi Íslands. Einnig deildi hún upplýsingum um
áætlaða fjárhagsstöðu Textílsetursins í lok árs 2017.
- Samgönguráðuneytið úthlutaði 2 milljónum króna til Textílsetursins nýverið í gegnum
sóknaráætlun Nl. vestra vegna Prjónagleði og menningarráðstefnunnar.
- Jóhanna skýrði frá því að búið er gera eftirmynd af „bláa kjólnum“ sem unnin var eftir bútum
sem fundust við fornleifauppgröft árið 1938 á Austurlandi, kjóllinn er frá því um 900.
- Nóg er að gera hjá textíllistamiðstöðinn, þurft hefur að neita nokkrum fjölskyldum sem vilja
koma vegna þess að ekki er í boði húsnæði á vegum textíllistamiðstöðvarinnar fyrir fjölskyldur.
Jóhanna skýrði frá styrkumsóknum sem eru í gangi.
2.
Rætt var um vinnu að fjárhagsáætlun 2018 og hugmyndir að vinnulagi fyrir bæði setrin.
Óljóst er hversu miklu fjármagni af fjárlögum verður varið til starfsemi þekkingarsetranna á
Íslandi árið 2018. Eftirspurn hefur aukist eftir fundaraðstöðu og þarf að skoða hvernig það er
verðlagt. Búið er að leigja TC2 vefstólinn í sjö mánuði á næsta ári og byrjað er að bóka árið
2019. Skoða þarf leigusamning milli setranna vegna ársins 2018 en samningurin rennur út í lok
árs 2017. Rætt var um að samþætta þarf betur bókhald þessara tveggja setra og leita leiða til að
minnka rekstrarkostnað, t.a.m. varðandi símakostnað og kostnað við reikningsskil og
endurskoðun. Jóhanna og Katharina munu fara yfir þessi mál með Sigrúnu sem jafnframt er
aðalbókari Blönduósbæjar. Miðað er við að ekki verði skrifstofumaður starfandi frá áramótum
en það verði ráðinn forstöðumaður í fullu starfi.
3.

Önnur mál. Farið var á sýningu listamanna í Bílskúrsgalleríinu.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:30.
Þóra Sverrisdóttir

