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1.	
  Starf	
  og	
  stefna	
  Þekkingarseturins	
  
Þekkingarsetrið á Blönduósi setur nú í fyrsta sinn fram starfsáætlun þar sem er bæði
almennt greint frá starfi stofnunarinnar og sett fram helstu verkefni og markmið í
starfseminni

fyrir

árið

2013.

Samþykkt

starfsáætlun

mun

birtast

á

vef

Þekkingarsetursins í lok janúar 2013.
Árið 2013 verður fyrsta heila starfsár Þekkingarsetursins en það var formlega stofnað
á stofnfundi þann 29. febrúar 2012. Framkvæmdastjóri og verkefnastjóri voru ráðnir i
júlí 2012. Tveir sérfræðingar, einn á sviði strandmenningar í samstarfi við Háskólann
á Hólum og annar á sviði laxfiska í samstarfi við Veiðimálastofnun, voru ráðnir í
október 2012.
Formleg opnun Þekkingarsetursins átti sér stað þann 12. nóvember 2012 um leið og
haldið var upp á 100 ára byggingarafmæli Kvennaskólahússins á Blönduósi. Katrín
Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra og fleiri þingmenn voru viðstaddir
opnunina. Þá var einnig skrifað undir samning um fjármögnun setursins til næstu
tveggja ára.
Í annarri grein samþykkta Þekkingarsetursins frá stofnfundinum þann 29. febrúar
2012 sem fylgir hér með í fylgiskjali segir m.a.:
“Tilgangur Þekkingarsetursins á Blönduósi er að stuðla að aukinni almennri þekkingu
og

fjölbreytni

atvinnulífs

með

fræðslustarfi,

eflingu

háskólamenntunar,

vísindarannsóknum og nýsköpun.”
Sérsvið setursins eiga nú í upphafi að vera textíl, strandmenning og laxfiskar.
Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa frá upphafi unnið með þessa stefnu að leiðarljósi
og munu halda því áfram á þessu starfsári. Vegna mikillar undirbúningsvinnu og
gerðra samstarfssamninga sl. ár liggur að mestu ljóst fyrir hvaða verkefni þarf að
vinna árið 2013 þótt einhverjar breytingar kunni að verða á skipulagi og formlegu
fyrirkomulagi þeirra. Þekkingarsetrið er ung stofnun og enn í þróun.
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Vegna samningsins sem hefur verið gerður við Mennta-og Menningarmálaráðuneytið
hefur Þekkingarsetrið all góðan fjárhagslegan bakgrunn. Því horfum við bjartsýn
fram á starfsárið 2013 og hlökkum til að takast á við frekari uppbyggingu
stofnunarinnar.

2.	
  Almennur	
  rekstur	
  og	
  starfsmannahald
Fyrstu greiðslur frá ráðuneytinu, 8,75 milljónir króna, sem er helmingur umsaminnar
fjárhæðar fyrir hvert starfsár, bárust okkur í október 2012. Stjórn og starfsmenn
Þekkingarsetursins gerðu ekki ráð fyrir hærri upphæð fyrir það ár, en svo barst okkur
seinni helmingur greiðslunnar í byrjun desember 2012. Sú fjárhæð mun færast yfir á
starfsárið 2013 sem þýðir að við höfum til ráðstöfunar hærri upphæð en við
bjuggumst við.
Þetta gefur okkur aukið svigrúm í almennum rekstri og starfmannahaldi og einnig
möguleika á að takast á við umfangsmeiri verkefni s.s. þarfagreiningu á
námsframboði á Norðurlandi vestra, en frá því verður sagt síðar.
Áherslan 2013 verður lögð á núverandi og ný samstarfsverkefni og þróun á sviði
menntamála.

3.	
  Fjármál	
  
Rekstur setursins 2012 var í jafnvægi samkvæmt gögnum sem liggja fyrir nú þegar.
Rekstrarfjármunir Þekkingarsetursins fyrir árið 2012 voru 8,75 milljónir eða
helmingurinn af umsömdum rikísstyrk eins og greint var frá.
Útgjöld setursins voru tiltölulega lítil á fyrsta starfsári þar sem fyrstu starfsmenn voru
ekki ráðnir fyrr en í sumar 2012 og ekki þurfti að greiða háa leigu.
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Þetta verður ekki á sama veg árið 2013, því starfsmönnum fjölgar, stjórnarmönnum
verður greitt fyrir fundarsetu og mörg verkefni eru framundan. Einnig hefur
Þekkingarsetrið meira húsnæði til afnota.

4.	
  Rekstraráætlun	
  2013	
  
Áætlaðir rekstrarfjármunir fyrir árið 2013 eru eftirfarandi:

2012
Tekjur:
Innlendar
verkefnatekjur
Beint framlag frá
ríkinu

2013

0

1,600,000

8,750,000

27,050,000

8,750,000

28,650,000

Laun og
launatengd gjöld
Rekstrarkostnaður
Aðkeypt þjónusta

4,040,000

12,710,000

3,200,000
1,510,000

10,122,000
5,818,000

Gjöld samtals:

8,750,000

28,650,000

Rekstrarafkoma
ársins:

0

0

Tekjur samtals:
Gjöld:

Eignayfirfærsla frá Háskólasetrinu á Blönduósi
Samkvæmt eignayfirfærslublaði dagsett 30. janúar 2013 renna alla eignir
Háskólasetursins á Blönduósi til Þekkingarsetursins á Blönduósi. (Sjá fylgiskjal.)
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Útskýringar:
Undir liðinn laun og launatengd gjöld flokkast laun núverandi starfsmanna og einnig
starfmanns sem verður ráðinn í tímabundið verkefni á sviði textíls feb. – apríl 2013.
Einnig starfsmanns sem yrði ráðinn í hlutastarf í haust við umsjón Námsvers og
eflingu háskólanáms á svæðinu. Einnig er innifalið í þessum lið laun stjórnar og
mánaðarleg greiðsla til starfsmanna vegna farsímakostnaðar.
Undir liðinn aðkeypt þjónusta fellur kostnaður vegna sameiginlegs starfsmanns við
Hólaskóla út maí 2013. Einnig kostnaður við þarfagreiningu á námsframboði á
Norðurlandi vestra sem unnið verði af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og
þjónustusamningar við Heimilisiðnaðarasafnið á Blönduósi og Textílsetur Íslands.

5.	
  Starfsmannamál	
  
Í ársbyrjun 2013 eru starfsmenn Þekkingarsetursins fjórir, þar af þrír í hlutastarfi.
Starfsmaðurinn sem er í 100% vinnu er sameiginlegur starfsmaður Þekkingarsetursins
og Hólaskóla á sviði strandmenningar, en samstarfssamningurinn rennur út í lok maí
2013. Ekki hefur verið tekin lokaákvörðun um framhald af þessu fyrirkomulagi en
fyrirhugað er að Þekkingarsetrið mun ráða sama starfsmann áfram í 50% vinnu við
Þekkingarsetrið frá og með 1. júní 2013. Að auki er gert ráð fyrir ráðningu
starfsmanns í hlutastarf við umsjón námsvers og eflingu náms á háskólastigi í sumar
2013.
Þekkingarsetrið býður upp á vinnuumhverfi sem einkennist af nýsköpun, þróunarstarfi
og frumkvæði starfsmanna. Núverandi starfsmenn setursins eru allir búsettir á
svæðinu og eru með meistaragráðu í mismunandi greinum sem er heppilegt fyrir
svæðið. Haldnir eru starfsmannafundir minnst einu sinni í viku og starfsmenn skila
vinnuskýrslum til framkvæmdastóra.
Í janúar 2013 sótti sérfræðingur Þekkingarsetursins ráðstefnu í Japan og flutti þar
erindi þó að hann væri þar ekki á vegum Þekkingarsetursins. Kostnaður við ferðina
var greiddur af ráðstefnunni. Í febrúar 2013 mun framkvæmdastjóri og einn
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starfsmaður setursins fara til Ísafjarðar og heimsækja Háskólasetur Vestfjarða og eiga
fund með forstöðumanni setursins.
Þar sem gerðar eru miklar kröfur til starfsfólks um afköst og frumkvæði er mikilvægt
að vinnuaðstaða sé í lagi. Í lok árs 2012 var ákveðið að Þekkingarsetrið hefði til
afnota ákveðinn svæði í Kvennaskólanum á Blönduósi en nánar verður fjallað um það
síðar.

6.	
  Kynningarmál	
  
Þekkingarsetur er ný stofnun og starfsmenn setursins eru því mjög meðvitaðir um að
þurfa að kynna stofnunina fyrir almenningi, fyrirtækjum og stofnunum á þessu
starfsári. Það verður m.a. gert með því að taka virkan þátt í samstarfi við mennta- og
menningarstofnanir á svæðinu, halda fyrirlestra og taka þátt í viðburðum og
ráðstefnum. Að auki verður áfram haldið úti vefsíðu, en hún var opnuð í nóvember
2012, www.tsb.is.
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Einnig verða áfram birtar fréttir á Facebook síðu setursins og í netmiðlum.

Nýverið hafa starfsmenn Þekkingarsetursins farið af stað með tilraunaverkefni
aðallega hugsað til kynningar, þar er að segja þýðingar á stuttum textum á ensku og
þýsku. Þessi þjónusta hefur ekki verið til staðar á svæðinu áður og hefur hlotið ágætar
undirtektir. Verður því verkefninu haldið áfram.
Í nóvember 2012 aðstoðaði starfsmaður Þekkingarsetursins Umverfisstofnun við
skráningu stofnunarinnar í Pador kerfi (“Potential Applicant Data Online
Registration”) og gerð umsóknar um svokallað Europe Aid ID númer. Þetta var gert
að beiðni Samtaka Sveitarfélaga á Norðurlandi vestra með stuttum fyrirvara og var
verkið unnið sem kynning á Þekkingarsetrinu. Þekkingarsetrið hafði áður sótt um og
fengið skráningu fyrir sig og boðið sig fram sem samstarfsaðila í verkefnið þróun á
gagnasafninu Arctic Portal.
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7.	
  Húsnæði	
  
Þekkingarsetrið er til húsa í Kvennaskólanum á Blönduósi sem í nóvember 2012 hélt
upp á 100 ára byggingarafmæli sitt. Þekkingarsetrið hafði fyrst til umráða tvær litlar
skrifstofur en fékk í haust 2012 afnot af stærra húsnæði, sem er tvær rúmgóðar
skrifstofur á annari hæð hússins og aðgengi að sameiginlegu rými. Þar með talið
vinnurými, kaffistofa, fundarherbergi sem kallast Þórsstofa og starfsaðstöðu á þriðju
hæð. Rými í kjallara hússins er fyrirhugað fyrir Námsver og kennsluaðstöðu en
samstarfssamningur hefur verið gerður við Farskóla Norðurlands vestra í þessu
samhengi.
Í Kvennaskólanum eru einnig til húsa félagið Vinir Kvennaskólans og Textílsetur
Íslands þar sem verið er að byggja upp listamiðstöð fyrir innlenda og erlenda
listamenn á textílsviði með aðkomu Þekkingarsetursins. Kvennaskólahúsið hefur
gegnum tíðina gegnt mikilvægu hlutverki á sviði menntamála í héraðinu og vilja
starfsmenn Þekkingarsetursins leggja sitt að mörkum til að svo geti orðið áfram.

8.	
  Verkefnaáætlun	
  2013	
  
Mörg verkefni eru fyrirhuguð árið 2013. Áhersla hefur verið lögð á þátttöku í
samstarfsverkefnum

en einnig að Þekkingarsetrið hafi frumkvæði að nýjum

verkefnum. Margir hafa sýnt áhuga á samstarfi við Þekkingarsetrið og búist er við að
fleiri muni bætast við. Eftirfarandi verkefni eru í vinnslu og/eða athugun:
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Verkefni á vegum Þekkingarsetursins/þar sem Þekkingarsetur er ábyrgðaraðili
Verkefni

Aðferð

Markmið

Samstarfs-

Tímabil

aðilar
Uppbygging og
kynning á starfi og
stefnu Þekkingarsetursins

Rannsóknarhópur
„Húnaflói“

Þýðingar

Þarfagreining á
námsframboði á
Norðurlandi vestra

Þátttaka í samstarfi
við stofnanir innan og
utan svæðisins,
kynningar, fyrirlestrar
á vegum starfsmanna
um verkefni þeirra
o.fl.
Mynda samvinnuhóp
menningar- og
líffræðistofnana á
Húnaflóa svæðinu þar
sem starfsmaður
Þekkingarsetursins
hefur umsjón með
verkefninu

Starfsmenn setursins
annast stutt
þýðingarverkefni á
ensku og þýsku eftir
samkomulagi
Þekkingarsetrið verður
umsjónaraðili með
þarfagreiningu sem
unnin verður af
Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands

Kynna fyrir almenningi
hvað Þekkingarsetrið
stendur fyrir og mynda
tengsl m.a. við aðrar
stofnanir sem hafa svipað
hlutverk

Jan. – des.
2013

Vinna saman að ýmsum
margþættum rannsóknum á
Húnaflóa svæðinu og
koma niðurstöðunum á
framfæri, t.d. til
ferðaþjónustuaðila, skóla
o.s.fr.v. Styrkja og efla
tengsl á milli
rannsóknastarfa á svæðinu
og íbúa þess. Búa til
námsefni fyrir
grunnskólanemendur á
svæðinu.
Auka og kynna starfsemi
og þjónustu
Þekkingarsetursins

Rannsóknasetur
Háskóla Íslands á
Skagaströnd,
Selasetur Íslands,
Þjóðfræði –
stofnun, Biopol

Greina þörf almennings á
svæðinu fyrir
námsmöguleika vegna t.d.
endurmenntunar og/eða
náms á háskólastigi

Farskólinn á
Norðurlandi
vestra, Samstaða,
FNV, Aldan,
Háskólinn á
Hólum, SSNV,
Vinnumálastofnun
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Samstarfsverkefni
Verkefni

Aðferð

Markmið

Samstarfsaðilar

Tímabil

Rannsóknir um
flatfiskinn flundru – í
umsóknarferli

Líffræðingur á vegum
Þekkingarsetursins
vinnur í samstarfi við
Veiðimálastofnun að
verkefninu
Tímabundin ráðning
starfsmanns/gerð
þjónustusamnings við
Textílsetur Íslands og
Heimilisiðnaðarsafnið á
Blönduósi vegna
uppbyggingar
listamiðstöðvar í
Kvennaskólanum fyrir
innlenda og erlenda
fræði- og listamenn á
textílsviði
Setja upp fjarnámsver í
Kvennaskólanum og ráða
starfsmann í vinnu við
umsjón og kynningu á
námsmöguleikum

Efla rannsóknir á þessari
fiskitegund sem finnst í
sí auknum mæli við
Ísland

Veiðimálastofnun, Matís

Jan. – des.
2013

Auka þekkingu og
fræðslustarf á sviði textíl
og efla atvinnulíf á
svæðinu og samstarf
textílstofnana.

Textílsetur
Íslands, Heimilisiðnaðarsafnið

Jan. – apríl
2013

Bjóða upp á aðstöðu til
náms m.a. á háskólastigi
og upplýsa um
möguleika á
endurmenntun og
fjarnámi á svæðinu í
samvinnu við Farskóla
Norðurlands vestra

Farskólinn NV,
Húnavatnshreppur og
Blönduósbær

Maí – des.
2013

Aðstoð við
uppbyggingu
listamiðstöðvar á
textílsviði í
Kvennaskólanum á
Blönduósi

Uppsetning
Námsvers í
Kvennaskólanum og
efling náms á
háskólastigi

Þar að auki eru möguleikar á að Þekkingarsetrið muni taka þátt í fleiri
samstarfsverkefnum sem eru ekki staðfest enn: Þróun á gagnasafni „Arctic Portal“
(http://www.arcticportal.org/), og verkefni Laxaseturs Ísland um gerð námsefnis fyrir
grunnskóla.

9.	
  Umsóknir	
  til	
  samkeppnissjóða	
  
Þekkingarsetrið mun að mestu treysta á áðurnefnda ríkisstyrki til fjármögnunar
rekstursins árið 2013. Samt sem áður mun verða sótt um styrki vegna ýmissa smærri
og stærri verkefna frá öðrum aðilum, s.s. Vaxtarsamningi Norðurlands vestra, styrki
frá fyrirtækjum og/eða stofnunum, og öðrum innlendum og erlendum aðilum.
Verkefnastjóri Þekkingarsetursins situr sem fulltrúi í samráðsvettvangi um gerð
sóknaráætlúnar Norðurlands vestra.
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10.	
  Verkefnaskipting	
  starfsmanna	
  árið	
  2013	
  
Áðurtöldum verkefnum er skipt á milli núverandi starfsmanna eins og hér segir:

Katharina A. Schneider, framkvæmdastjóri:
Umsjón með daglegum rekstri setursins. Þýðingar.

Gunnar Tryggvi Halldórsson, verkefnastjóri:
Umsjón með þarfagreiningu á námsframboði og uppsetningu Námsvers í
Kvennaskólanum.

Catherine Chambers, sérfræðingur:
Umsjónarmaður með verkefninu Rannsóknahópurinn Húnaflói. Þýðingar. Fyrirlestrar
á vegum Þekkingarsetursins.

Daniel Govoni, sérfræðingur:
Umsjón með rannsóknum á flundru í samstarfi við Veiðimálastofnun. Þýðingar.
Fyrirlestrar á vegum Þekkingarsetursins.

Allir starfsmenn setursins munu koma að uppbyggingu og kynningu á
Þekkingarsetrinu.

Fyrir hönd Þekkingarsetursins á Blönduósi,
Katharina A. Schneider
Framkvæmdastjóri
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11.	
  Fylgiskjöl	
  

Fylgiskjal 1
Eignayfirfærslublað
frá Háskólasetursins á Blönduósi til Þekkingarsetursins á Blönduósi
Í mars 2009 gerðu Blönduósbær og Háskólinn á Hólum með sér samkomulag um
stofnun háskólaseturs á Blönduósi. Tilgangur setursins var að nýta aðstæður og
svæðisbundna sérstöðu á Blönduósi og í Húnavatnssýslum til þess að efla fræðastarf
og rannsóknir á forsendum staðbundinna auðlinda og í samstarfi við heimamenn.
Fjárhagslegar forsendur setursins voru byggðar á ákvörðun um fjárveitingu til
Blönduósbæjar skv. skýrslu nefndar um atvinnu og samfélag á Norðurlandi vestra frá
2008 og samningi Blöndósbæjar og mennta- og menningarmálaráðuneytis frá 2009.
Þann 29. febrúar 2012 var Þekkingarsetrið á Blönduósi stofnað á grunni
Háskólasetursins.
Með samningi milli mennta-og menningarmálaráðuneytis við Þekkingarsetrið á
Blönduósi ses. kt. 460712-0410 var Þekkingarsetrinu tryggðar fjárveitingar í þrjú ár.
Með eignayfirfærslublaði þessu renna eignir Háskólasetursins á Blönduósi til
Þekkingarsetursins á Blönduósi. Þessar eignir eru:
•
•
•
•
•
•

2 skrifstofuborð
2 skrifborðsstólar
2 hirslur/bókaskápur
1 skjávarpi
1 sýningartjald
innistæða á tékkareikningi Háskólaseturs þann 25. janúar 2013:
kr.

3.640.851

Blönduósi
30. janúar 2013
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Fylgiskjal 2

Samþykktir
fyrir Þekkingarsetrið á Blönduósi
1. gr.
Nafn og heimilisfang
Stofnunin heitir Þekkingarsetrið á Blönduósi og er sjálfseignarstofnun sem rekur rannsókna-og
fræðasetur á Blönduósi. Heimilisfang er Kvennaskólinn á Blönduósi, Árbraut 31.
2. gr.
Tilgangur
Tilgangur Þekkingarsetursins á Blönduósi er að stuðla að aukinni almennri þekkingu og fjölbreytni
atvinnulífs með fræðslustarfi, eflingu háskólamenntunar, vísindarannsóknum og nýsköpun.
Eftirfarandi markmið eru sett fram til að ná yfirlýstum tilgangi með starfseminni:
Markmið Þekkingarsetursins á Blönduósi eru að:
a) Hafa frumkvæði að rannsókna-og þjónustuverkefnum á sérsviðum þekkingarsetursins sem eru
einkum; textíll, hafís og strandmenning og laxfiskar.
b) Vera miðstöð öflugrar rannsókna-og þróunarstarfsemi í Húnaþingi.
c) Efla samstarf milli fyrirtækja, mennta-og rannsóknastofnana í Húnaþingi og stuðla að
samstarfsverkefnum þeirra á sviði nýsköpunar
og rannsókna jafnt innanlands sem utan.
d) Bjóða rannsóknaraðstöðu og aðstoð við innlenda og erlenda
nemendur og vísindamenn.
e) Tryggja aðstöðu og vettvang fyrir háskólanám af hvaða tagi sem er
þ.m.t fjarnámsaðstöðu.
f) Bjóða aðstöðu til vettvangsnáms og fjarnáms fyrir símenntun og
framhaldsfræðslu af hvaða tagi sem vera skal.
g) Stuðla að miðlun þekkingar til almennings, háskólanema og sérfræðinga, m.a. með því að halda
ráðstefnur og námsskeið og gefa út fræðslu-og rannsóknarrit.
h) Kynna starfsemi þekkingarsetursins út á við og afla fjármagns og samstarfsaðila innanlands og utan
3. gr.
Stofnendur
Stofnendur Þekkingarsetursins á Blönduósi og framlagsfé:
Blönduósbær (470169-1769) – kr. 200.000 Húnavatnshreppur (420106-1300) – kr. 200.000
Heimilisiðnaðarsafnið ses. (580791-2129) – kr. 100.000 Textílsetur Íslands ses. (680405-1150) – kr.
100.000 Laxasetur Íslands ehf. (410911-1400) – kr. 100.000 Hólaskóli - Háskólinn á Hólum (5001694359) – kr. 200.000 Landsvirkjun (420269-1299) – kr. 200.000
Farskólinn, Miðstöð símenntunar á NV (460993-2379) – kr. 0 Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi
vestra (541292-2419) – 0 kr.
4. gr.
Stofnfé og ábyrgð
Þekkingarsetrið á Blönduósi, er sjálfseignarstofnun og starfar á grundvelli laga um sjálfseignarstofnanir
sem stunda atvinnurekstur nr. 33/1999. Heildar stofnframlög í Þekkingarsetrinu er kr. 1.100.000 – ein
milljón og eitthundraðþúsund króna.- Stofnanir, félög og fyrirtæki sem í rekstri sínum fást við
menntun, rannsóknir, fræðslu, nýsköpun eða þjónustu geta orðið aðilar að Þekkingarsetrinu.
Þekkingarsetrið ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum
er það kann að eignast síðar. Engin sérréttindi í Þekkingarsetrinu á Blönduósi tilheyra stofnendum
hennar.
5. gr.
Tekjur
Tekjur Þekkingarsetursins auk vaxta af stofnframlagi, eru framlög aðila til Þekkingarsetursins, opinber
framlög, styrkir, tekjur af þjónustu og annað sjálfsaflafé. Tekjum og eignum Þekkingarsetursins má
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eingöngu verja í samræmi við markmið þess.
6. gr.
Stjórn
Stjórn Þekkingarsetursins skal skipuð sjö mönnum sem tilnefndir eru af eftirtöldum stofnaðilum: 2 frá
Blönduósbæ, 1 frá Húnavatnshreppi, 1 frá Heimilisiðnaðarsafni ses., 1 frá Textílsetri Íslands ses., 1 frá
Laxasetri Íslands ehf., 1 frá Háskólanum á Hólum.
Stjórnin skal skipuð til tveggja ára. Stjórnarmenn skulu að hámarki sitja þrjú kjörtímabil hver.
Formaður og varaformaður stjórnar Þekkingarsetursins skulu vera fulltrúar Blönduósbæjar í stjórn
setursins. Varaformaður er ritari stjórnar. Stjórnin er ábyrg gagnvart stofnaðilum um faglegt starf og
rekstur Þekkingarsetursins og ber ábyrgð á virkum tengslum þess við rannsóknar-og fræðastarfsemi
eftir því sem við á. Stjórnin veitir prókúru umboð fyrir stofnunina og undirskriftir meirihluta stjórnar
skuldbinda stofnunina. Stjórn Þekkingarsetursins stýrir öllum málefnum stofnunarinnar og kemur út á
við fyrir hönd hennar. Hún skal sjá til þess að skipulag og starfsemi stofnunarinnar sé jafnan í réttu og
góðu horfi.
7. gr.
Fundir stjórnar
Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Falli
atkvæði jöfn á stjórnarfundi ræður atkvæði formanns.
Halda skal fundargerðarbók og skulu færðar í hana allar bókanir, ályktanir, ákvarðanir og niðurstöður
funda stjórnar, framkvæmdastjórnar og ársfundar. Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver
stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri getur krafist stjórnarfunda. Stjórnarfundi skal boða með
tryggilegum hætti með a.m.k. 5 daga fyrirvara og er stjórnarfundur lögmætur ef meirihluti stjórnar
mætir.
8. gr.
Framkvæmdastjóri
Stjórnin ræður framkvæmdastjóra Þekkingarsetursins og ákveður laun hans og starfskjör.
Framkvæmdastjóri ber ábyrgð gagnvart stjórn og vinnur samkvæmt samþykktum Þekkingarsetursins,
ráðningarsamningi og starfslýsingu. Hann framfylgir stefnu og ákvörðunum stjórnar. Hann annast
daglegan rekstur Þekkingarsetursins og fer jafnframt með fjármál og reikningshald þess í umboði
stjórnar. Framkvæmdastjóri undirbýr fundi í samráði við stjórnarformann og situr þá með málfrelsi og
tillögurétti. Framkvæmdastjóri skal halda mánaðarlega fundi með starfsmönnum innan
Þekkingarsetursins.
9. gr.
Þátttaka í rannsókna-og þróunarfyrirtækjum
Þekkingarsetrinu er heimilt að taka þátt í rannsókna-og þróunarfyrirtækjum í því skyni að efla
nýsköpun í atvinnulífi á svæðinu, enda sé um að ræða hlutafélög, sjálfseignarstofnanir eða félög með
takmarkaða ábyrgð sem stunda framleiðslu og sölu í því skyni að miðla, þróa og hagnýta niðurstöður
rannsókna-og þróunarverkefna sem Þekkingarsetrið vinnur að hverju sinni. Framlag Þekkingarsetursins
til þessara félaga er að öllu jöfnu í formi sérfræðivinnu eða þekkingar sem hægt er að breyta í hlutafé.
Samþykki 2/3 atkvæða á stjórnarfundi þarf til að samþykkja slíka aðild.
10.gr.
Ársfundur
Ársfundur Þekkingarsetursins skal haldinn fyrir lok maí. Ársfundinn skal boða með tryggilegum hætti
og að lágmarki með tveggja vikna fyrirvara. Dagskrá ársfundar skal vera eftirfarandi:
1) Skýrslastjórnar
2) Afgreiðslareikninga
3) Skipunstjórnar
4) Kosningendurskoðenda
5) Þóknuntilstjórnarmanna
6) Tillögurumbreytingarásamþykktum
7) Starfs-ogrekstraráætlunyfirstandandiárs
8) Önnurmál
Á ársfundi Þekkingarsetursins eiga rétt til setu, fulltrúar stofnaðila og þeirra sem síðar gerast aðilar og
fer hver þeirra með eitt atkvæði. Þá eiga forstöðumenn stofnana og fyrirtækja sem starfa innan
Þekkingarsetursins og fulltrúar í ráðum og nefndum á vegum þess, rétt til setu á ársfundi með málfrelsi

Starfsáætlun Þekkingarsetursins á Blönduósi 2013

15

og tillögurétti.
11. gr.
Reikningsár
Reikningsár Þekkingarsetursins er frá 1. janúar til 31. desember. Stjórnin skal hafa lokið gerð
ársreiknings og lagt hann fyrir endurskoðendur eigi síðar en 15. apríl eftir lok síðasta reikningsárs.
Reikningar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðenda.
12. gr.
Breytingar samþykkta, slit félags og úrsögn
Samþykktum þessum má aðeins breyta á ársfundi Þekkingarsetursins á Blönduósi ses. með samþykki
2/3 hluta greiddra atkvæða. Þekkingarsetrinu á Blönduósi ses. verður aðeins slitið eða það sameinað
annarri stofnun með ákvörðun á ársfundi skv. 36. gr. laga nr. 33/1999 eða á sérstökum fundi stofnaðila.
Verði starfsemi Þekkingarsetursins á Blönduósi ses. hætt og það lagt niður skal eignum þess varið til
eflingar háskóla –og rannsóknarstarfsemi á Blönduósi.
Þar sem ákvæði samþykkta þessara ná ekki til um hvernig skuli með farið, skal hlíta ákvæðum laga nr.
33/1999, um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur.
Samþykkt á stofnfundi Þekkingarsetursins á Blönduósi 29. febrúar 2012.
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