
                                                                                                                                     

 

Ársfundir Textílmiðstöðvar Íslands og Þekkingarseturs á Blönduósi og Textíllistamiðstöðvar, haldnir 
á B&S restaurant, föstudaginn 28. maí 2021.  

 

Mættir voru: Þórhalla Guðbjartsdóttir, Berglind Hlín Baldursdóttir, Anna Margret Sigurðardóttir, Lee 
Ann Maginnis, Guðmundur Haukur Jakobsson, Bryndís Þráinsdóttir, Erla Björk Örnólfsdóttir, Hulda 
Brynjólfsdóttir, Helga Harðardóttir og Kristveig Halldórsdóttir.  

Mættir á Teams voru: Halldór Ólafsson, Unnur Valborg Hilmarsdóttir, Einar K. Jónsson, Áslaug 
Thorlacius, Sigurður Sævar Gunnarsson, Katrín María Káradóttir, Birna Björnsdóttir, Rósa Björk 
Jónsdóttir.  

Dagskrá: 

1.     Skýrslur stjórnar 
2.     Afgreiðsla reikninga 
3.     Fjárhagsáætlun 
4.     Inntaka nýrra aðila 
5.     Kjör skoðunarmanna eða endurskoðanda 
6.     Ákvörðun um þóknun til stjórnar 
7.     Tillögur um breytingar á skipulagsskrá og starfsháttum 
8.     Kosning í varastjórn  
9.     Önnur mál 

a) Covid 19 og Textíllistamiðstöðin 
b) Kosning um nafn á Textíllistamiðstöðina 

11.  Kynning á rannsókn Þorgerðar Einarsdóttur og Laufeyjar Axelsdóttur frá Háskóla Íslands í 
tengslum við Centrinno H2020  verkefni sem Textílmiðstöðin leiðir á Íslandi. 
12.  Kynning á TextílLabi 
 
Hulda Brynjólfsdóttir, formaður, setti fundinn og lagði fram tillögu að Svanhildur Pálsdóttir 
yrði fundarstjóri og Lee Ann Maginnis yrði fundarritari. Var það samþykkt og tóku þær til starfa.  

 
1.     Skýrslur stjórnar 
Hulda Brynjólfsdóttir flutti skýrslu stjórnar, sjá ársskýrslu.  

 
Skýrsla stjórnar var borin upp og samþykkt.  

 
2. Afgreiðsla reikninga 
Ingunn María Björnsdóttir frá KPMG kynnti ársreikninga. Fyrst var kynntur ársreikningur 
Textíllistamiðstöðvar. Covid-19 hefur sett strik í rekstur listamiðstöðvar vegna fækkunar listamanna.  

 
Rekstrartekjur Textíllistamiðstöðvar voru 6.201.258 kr. og rekstrargjöld 9.571.430. Tap ársins 2020 var 
3.446.456 kr. Laun Textíllistamiðstöðvar eru reiknuð sem hlutdeild launakostnaðar Textílmiðstöðvar, 
sjá skýringu nr. 8. Sjá fskj. [ 1]. 

 
Rekstrartekjur Textílmiðstöðvar voru 49.515.116 kr. og rekstrargjöld 36.363.563 kr. Hagnaður ársins 
var 3.129.822 kr. Sjá fskj. [ 2]. 

 
Spurt var út í sundurliðun á styrkveitingum.  

 
Reikningar Textíllistamiðstöðvar voru bornir upp og samþykktir.  
Reikningar Textílmiðstöðvar voru bornir upp og samþykktir.  



                                                                                                                                     

 

 
3. Fjárhagsáætlun 
Elsa Arnardóttir kynnti fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. Sjá fskj. [3] Rekstrartekjur eru áætlaðar 
75.310.472 kr. og rekstrargjöld 75.310.472 kr.  
 
Spurning kom fram um starfsmann TextílLab.  
Fjárhagsáætlun var borin upp og samþykkt.  

 
4.     Inntaka nýrra aðila 
Hulda Brynjólfsdóttir kynnti tillögur af inntöku nýrra aðila. Forstöðumanni falið að kanna áhuga 
eftirtalda aðila, Miðstöð hönnuða og arkitekta, Félag kvenna af erlendum uppruna, 
Kvenfélagssambandið, Bændasamtök 
Íslands/Sauðfjárbændur/geitabændur/feldsjárbændur/hampbændur, Þingborg, Ullarselið, 
Hallormsstaður, félag klæðskera og félag hönnuða.  

 
Einnig var óskað eftir tillögum að aðra aðila.   
 
5.     Kjör skoðunarmanna eða endurskoðanda 
Stjórn óskar eftir umboði til þess að óska eftir tilboðum í endurskoðun og reikningsskil.  Samþykkt var 
að stjórn yrði falið að óska eftir tilboðum.  

 
6.     Ákvörðun um þóknun til stjórnar 
Stjórn leggur til að stjórnarmenn fái greitt fyrir allt að sex fundum á ári ásamt akstri og formaður fái 
greitt tvöfalt. Greiddar verði 20.000 kr. fyrir hvern fund. Stjórnarmenn þiggja ekki allir laun fyrir 
stjórnarsetu, þar sem hún er hluti af vinnu þeirra. 
 
Tillagan var borin upp og samþykkt.  

 
7.     Tillögur um breytingar á skipulagsskrá og starfsháttum 
Engar tillögur um breytingar lágu fyrir á fundinum.  

 
8.     Kosning í varastjórn  
Stjórn er kosin til fjögurra ára í senn.  

 
Guðmundur Haukur Jakobsson kom inn sem aðalmaður fyrir Unni Valborgu Hilmarsdóttur sem fulltrúi 
sveitarfélaga.  

 
Tilnefna þarf varamann fyrir hönd félagasamtaka til stjórnar ásamt aðila kosinn af fulltrúaráði á 
fundinum.  
Einar Kristján Jónsson var kosinn sem varmaður í stjórn sem fulltrúi fulltrúaráðs Textílmiðstöðvar 
Íslands.  

 
Skýra þarf kjörtímabil stjórnar í skipulagsskrá og er stjórn falið að leggja fram breytingartillögu á næsta 
ársfundi.  

 
9.     Önnur mál 

 
a) Covid 19 og Textíllistamiðstöðin 
Elsa fór yfir komur listamanna fyrir árið 2021. Halli var á rekstri síðasta árs en bjartsýni er ríkjandi fyrir 
árið 2021. Yfirfara þarf húsleigumál við Byggðarsamlag um menningar og atvinnumál.  

 



                                                                                                                                     

 

Fyrirspurn kom fram um húsaleigu í Kvennaskólanum. Textílmiðstöðin og Textíllistamiðstöðin leigja 
húsnæði af byggðarsamlagi um menningar- og atvinnumála. Miklir möguleikar eru en mikilvægt er að 
yfirfara þessi mál.  

 
b) Kosning um nafn á Textíllistamiðstöðina.  
Hulda fór yfir tilnefningar um nýtt nafn á listamiðstöð. Tilnefning kom fram um Ós-listamiðstöð frá 
Ingibergi Guðmundssyni.  

 
Stjórn leggur til að Textíllistamiðstöðin fái heitið Ós – Textíllistamiðstöð og á ensku Ós – Textile Art 
Recidency.  

 
Tillagan var borin upp og samþykkt.  

 
10.  Kynning á rannsókn Þorgerðar Einarsdóttur og Laufeyjar Axelsdóttur frá Háskóla Íslands í 
tengslum við Centrinno H2020  verkefni sem Textílmiðstöðin leiðir á Íslandi. 

 
Þorgerður kynnti rannsóknina fyrir fundargestum.  

 
Þorgerður kynnti rannsóknarhluta CENTRINNO verkefnisins sem Háskóli Íslands annast. Hún greindi 
lauslega frá samstarfsaðilunum og þætti íslenska teymisins í samstarfinu sem er undir stjórn 
Textílmiðstöðarinnar. Í rannsóknahlutanum er leitast við að gera menningararfinum skil og skoða 
hvernig kynjasjónarmið geta verið innblástur til að nýta og endurskapa menningararfleifðina í 
tæknivæddum og stafrænum nútíma. Þorgerður nefndi doktorsritgerð Hrefnu Róbertsdóttur 
sagnfræðings frá 2008, Wool and society, sem fjallar um framleiðslu og ullarútflutning Íslendinga á 18. 
öld þegar yfirvöld stefndu að því að koma á fót heimilisvefsmiðjum í því skyni að breyta hefðbundinni 
ullarvinnslu í arðmeiri sérhæfðari vörur. Á 19. og 20. öld einkenndist þróun ullariðnaðar af vélvæðingu 
sem gerð er skil af Magnúsi Guðmundssyni í bókinni Ull verður gull (1988). Með þetta í farteskinu 
verður áherslan í CENTRINNO á að gera framlag kvenna í textíl og ullarvinnslu sýnilegt en það 
hefur verið með margvíslegum hætti, allt frá heimilisiðju og frístundaiðju til launavinnu og 
atvinnurekstrar. Skoðað verður hvernig sú þróun hefur verið, hvernig vinnu, framlagi og frumkvæði 
kvenna hefur verið háttað, reynt að leggja mat á umfang þess og hver fjárhagslegur afrakstur þess 
hefur verið. 

 
Hulda Brynjólfsdóttur sleit fundi kl. 14:40.  

 
Fundargestum var boðið í heimsókn í nýopnað TextílLab að Þverbraut 1.  
  

Fundargerðir samþykktar af stjórn Textíllistamiðstöð og Textílmiðstöð Íslands og Þekkingarseturs á 

Blönduósi; 

Hulda Brynjólfsdóttir, formaður stjórnar 

Áslaug Thorlacius, ritari og varaformaður 

Katrín María Káradóttir, meðstjórnandi 

Kristveig Halldórsdóttir, meðstjórnandi 

Guðmundur Haukur Jakobsson, meðstjórnandi 


