Fundargerð stjórnarfundar 5. júní 2020
Mætt eru; Karl Friðriksson, Elsa Arnardóttir, Hulda Brynjólfsdóttir, Helga Sigurbjörnsdóttir og
Unnur Valborg Hilmarsdóttir. Katrín María Káradóttir átti ekki heimangengt og sat fundinn
með fjarfundabúnaði frá Reykjavík.
Fundurinn var ekki mjög formfastur og dagskráin rædd eftir því sem umræðan þróaðist.
1. Áherslur næsta árs
Karl setti fund og bauð fólk velkomið og sagði frá helstu áherslum ársins sem framundan er.
2. Ársreikningar
Elsa lagði fram reikninga Textílmiðstöðvar og Textíllistamiðstöðvar. Aðeins var spurt út í
einstaka þætti en engar athugasemdir gerðar.
3. Listamiðstöðin
Covid-19 - Kófið hefur áhrif á allt starf staðarins og hefur nú þegar dregið úr tekjum um 4
milljónir. Því er brýnt að sækja um styrki sem gefa vel í aðra hönd. Eitt af því er að sækja um
afslátt á húsaleigu til Byggðarsamlagsins og var það samþykkt.
Til þess að nýta Centrinno styrkinn þarf að finna fjármagn til tækjakaupa og er beðið eftir svari
vegna umsóknar í innviðasjóð til að byggja upp textílinnviði.
Ákveðið að leita til ráðuneyta. Ákveðið að sækja um viðtal hjá Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð
Gylfadóttur ferðamála- nýsköpunar og iðnaðarráðherra. Gott væri að sá fundur yrði ekki seinna
en í ágúst.
Bréf til Byggðarsamlags afsláttur af húsaleigu - samþykkt
4. Textílmiðstöðin
Rætt var um Centrinno Evrópuverkefnið sem er styrkt af Horizon2020 áætlun
Evrópusambandssins
- Sagt frá glæsilegri umsókn sem unnin var og rætt um framvindu hennar og fjárþörf.
Prjónagleði-styrkur frá SSNV og áherslur
- Prjónagleðinni er aflýst þetta árið til næsta árs, en prjónasamkeppnin var ekki blásin af og eru
verkefni að berast. Hugmyndir eru uppi um að fá fleiri aðila að prjónagleðinni til dæmis að
íþróttafélög sjái um markaðinn.
Gleðin er dýr í rekstri og það er erfitt fyrir Miðstöðina að bera allan þunga af henni á hverju ári.
Rætt um aðrar svipaðar uppákomur og ógnir og styrki tilvistar þeirra við Prjónagleðina.
Mögulega er tilkoma þeirra styrkur og hægt að horfa til þeirra með samvinnu í huga.
Prjónahátíð í Reykjavík var blásin af, en Ullarvikan á Suðuralandi ætlar að halda sínu striki og
getum við mögulega nýtt okkur hana til að fá hugmyndir um hvað við getum gert öðruvísi ...eða
ekki.
Skoðanakönnun meðal sauðfjárbænda
- Elsa sagði frá skoðanakönnun sem hún, Jóhanna og starfsfólk Félagsvísindastofnunar hafa sett
saman og Hulda hefur lesið yfir. Könnunin verður send út í júní.
Hulda hefur skrifað grein um ull í Bændablaðið og mun sú grein einnig mæla fyrir þessari
könnun. Hún verður send til blaðsins fljótlega til að fá hana birta í næsta blaði.

„Bridging Textiles to the Digital Future“
- Verkefninu lýkur í vor og verður kynnt á Hönnunarmars í júní.
Tækniþróunarsjóður-Hönnunarmars og verkefnislok
- Sagt frá þessum verkefnum.
Styrkur úr Uppbyggingasjóð SSNV á Textíltúrisma á Húnavöllum
- Sagt frá styrk úr Uppbyggingarsjóðnum vegna Prjónagleði.
5. Nýsköpunarsjóður námsmanna
- Sagt frá hvernig staða þeirra listamanna sem hingað sækja námskeið og kennslu er vegna
Covid-19. Mjög margir hafa fært umsóknir um að koma til náms til seinni tíma. Enginn hefur
aflýst en þeir sem ætluðu að koma í vor, hugsa sér að koma í haust.
- Sagt frá verkefnum sem eru mjög spennandi:
• Flokk till you drop
• Arkitektanemar
6. Beðið eftir svörum
• Erasmus+
• Innviðasjóður „Textíll í takt við tímann“
7. Áherslur, Tímasetning og dagskrá Ársfunda
- Rætt um ársfundi.
Ákveðið að hafa aðalfund 21. ágúst kl. 13:00 og stjórnarfund á undan honum kl. 10:00
Karl lagði til að stjórnarfundir yrðu fjórir á ári og að minnsta kosti einn - helst tveir væru í
líkamlegri samveru. Það var samþykkt, en þó gefst vel að hafa fjarfundi og sambandið við
Katrínu var mjög gott á fundinum.
Aðalfundur næsta árs var ákveðinn 19. mars 2021 með sömu tímasetningum og stjórnarfundi á
undan.
8. Húsnæðismál
- Valdimar sveitarstjóri kom á fundinn og fór yfir stöðuna varðandi fjármál. Hann sagði að til
væri fjármagn en ekki búið að ákveða endanlega hvernig því verður ráðstafað. Þörf er á að gera
ýmislegt fyrir bæði húsin. Ekki hvað síst að bæta aðgengi um húsin.
9. Fjármögnun tækjakaupa
Ákveðið var að sækja um í Innviðasjóð Rannís fyrir tækjakaup. Ef sú umsókn fengist ekki
samþykkt yrði sótt á önnurmið.
10. Önnur mál
- Ýmislegt spjallað um stöðu og framtíð en ekkert sem þarfnaðist bókunar.

