Ársfundur Þekkingarsetursins á Blönduósi haldinn 13. júní 2018 klukkan 16:00 í
Kvennaskólanum á Blönduósi.
Mætt eru: Arnar Þór Sævarsson fulltrúi Blönduósbæjar og formaður stjórnar, Valgarður
Hilmarsson fulltrúi Laxaseturs Íslands og stjórnarmaður, Þóra Sverrisdóttir fráfarandi fulltrúi
Húnavatnshrepps og stjórnarmaður, Berglind Hlín Baldursdóttir, fulltrúi Húnavatnshrepps
Elín S. Sigurðardóttir fulltrúi Heimilisiðnarsafnið á Blönduósi, Erla Björk Örnólfsdóttir
fulltrúi Háskólans á Hólum, Jóhanna Erla Pálmadóttir fulltrúi Textílseturs Íslands,
Sveinborg Rut Pétursdóttir fulltrúi SSNV, Guðmundur R. Stefánsson fulltrúi Landsvirkjunar
og Jóhann Ingólfsson fulltrúi Farskólans-miðstöðvar símenntunar á Norðurlandi vestra,
Jafnframt sátu fundinn Katharina Schneider fráfarandi framkvæmdastóri Þekkingarseturs og
Elsa Arnardóttir, nýráðinn forstöðumaður Þekkingarseturs.
Arnar formaður stjórnar setti fundinn. Arnar lagði til að Valgarður yrði kosinn fundarstjóri og
Elsa ritari og var það samþykkt. Valgarður tók síðan við fundarstjórninni samkvæmt dagskrá
Ársfundar Þekkingarseturs og gaf hann formanni orðið. Fyrsti liður á dagskrá fundarins var
skýrsla stjórnar.
1. Skýrsla stjórnar
Fprmaður Arnar Þór Sævarsson flutti skýrslu stjórnar.Þar sem stjórnarskipan miðast við
kjörtímabil. Hann talaði um að að svo komnu máli sé þetta hans síðasti fundur.Hann rakti í
stuttu máli sögu og forsögu Þekkingarseturssins sem hófst fyrir 10 árum síðan þegar
norðvesturnefndin var að móta stefnu fyrir norðvesturland. Þá var leitað eftir hugmyndum
heimamanna.
Ein hugmynd að stofna háskólasetur og var leitað til háskólans á Hólum og lögð áhersla á að
búa
til störf fyrir háskólamenntað fólk og finna Kvennaskólanum hlutverk.
Þessi nálgun auðveldaði að sækja um styrki og húsnæðið er orðið stórglæsilegt. Þó á eftir að
fara í ými smál, pípulagnir, rafmagn, glugga ofl.
Ákveðin skil urðu 2012 þegar Þekkingarsetrið varð til,Þekkingarsetur hefur mikla sérstöðu
Upphaflega var farið af stað með þrjú sérsvið og eitt svið sem situr eftir sem er textíllinn.
Textílnálgunin hefur fengið athygli víða um heim.
Gaman að sjá hvar við stöndum í dag, Á þessum rúmu fimm árum erum komin lengra en við
jafnvel ætluðum okkur sérstaðan er öfundsverð.Textíllinn á sér stað í hjarta okkar íslendinga,
menningin er í kringum textílinn.Starfssemin hefur gengið vel og nýtur velvilja hjá
stjórnvöldum. Arnar hvetur fólk til að halda áfram á sömu braut. Því þó svo að vel gangi þá
þarf samt útsjónarsemi til að halda hlutum gangandi.
Hann lagði áherslu á að folk þurfi að vinna saman og þó svo hann sé farinn til starfa á öðrum
vettvangi þá ætli hann að fylgjast með og styðja við verkefnið eins og hann geti s.s.
fjármögnun við að útbúa vinnustofur í svokallaðri lönguvitleysu eða bílskúrum.
Hlutverk nýrrar stjórnar verður að skerpa sýnina á það hvernig við viljum hafa starfssemina.
Arnar talaði um ráðningu nýs forstöðumanns sem þekki eðli starfssemi Þekkingarsetra úr
fyrri störfum og sé með menntun sem passi starfsseminni og er bjartsýnn á að hennar reynsla
og menntun eigi eftir að nýtast starfsseminni.

Síðan talaði hann um alla athyglina sem Prjónagleðin hefði fengið og hversu ánægjulegt það
hefði verið að forsetafrúin hefði komið og að þessi viðburður ætti bara eftir að fá meiri
athygli. Að lokum óskaði hann fulltrúum Þekkingarseturs og starfsmönnum velfarnaðar í
sínum störfum.
Skýrsla framkvæmdastjóra
Katharina kynnti starfsemi Þekkingarseturs fyrir árið 2017 og þakkaði fyrir þann tíma sem
hún hefði stýrt starfseminni og hlakkaði til að vinna áfram í Þekkingarsetrinu og fylgja þeim
breytingum áfram sem eru að eiga sér stað. Skýrsla framkvæmdastjóra er aðgengileg á vef
Þekkingarsetursins www.tsb.is
2. Afgreiðsla reikninga
Ársreikningur var samþykktur samhljóða
3. Skipun stjórnar
Skipun stjórnar var frestað þar til fulltrúaráð væri fullskipað nú að loknum kosningum.
4. Kosning endurskoðenda
Ákvörðun frestað
5. Þóknun til stjórnarmanna
Ákvörðun frestað
6. Tillögur um breytingar á samþykktum og samþættingu verkefna í
Kvennaskólanum.
Elsa Arnardóttir kynnti drög að nýrri skipulagsskrá. Fundurinn samþykkti að fulltrúar hefðu
tíma til 20 júli til að koma með athugasemdir og tillögur. Ákveðið var að halda fund
fulltrúaráðsins í síðari hluta ágúst mánuðar þar sem breytingatillögurnar að samþykktum
yrðu formlega afgreiddar ásamt þeim liðim sem var frestað á fundinum.
Drög að nýrri skipulagsskrá fyrir Þekkingarsetrið sjá nánar fylgiskjal.
7. Starfs- og rekstraráætlun yfirstandandi árs
Sjá fylgiskjal.
8. Önnur mál
Þóra Sverrisdóttir þakkaði fyrir sig og þann tíma sem hún hefur setið í stjórn
Þekkingarsetur og tekið þátt í þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað.
Fundarstjóri sleit fundi klukkan 19:10 og þakkaði fyrir góðan fund.

