Textílmiðstöð Íslands
Minnispunktar frá stjórnarfundi 23.10 2019
Mætt voru; Elsa Arnardóttir, Unnur Valborg Hilmarsdóttir, Sigurður Sævar Gunnarsson,
Katrín María Káradóttir, Helga Sigurbjörnsdóttir og Karl Friðriksson. Forföll boðaði; Hulda
Brynjólfsdóttir.
Farið var yfir fyrirliggjandi punkta á fundinum sem sendir höfðu verið á stjórnarmenn fyrir
fundinn. Elsa hafði forsögu um flest þau mál sem framkoma. Fundaritari var Karl.
Umsókn til samfélagssjóð Landsbankans
Umsókn var send inn í sjóðinn og er hún núna þar í yfirferð. Stuttur fyrirvari var á að umsóknin
var send inn, og því gafst ekki tækifæri til að ræða hana, hvorki við stjórnarmenn eða aðra
hagaðila. Sótt var um samkeppni um að gefa hönnuðum tækifæri til að koma með hugmyndir
eða tilbrigði af fatnaði eða skarti í tengslum við þjóðbúninga hinna ýmsu tímabila. Ekki er um
að ræða að gera ný afbrigði af þjóðbúningi eða hátíðarbúningi. Ef styrkur fengist yrði verkefnið
rætt frekar meðal hag- og fagaðila.
Verkefnishugmyndin fékk ágætis hljómgrunn. Allir voru sammála um að virða þjóðbúninga og
þeirra arfleið. Í því sambandi var bent á að nauðsyn væri að auka þekkingu á notkun búningsins
og hvernig hægt væri að nýta hann. Einnig var bent á að tengja mætti búninginn við hugsjón
hringrásarhagkerfisins, ævieign og erfðahlutur. Bent var jafnframt á að í umræddri samkeppni
væri hægt að halda í heiðri handverkinu, kenna það og einfalda.
Horizon 20/20 umsóknin
Um er að ræða stóra umsókn þar sem við erum einn af níu aðilum. Auk Textílmiðstöðvarinnar
er Háskóli Íslands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands aðilar að umsókninni. Við erum í seinna
þrepi umsóknarferlisins. Ljóst er að starfsemi miðstöðvarinnar myndi breyttast þó nokkuð ef
umsóknin fengist samþykkt og myndi flýta fyrir að ná markmiðum og framtíðarsýn hennar.
Áherslur okkar í verkefninu eru á textílinn og uppbyggingu tengda honum með eflingu
tækjakosts og tækniþekkingar. Auk þess er lögð áhersla á það í verkefninu að skoða
textílframleiðslu og handverk og skoða virðisaukakeðjuna og hvort skiptingin sé sjálfbær.
Jafnframt er lögð áhersla á að efla tækjakost og tækniþekkingu til að auka möguleika einyrkja
og lítilla fyrirtækja á að auka verðmæti sinnar fræmleiðslu með því að nýta nútímatækni við
framleiðslu. Það eru í miklum meirihluta konur sem eru að framleiða handverk og eða eru með
lítlil fyrirtæki og er því ætlunin að beita kynjagleraugunum við að skoða og búa til líkan um
með hvaða hætti er líklegast hægt að auka verðmætasköpun í greininni . Líkanið sem unnið
yrði hér væri síðan hægt að yfirfæra á önnur svæði Evrópu. Jafnframt yrði aðferðafræði
„emotional networking“ sem búið er að þróa í listaháskólanum Rietveld í Amsterdam til að fá
fram þær hugmyndir sem eru til staðar á nýtingu alls húsnæðis á Kvennaskólatorfunni.
Verkefnið felur í sér verulega yfirfærslu á þekkingu, tækifæri til tækjakaupa og aðgengi að
skapandi hugsun.
Tvær aðrar umsóknir
Sagt var frá umsókn til atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins um íslensku ullina og
hringrásarhagkerfið þar sem lífsferilsgreining á ull yrði notuð til að greina allt ferlið frá
framleiðslu til endurvinnslu. svo Einnig er verið að vinna í samstarfi við Félagsvísindastofnun
og fleiri umsókn til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins þar sem er verið að skoða
verðmæti ullarinnar og viðhorf sauðfjárbænda. Sótt er um hámarksstyrk í báðum umsóknum
sem er kr. 1.150 þús.

Umfjöllun um sóknaráætlun Norðurlands vestra
Unnur Valborg, sagði frá metnaðarfullri sóknaráætlun sem nýlega var samþykkt fyrir svæðið.
Þarna kemur fram áherslur og framtíðarsýn fyrir svæði. Áætlunin nær til tímabílsins
2020/2024. Lögð er áhersla á fullvinnslu, og kemur textíll víða við í áætluninni og áherslum.
Búið er að opna fyrir umsóknir í uppbyggingasjóð.
Prjónagleðin
Fyrir liggur skýrsla og uppgjör af fyrir Prjónagleðina 2019. Tap var á verkefninu. Fundarmenn
töldu viðburðinn áhugaverðann og væri búinn að skapa sér ákveðinn sess, en verkefnið þurfti
að ná til fleiri og tekjugrunnur þess væri ótryggður. Fram kom vilji að ná inn fleiri
samstarfsaðilum og gera viðburðinn að verkefni fyrir Norðurland vestra. Ákveðið var að kanna
þann möguleika, endurmeta framkvæmd viðurburðarins, þar að segja markaðssetningu hans og
hlutverk Textílmiðstöðvarinnar í framkvæmd hans. Miðstöðin gæti séð um námskeið og
leiðbeinendur og fyrirlestra en aðrir um markaðssetningu og fjármögnun. Ákveðið var að sækja
um í sóknaráætlun fyrir nýja útfærslu á verkefninu, bæði sem atvinnuþróunarverkefni og
menningarverkefni. Stjórnarformanni og forstöðumanni var falið að ræða við hvatmenn
viðburðarins Jóhönnu um breyttar áherslur.
Endurmat á húsnæði og umhverfi
Komið hefur verið á samstarfi við Listaháskóla Íslands og Textílmiðstöðvar um að fá nemendur
í hönnunardeild til að skoða húsnæðið og umhverfi hans með hliðsjón af nýtingu, í tengslum
við stefnumótun miðstöðvarinnar, þar sem full virðing væri fyrir verndun hús og
innanstokksmuna. Umrædd vinna fer á stað í janúar nk. en hugmyndin með henni er að fá ný
og ferskar hugmyndir til að vinna á hefðbundinni hugsun, en stefnt er að því að breyta
húsnæðinu og umhverfi miðstöðvarinnar á næstu árum til að rýma fyrir sköpun nýjum
tækifærum. Hagaðilar í þessu sambandi eru meðal annars; Vinir kvennaskólans, Grunnskólinn
á Blönduósi, ríkið og Byggðarsamlag um atvinnu- og menningarmál, Vatnsdælarefili hjónanna
Jóhönnu Erlu Pálmadóttur og Gunnars Rúnars Kristjánssonar o.fl.
Vinnustofan Boot Camp sem haldin var í vor og Vinnustofa um fiskileður sem haldin var
á vegum Atlandic leather og Listaháskólans.
Til kynningar á þessu verkefnum var ákveðið að senda myndband um verkefnin á stjórnina og
til fulltrúaráðsins.
Concordia samstarfið
Í júní á næsta ári er vona á heimsókn 16 nemenda og kennara í vettvangsnám og koma þeir til
með að dvelja allan júnímánuð í Kvennaskólanum. Skólinn kom árið 2018 og þá voru
nemendur 14. Verið er að semja um greiðslur og ganga frá samningi vegna verkefnissins.
Hönnunarmars 2020
Stefnt er að vera með helgar sýningu á Hönnunarmars á Setri skapandi greina á Hlemmi,
húsakynnum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Stefnt er að kynna þar afrakstur
rannsóknaverkefnissins „Bridging the Textile to the digital future “ sem er styrkt af
Tækniþróunarsjóði. Jafnframt fengu Textílmiðstöðin og Myndlistarskólinn í Reykjavík
Nýsköpunarsjóður námsmanna fékkst styrkur úr Nýsköpunarsjóði námsmanna þar sem unnið
var með munstur úr verkefninu og fjórir nemendur unnu tillögur að nytjahlutum/minjargripum
fyrir textílmiðstöðina í sumar.
Innviðasjóður

Innviðasjóður Rannís opnar fyrir umsóknir væntanlega í mars. Stefnt er að sækja um þar
rannsóknatengt verkefni, og tækjakaup í tengslum við það. Meðal annars kemur til greina að
sækja um verkefnið í tengslum við prjónahefð, mynstur og mismunandi textílaðferðir og
íslenska ull.
Geymsla á munstrum og framsetning
Verið er leyta leiða um hvernig best er kynna og varðveita þau munstur sem er verið að færa á
stafrænt form í rannsóknarverkefninu á vefmunstrum sem styrkt var af Tækniþróunarsjóði. En
ætlunin er að hægt verði að kaupa munstrin í vefverslun Textílmiðstöðvarinnar. Einnig kemur
til greina að skoða að hafa munstrin aðgengilega á sarpur.is.

Samfélagsverkefni Textílmiðstöðvar
Konurnar úr hópi flóttafólks sem kom til Blönduós á haustmánuðum komu í heimsókn og spjall
og kom framm á þeim fundi að þær hafa áhuga á því að læra að prjóna og markmiðið er að geta
prjónað íslenska lopapeysu og verður kennslan á föstudögum.
Önnur mál
Fram kom að stefnt hefði verið að fara yfir stefnumið og verkefni fyrir næsta ár á fundinum.
Ekki gafst tími til þess. Einnig kom fram að stefnt er að því að skoða tekjulíkan miðstöðvarinnar
til framtíðar og vonast er til að það náist fyrir áramót.
Annað kom ekki fram undir þessum lið. Stefnt er að eftirfarandi;
•
•
•
•
•
•
•

Að halda aðalfund félagsins 27. mars 2020, frá kl. 10:00. Líklega þriggja tíma fundur
en innan þess tíma hópvinna um áherslur og verkefni.
Senda fréttabréf til fulltrúaráðsins sem fyrst með tengingar á vefmyndbönd og fleira.
Senda inn framangreindar umsóknir.
Endurskipuleggja Prjónagleðina og framkvæmd.
Taka á móti nemendum LHÍ um endurmat á húsnæði og umhverfi.
Ganga frá samningi við Byggðarsamlag um atvinnu- og menningarmál um leigu á
íbúahúsnæði.
Skipuleggja aðkomu okkar að hönnunarmars
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