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Formaður setti fund kl. 16 og bauð fundarmenn beggja stjórna velkomna til fundar en
meiningin er að samþætta betur störf stofnananna og því munu stjórnarfundir verða
sameiginlegir eins og áður hefur verið ákveðið. Mætt eru Katharina Schneider, Valgarð
Hilmarsson, Jóhanna E. Pálmadóttir, Helga Sigurbjörnsdóttir, Erna Björg Jónmundsdóttir,
Berglind Björnsdóttir, Erla Ísafold Sigurðardóttir, Sigrún Hauksdóttir, Arnar Þór Sævarsson og
Þóra Sverrisdóttir sem ritar fundargerð.

1. Staða mála eftir sumarið
a. Kynningarmál – farið er að kynna starfsemina sem eina heild. Það var byrjað á
því í sumar.
b. Verkaskipting – Katharina fór yfir hana eins og hún er í dag. Jóhanna er í 50 %
starfi sem verkefnastjóri hjá Þekkingarsetrinu og var lögð fram starfslýsing fyrir
það starf. Það er ráðning frá 1.8. til 31.12.2017.
c. Verkefni í vinnslu
i. Rannís – Ragnheiður verkefnastjóri kom inn á fundinn og skýrði frá
framgangi verkefnis sem hlaut styrk frá Tækniþróunarsjóði Rannís
varðandi skráningu vefnaðarmynstra í gagnagrunn. Þetta eru mikil
verðmæti fyrir íslensku þjóðina. Verið er að tengja fortíð og framtíð í
þessu verkefni. Ragnheiður telur brýnt að fá annan starfsmann í þetta
sérhæfða verkefni.
ii. NTA í Borås – Ráðstefna Nordic Textile Art í Svíþjóð, norræn og
evrópsk samtök héldu þessa ráðstefnu saman. Ragnheiður sótti þessa
ráðstefnu sem haldin var í september. Afturhvarf til vefnaðar, það var
megináhersla ráðstefnunnar. Ragnheiður vék af fundi.
iii. Listamiðstöð – stefnumótun – Jóhanna fór yfir SVÓT greiningu sem
starfsmenn gerðu nýverið. Verður unnið út frá því til að styrkja og efla
listamiðstöðina sem er fjöregg. Erla hefur látið af störfum við
listamiðstöðina og hefur Jóhanna yfirtekið hennar störf. Hækkun var
gerð á verði til listamanna sl. vor og hefur það ekki haft áhrif á aðsókn.
Það háir starfseminni að ekki hefur fengist fjármagn frá ríkinu á þessu
ári til að halda áfram endurbótum á Árbraut 33 en þörf er mikil fyrir
það húsnæði. Einnig er vinnuaðstaða listamanna fulllítil og þyrfti að
taka „lönguvitleysu“ í gegn til að bæta vinnuaðstöðu listamanna. Til
þess þarf fjármagn. Rætt var um að koma málum þessum í fjölmiðla til
að vekja athygli á mikilvægu starfi sem hér fer fram og nauðsyn þess
að verkefnið verði fjármagnað eins og þörf er á til að það geti vaxið og
dafnað. Ljósmyndari mun gera myndefni og sýningareintak af
„catalogue“ sem gefin verður út í haust, yfirlit yfir listsýningar á
vegum listamiðstöðvar.
iv. Nordic-Baltic Scholarship – Jóhanna sagði frá styrk sem við fengum
og er búið að útdeila til þriggja listamanna og hefur það tekist mjög
vel. Vegna gengisþróunar er afgangur og verður því einn listamaður
styrktur í viðbót. Farið verður í að sækja aftur um slíkan styrk.
v. Aukið samstarf listamiðstöðva og skóla. Katharina sagði frá samstarfi
textíllistamiðstöðvarinna og Nes-listamiðstöðvarinnar. Boðið verður
upp á heimsóknir listamanna í grunn- og framhaldsskóla á Norðurlandi
vestra. Alls eru átta skólar á svæðinu. Nú þegar hafa sjö skólar ákveðið
að taka þátt í verkefninu.
vi. Incubator – Katharina sagði frá tímabundnu verkefni hjá
Þekkingarsetrinu í samstarfi við Textílsetrið og Nes-listamiðstöð.
Melody kemur í verkefni ef leyfi fást frá UTL og mun vinna að gerð
umsókna og þróa samstarfsverkefni á sviði lista ásamt starfsmönnum.
Hugmynd er að Melody sæki ráðstefnuna Res Artis á vegum
Þekkingarsetursins.

vii. TC2 – drög að samningi – Jóhanna kynnti drög að leigusamningi á
TC2 á milli Þekkingarseturs og Textílseturs. Samningurinn gildir frá 1.
okt. til 31.12.2017. Stjórnarmenn geta gert athugasemdir við
samninginn ef einhverjar eru þar sem um drög er að ræða.
viii. Prjónagleði 2018 – Jóhanna sagði frá því að Prjónagleðin gekk mjög
vel í júní sl. Skráningar á námskeið voru svipuð og 2016 en það
vantaði fólk í salinn, þar sem salan fór fram. Jóhanna skýrði frá því að
hún og Helga fóru á samráðsfund um prjónagleði sem haldinn var í
Orkanger í Noregi. Það var mjög gagnlegur fundur. Árið 2018 verða
öll námskeið haldin í Kvennaskólanum og minna húsnæði leigt úti í bæ
eins og gert hefur verið. Verið er að vinna að því að gera 100 ára
fullveldisafmælið að þema Prjónagleðinnar 2018 sem haldin verður 8.10. júní. Jóhanna er búin að fá kennara fyrir námskeiðin sem hún er
ánægð með. Rætt var um kynningarstarf, kynningar á
samfélagsmiðlum skiluðu sér vel í fyrra.
ix. Heimsókn nemenda (Concordia / Listaháskóla) – Unnið er að drögum
samnings við Háskóla í Concordia vegna dvalar nemenda í júnímánuði
í tengslum við Prjónagleðina. Nemendur koma frá Listaháskóla Íslands
að venju í janúar.
x. Ferðamálafulltrúi í Kvennaskólanum – Þekkingarsetrið er aðili að
átaksverkefni á sviði ferðamála og kynnti Katharina samsstarfssamning
um það verkefni. Þórdís Rúnarsdóttir hefur verið ráðinn
ferðamálafulltrúi í héraðinu og verður hún með skrifstofuaðstöðu í
Kvennaskólanum í vetur en var í bókasafni í sumar. Ekki tókst að gera
samstarfssamning við Heimilisiðnaðarsafnið eins og vonir stóðu til
varðandi staðsetningu upplýsingamiðstöðvar sl. vor. Nú þegar hefur
ferðabæklingurinn „milli fjalls og fjöru“ verið endurútgefinn.
xi. Viðbætur/lagfæringar í húsinu – Það þyrfti að lagfæra aðstöðu í húsinu,
varðandi vinnustofu, baðherbergi, þvottavélar, gólfefni og glugga á
vefnaðarlofti og fleira. Jafnframt því sem meira húsnæði þarf að taka í
gegn til viðbótar eins og kemur fram í lið 1.c.3
5. Aukaúthlutun vegna verkefna á sviði textíls
a. Verkefni ársins 2017
Ýmis góð verkefni hafa verið unnin í tengslum við aukaúthlutun ríkisins vegna
verkefna á svið textíls og fór Katharina stuttlega yfir þau og lagði fram skýrslu
frá 2016 og áætlun vegna 2017. Unnið hefur verið eftir samstarfssamningi á
milli Þekkingsetursins og Textílsetursins um verkefni á sviði textíls og verður
hann gerður upp í lok árs.

6. Framtíðarsýn
a. Staða mála og umræður um næstu skref
Jóhanna kynnti fjárhag og rekstur Textílsetursins árið 2017, þar á meðal rekstur
listamiðstöðvarinnar og Prjónagleðinnar. Hún skýrði frá því að nauðsynlegt er
að kaupa kanadískan vefstól en allir gömlu vefstólarnir eru evrópskir og er
munur á þeim, flestir listnemar koma frá Bandaríkjunum eða Kanada og því
mikil þörf á að geta boðið upp á vefstól af gerð sem listamennirnir þekkja og
kunna á. Hins vegar er ekki pláss fyrir slíkan vefstól í bili á vefnaðarloftinu.

Katharina ræddi um að nú þarf að fara að vinna að að starfs- og rekstraráætlun
fyrir árið 2018. Stefnt er á að næsti fundur verði haldinn þriðjudaginn 24.
október kl. 16:00.
Arnar ræddi mikilvægi markaðssetningar og tryggingar fjármagns til rekstrar og
áframhaldandi uppbyggingar á kvennaskólatorfunni.
7. Önnur mál
Jóhanna heldur fyrirlestur á ráðstefnu um stuttrófukyn sauðfjár sem haldinn
verður í október, einnig fór hún til Noregs í sumar að kenna prjón á námskeiði
þar.
Katharina sýndi göngukort sem nýbúið er að endurútgefa og Þekkingarsetrið
vann að þýðingu á.
Soroptimistar hafa aftur sótt um styrk til Þekkingarsetursins vegna
sjálfsstyrkingar stúlkna í Húnavatnssýslu. Það var samþykkt af hálfu stjórnar
Þekkingarsetursins að veita kr. 50.000 til verkefnisins.
Fundi slitið kl. 19:00.
Fundargerð upplesin og samþykkt,
Þóra Sverrisdóttir

