Sameiginlegur stjórnarfundur Þekkingarsetursins á Blönduósi og Textílseturs Íslands
haldinn í Kvennaskólanum 8. mars 2018

Dagskrá:
1. Staða mála
2. Ráðning forstöðumanns og breytingar framundan
3. Kynningarfundur í lok mars
4. Önnur mál

Mætt eru Valgarð Hilmarsson, Helga Sigurbjörnsdóttir, Arnar Þór Sævarsson, Sigrún
Hauksdóttir, Erna Björg Jónmundsdóttir, Katharina Schneider, Jóhanna E. Pálmadóttir og Þóra
Sverrisdóttir sem ritar fundargerð.
Arnar Þór setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
1. Arnar skýrði frá því að búið er að samþykkja fjárframlag frá ríkinu vegna
áframhaldandi framkvæmda við endurnýjun fasteigna á Kvennaskólatorfunni. Búið
er að leigja út Árbraut 33 frá júlí/ágúst og því mikilvægt að hraða framkvæmdum.
Katharina skýrði frá því að Lee Ann lauk störfum í lok janúar. Bókhald
Þekkingarsetursins er komið til Húnabókhalds. Búið er að gera samninga milli
Þekkingarseturs og Textílseturs vegna ýmissa verkefna. Styrkur hefur verið veittur
frá Uppbyggingarsjóði Nl. vestra í verkefnið: Lista- og menningarráðstefna, kr.
400.000. Hún verður haldin í lok apríl. Katharina sýndi stjórnarmönnum tímaritið:
Art residency catalogue sem gefið var út fyrir apríl/maí/júní 2017. Tímaritið er búið
að fá ISSN númer. Stefnt er að því að setja tímaritið á vefinn. Katharina er að ganga
frá umsókn um styrki til samstarfs listamanna og skóla á Norðurlandi vestra eins og
gert var í fyrra.

Jóhanna skýrði frá því að undirbúningur fyrir prjónagleði 2018 er í fullum gangi. Kurt
Gardella er búinn að samræma vefsíðu Textílsetursins og Prjónagleðinnar. Einnig er
hann að útbúa sér umsóknareyðublöð fyrir TC2- rafræna vefstólinn. Rut Jónasdóttir
er starfsnemi um þessar mundir. Isavia hefur leitað eftir því að prjónað verði í
kringum súlur í flugstöðinni og eru prjónagraffarar að fara af stað. Nemendur
Húnavallaskóla munu prjóna í tengslum við fullveldisafmælið og er meiningin að þau
muni sjá um eina súluna í Flugstöðinni. Sett verður upp á súlurnar eftir prjónagleðina.
Samkeppni um fullveldispeysuna er komin af stað. Í haust kemur textílhönnuður til
dvalar til vegna samstarfsverkefnisins Coldwaterknit. Eftirspurn skóla hefur aukist
um að koma í Kvennaskólann og í júní kemur hópur frá Concordia háskólanum í
Montreal í Kanada. Einnig koma hönnunarnemendur víða að úr Evrópu og í tengslum
við Central Saint Martins hönnunarskólann í London, í lok mars. Jóhanna skýrði frá
því að Textílsetrið hlaut styrki frá Uppbyggingarsjóði Nl. v.: Rekstrarstyrk vegna
Listamiðstöðavinnar upp á 1 milljón kr. og 450 þús. kr. styrk vegna Prjónagleði 2018.
2. Arnar skýrði frá því að fjórar umsóknir bárust um stöðu forstöðumanns
Þekkingarseturs og allir voru teknir í viðtal. Niðurstaða stjórnar er að ráða Elsu
Arnardóttur til starfa og mun hún hefja störf 1. maí.
3. Arnar skýrði frá því að kynningarfundur er fyrirhugaður þar sem kynnt verður
starfsemi í Kvennaskólanum á Blönduósi. Ráðherra mennta- og menningarmála
verður boðaður á fundinn og stefnt er að því að þá verði gengið frá áframhaldandi
samningi um starfsemi Þekkingarsetursins. Katharina fór yfir kynningarefni.
4. Jóhanna skýrði frá margvíslegum erindum sem hafa borist frá textíllistafólki erlendis
frá og í sumum tilfellum er um mjög stór verkefni að ræða.
Rætt var um fulltrúarráðsfundi og ársfundi sem halda þarf í vor.
Fleira ekki gert, fundargerð upplesin og samþykkt.
Fundi var slitið kl. 17:25
Þóra Sverrisdóttir

