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1. Starf og stefna Þekkingarsetursins
Þekkingarsetrið á Blönduósi setur hér fram í annað sinn starfsáætlun þar sem er bæði almennt
greint frá starfi stofnunarinnar og helstu verkefnum og markmiðum fyrir árið 2014. Samþykkt
starfsáætlun mun birtast á vef Þekkingarsetursins í lok janúar 2014.
Þekkingarsetrið hefur nú starfað í tæplega hálft annað ár. Það var stofnað 29. febrúar 2012, en
formleg opnun átti sér ekki stað fyrr en 12. nóvember 2012, um leið og haldið var upp á 100
ára

byggingarafmæli

Kvennaskólans

á

Blönduósi.

Í

annarri

grein

samþykkta

Þekkingarsetursins frá stofnfundinum þann 29. febrúar 2012, sem fylgir hér með, segir m.a.:
„Tilgangur Þekkingarsetursins á Blönduósi er að stuðla að aukinni almennri þekkingu og
fjölbreytni atvinnulífs með fræðslustarfi, eflingu háskólamenntunar, vísindarannsóknum og
nýsköpun.”
Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa frá upphafi unnið með þessi markmið að leiðarljósi.

1.1.

Starfsemi Þekkingarsetursins árið 2013

Á síðasta starfsári hefur mikill tími farið í áframhaldandi uppbyggingu stofunarinnar. Einnig
hefur stjórnsýslan verið endurskoðuð. Stjórnarmönnum var fækkað úr sjö í þrjá. Breyting hefur
orðið á starfsmannahaldi, en Gunnar Tryggvi Halldórsson verkefnastjóri hætti störfum í júní
2013 og var Ásdís Ýr Arnardóttir ráðin í hans stað í september. Sérfræðingur á sviði
strandmenningar, sameiginlegur starfsmaður Þekkingarsetursins og Hólaskóla, fór í
fæðingarorlof í sumar, og tveir verkefnastjórar voru ráðnir tímabundið. Annars vegar Jóhanna
Erla Pálmadóttir á sviði textíls í ársbyrjun og hins vegar Sigríður Huld Guðmundsdóttir á sviði
strandmenningar frá nóvember byrjun til ársloka.
Sérfræðingar Þekkingarsetursins unnu að rannsóknaverkefnum og tóku þátt í ráðstefnum og
málþingum innanlands og utan, sem og leiðbeindu háskólanemendum við lokaritgerðir og
rannsóknarverkefni. Tveir fyrirlestrar og söguganga voru haldin á vegum Þekkingarsetursins.
Unnið var að ýmsum verkefnum, m.a. uppbyggingu textíllistamiðstöðvar í Kvennaskólanum
og náms á sviði textíl í samstarfi við Textílsetur Íslands og þarfagreiningu á námi á
Norðurlandi vestra. Einnig hefur verið haldið áfram að innrétta starfsaðstöðu í
Kvennaskólanum.
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1.2. Starfsáætlun 2014
Nú þegar Þekkingarsetrið er að hefja nýtt starfsár verður áherslan lögð á verkefni við eflingu
háskólamenntunar. Einnig stendur samþættingarhlutverk Þekkingarsetursins í forgrunni, þá
sérstaklega á sviði textíl. Haldið verður áfram úrvinnslu verkefna sem byrjað var árið 2013, þar
á meðal þarfagreiningu á námi á Nordurlandi vestra, og uppsetningu námsvers í
Kvennaskólanum. Einnig uppbygging textílllistamiðstöðvar og náms á textílsviði í
Kvennaskólanum, en Þekkingarsetrið hefur nýlega gert samning í því samhengi við Textílsetur
Íslands.
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2. Almennur rekstur og starfsmannahald
2.1. Almennur rekstur
Starfsemi Þekkingarsetrið fór af stað um mitt ár 2012. Af þeim sökum var töluverður
rekstrarafgangur það ár. Árið 2013 var uppbyggingu setursins haldið áfram af fullum krafti og
þá var nýttur hluti rekstrarafgangsins frá 2012 til þess. Árið 2014 verður haldið áfram í
uppbyggingu starfseminnar og reiknað er með því að nýta afganginn af rekstarhagnaði 2012 til
þess.

2.2. Starfsmannahald
Árið 2014 er gert ráð fyrir að eftirfarandi starfsmenn muni vinna við stofnunina:
•

Framkvæmdastjóri í 75% starfshlutfalli

•

Sérfræðingur á sviði laxfiska í 100% starfshlutfalli

•

Sérfræðingur á sviði strandmenningar í 100% starfshlutfalli

•

Umsjónarmaður textíllistamiðstöðvar í 50% starfshlutfalli

•

Sérfræðingur á sviði textíl í 50% starfshlutfalli

•

E.t.v. umsjónarmaður Námsvers í Kvennaskólanum

Í júní 2013 var endurnýjaður samstarfssamningur við Háskólann á Hólum vegna sameiginlegs
starfsmanns

á

sviði

strandmenningar.

Starfsmaðurinn

hefur

verið

á

launaskrá

Þekkingarsetursins síðan 1. júní en fór í fæðingarorlof í lok ágúst 2013.

5

3. Fjármál
Rekstrarfjármunir Þekkingarsetursins vegna ársins 2014 eru 18,4 milljónir, auk þeirra fjármuna
sem óráðstafað var árið 2013, m.a. vegna ákveðinna verkefna sem var ekki lokið á árinu.

3.1. Fjárhagsáætlun 2014
Ákveðið var að deildaskipta sérsviðum Þekkingarsetursins og hefur fjárhagsáætlun fyrir
starfsárið 2014 verið gerð miðað við það. Sundurliðuð fjarhagsáætlun er með í fylgiskjölunum.
Áætlaðir rekstrarfjármunir fyrir árið 2014 eru eftirfarandi:
Tekjur
Verkefnatekjur
Beint framlag frá ríkinu
Aðrar tekjur
Tekjur samtals:
Gjöld
Laun og launatengd
gjöld
Rekstrarkostnaður
Gjöld samtals:
Samtals:

-1,500,000
-18,400,000
-3,382,445
-23,282,445

20,491,606
10,930,000
31,421,606
8,139,161

Útskýringar:
Ástæðan fyrir hallarekstri 2014 er að verið er að ganga á eigið fé Þekkingarsetursins sem
safnaðist upp árið 2012.
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4. Kynningarmál
Frá upphafi hefur verið lögð áhersla á að Þekkingarsetrið og verkefni þess séu kynnt á
fjölbreyttan hátt og stofnunin sé eins synileg og kostur er. Þekkingarsetur heldur út vefsíðu,
(www.tsb.is) og virkri Facebook síðu, tekur þátt í menningarlegum viðburðum á svæðinu, og
býður upp á opið hús þegar það á við.

Myndir tekin af vefsíðu og Facebook-síðu Þekkingarsetursins

2014 er stefnt á að verkefni Þekkingarsetursins verði sýnilegri í fjölmiðlum, t.d. hvað varðar
textíllistamiðstöðina og þarfagreininguna um námsframboðið. Sérstök áhersla verður lögð á
þátttöku setursins í menntunartengdum viðburðum, s.s. Vísindadögum og Háskóladögum, og
tengslamyndun við önnur Þekkingarsetur á Íslandi.
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5. Starfsaðstaða Þekkingarsetursins

Kvennaskólinn á Blönduósi

Þekkingarsetrið er til húsa í Kvennaskólanum á Blönduósi. Það er 100 ára gamalt friðað hús í
eigu íslenska ríkisins og Byggðasamlags um atvinnu- og menningu sem hefur verið lagfært að
hluta á síðustu árum. Með von um áframhaldandi starfsemi í húsinu er mikilvægt að haldið
verði áfram með lagfæringu á húsinu, t.d. gera aðgengi fyrir fatlaða.
Þekkingarsetrið starfar í tveimum skrifstofum á annari hæð hússins og hefur aðgengi að
sameiginlegu rými, þar með töldu vinnurými, kaffistofu, fundarherbergi sem kallast Þórsstofa
og gistiaðstöðu á þriðju hæð. Þar er rekin textíllistamiðstöð af Textílsetri Íslands með aðkomu
Þekkingarsetursins.
Þekkingarsetrið hefur fengið úthlutuðu rými í kjallaranum undir kennsluaðstöðu og Námsver.
Eftir er að setja upp skilti til merkingar við húsið, en hönnun skilta og leyfi fyrir uppsetningu
eru í vinnslu.

Starfsaðstöðu Þekkingarsetursins í Kvennaskólanum
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6. Verkefnaáætlun 2014
Árið 2014 verður aðaláhersla lögð á eflingu háskólamenntunar á svæðinu og verkefni á
sérsviðum Þekkingarsetursins. Þar að auki er gert ráð fyrir þátttöku Þekkingarsetursins í
ýmsum vísindaatburðum, s.s. Háskólalestinni, Vísindavöku Rannís og Háskóladeginum á
Akureyri.

6.1. Framhaldsverkefni
Eftirfarandi verkefni eru nú þegar í vinnslu:
Verkefni á vegum Þekkingarsetursins/þar sem Þekkingarsetrið er ábyrgðaraðili
Verkefnaheiti

Lýsing

Markmið

Lok

Rannsóknarhópurinn
“Húnaflói” greina þörf á
námsefni um svæðið
og gera
verkefnaáætlun

Verkefnið er vinnuhugmynd sérfræðings Þekkingarseturins á
sviði strandmenningar. Fulltrúar rannsókna- og fræðasetra við
Húnaflóa komu saman á vinnufund í Kvennaskólanum í
febrúar 2013 til að skoða samstarfsmöguleika. Niðurstaða var
m.a. að æskilegt væri að greina þörf á námsefni um
Húnaflóasvæðið og búa til fræðsluefni fyrir grunnskólanema.
Tímabundið hlé var gert á verkefninu vegna barneignaleyfis
sérfræðingsins. Stefnt er á framhald frá og með mars 2014.
Áætlað var að setja upp kennsluaðstöðu og fjarfundabúnað í
kjallara hússins júní 2013, en samstarfssamningur var gerður
við Farskóla Norðurlands vestra og sveitafélögum í þessu
samhengi. Fresta þurfti því þegar í umræði var að staðsetja þar
dreifnám á vegum Fjölbrautaskólans á Sauðárkróki. Úr því
varð ekki og undirbúningur hófst að nýju í haust 2013.
Hugsanleg er ráðning umsjónarmanns við Námsver.
Verkefnið hófst vorið 2013 með kynningarfund um verkefnið
og gerður var spurningarlista í samstarfi við Farskólann NV.
Rannsókn var unnin af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.
Myndaðir voru rýnihópar og tekið úrtak tæplega 1300 manna á
svæðinu en svarhlutfall var um 60%. Niðurstöður voru settar
fram fyrir A-Hún, V-Hún og Skagafjörð í nóvember 2013.
Niðurstöður verða kynntar með hagsmunaaðilum á svæðinu um
miðjan janúar með það að markmiði að skoða leiðir til úrbóta,
t.d. ráðningu á námsráðgjafa.
Starfsmenn setursins hafa nú þegar annast stutt
þýðingarverkefni á ensku og þýsku fyrir nokkrar aðilar á
svæðinu. Þessu verður haldið áfram ef starfsmannahald leyfir.
Möguleikar væru á að auka þessa þjónustu, t.d. fyrir nemendur
í framhalds- eða háskólanámi.
Verkefnið hófst í nóvember 2013 með tímabundinni ráðningu
verkefnastjóra. Um er að ræða vinnu vegna útgáfu fræðilegrar
ævisögu Þórs Jakobssonar, veðurfræðings og stofnanda
Hafíssetursins á Blönduósi. Gert er ráð fyrir að stór hluti
verksins fjalli um norðurslóðir og í því sambandi notuð gögn
sem varðveitt eru í Þórsstofu í Kvennaskólanum á Blönduósi.
Verkefnið er háð því að útgáfufyrirtæki fáist í samstarf og
bókin verði gefin út ekki síðar en sumarið 2015.

Að styrkja og efla
tengsl milli
rannsóknastarfa
staðsett við
Húnaflóa og íbúa
þess

12/2014

Efling
háskólamenntunar á
Norðurlandi vestra

6/2014

Efling
háskólamenntunar á
Norðurlandi vestra

2/2014

Að bjóða upp á
tungumálaþjónustu
sem hefur skort á
svæðinu

-

Miðlun aðgengilegs
fræðsluefnis til
almennings

7/2015

Uppsetning
Námsvers í
Kvennaskólanum

Þarfagreining á
námsframboði á
Norðurlandi vestra –
kynningu og
úrvinnsla á
niðurstöðum

Þýðingar / túlkun

Ævisaga Þórs
Jakobssonar –
fræðileg útgáfa
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Samstarfsverkefni
Verkefnaheiti

Lýsing

Markmið

Lok

Áhrif
Blönduvirkjunar á
veiði Blöndu

Samstarfsverkefni Laxaseturs Íslands, Veiðimálastofnunar og
Þekkingarsetursins styrkt af Landsvirkjun. Sérfræðingur
Þekkingarsetursins aðstoðar í greiningu gagna um áhrif
Blönduvirkjunar á veiði í Blöndu. Niðurstöður verða notaðar í
sambandi við sýningu í Laxasetrinu.
Samstarfsverkefni um vistfræði og uppruni flundru
(Platichthys flesus) með Veiðimálastofnun, í umsóknaferli.

Miðlun fræðsluefnis
til almennings

9/2014

Gagnasöfnun vegna
rannsóknarverkefnis
– auka þekkingu á
hegðun flundru
Efling menntunar
og samstarf á sviði
textíl; samstarf við
skóla á svæðinu;
efling atvinnulífs á
svæðinu;
langtímamarkmið er
uppbygging á
sjálfbærri
listamiðstöð í
Kvennaskólanum

-

Rannsóknarverkefni
um vistfræði og
uppruni flundra
Uppbygging
textíllistamiðstöðvar í
Kvennaskólanum

Í desember 2013 var undirritaður samstarfssamningur um
uppbyggingu textíllistamiðstöðvar milli Textílseturs Íslands
(TS) og Þekkingarsetursins (ÞS). Textíllistamiðstöð hefur
verið rekin af TS í Kvennaskólanum í nokkur ár, en verkefnið
hefur aldrei komist vel í gang. Haustið 2012 kom ÞS fyrst að
uppbyggingunni, með aðstoð við þýðingar. Vorið 2013 var
ráðinn verkefnastjóri á vegum ÞS vegna sumarverkefnis unnu
í samstarfi við Nes listamiðstöðina á Skagaströnd. Sumarið
2013 dvöldu 12 listamenn í Kvennaskólanum og áhugi á
listamiðstöðinn hefur síðan aukist verulega. Ákveðið var að
ráða sameiginlegan starfsmanns við textíllistamiðstöðina til
eins árs frá og með 1. janúar 2014. Hlutverk hans er m.a. að
hafa umsjón með listamiðstöðinni, skipuleggja sýningar og
námskeið fyrir og með listamönnum, og efla samstarf við
skóla og menningarstofnanir á svæðinu.

12/2014

Myndir úr listamiðstöðinni
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6.2. Ný verkefni
Eftirfarandi ný verkefni eru áætlað fyrir árið 2014:
Verkefni á vegum Þekkingarsetursins/þar sem Þekkingarsetrið er ábyrgðaaðili
Verkefnaheiti
Blöndudagur

Dagbók um veiði á
flundru

Fyrirlestur um
flatfiskinn flundru
Vinnsla og útgáfa á
fræðsluefni um
laxfiska fyrir
grunnskólanemendur

Lýsing
Vísindadagur um Blöndu á Húnavöku, bæjarhátið
Blönduósbæjar, þar sem ungum sem öldum er
leyft að prófa vísindin á eigin skinni.
Dagbók („log sheet”) gerð af sérfræðingi
Þekkingarsetursins fyrir veiðimenn, sem verður
dreift til veiðimanna og í veiðihús á Íslandi í
sumar. Gert er ráð fyrir að vinna við úrvinnslu
hefjist í haust.
Fyrirlestur um flundru, fiskitegund sem finnst í
auknum mæli í ám og vötum á Íslandi.
Sérfræðingur Þekkingarsetursins á sviði laxfiska
tekur saman fræðsluefni um laxfiska. Gefin verður
út verkefnabæklingur þar sem vísað er í
aðalnámskrá. Bæklingurinn er m.a. ætlaður
grunnskólanemendum og gestum sem heimsækja
Laxasetrið á Blönduósi og verður dreift til skóla á
svæðinu og vidar.

Markmið
Miðlun
fræðsluefnis
til almennings
Gagnasöfnun
um flundru

Lok
7/2014

Miðlun
fræðsluefnis
til almennings
Að auka
þekkingu á
laxfiskum –
miðlun
fræðsluefnis
til grunnskóla

5/2014

11/2014

9/2014

Vinnufund í Kvennaskólanum
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Samstarfsverkefni
Verkefnaheiti
4th annual North
Atlantic Wool and
Sheep Conference

Lýsing
Alþjóðleg ráðstefna haldin í fjórða skipti, nú
4-8 september 2014 á Blönduósi á vegum
Textílseturs Íslands. Fulltrúi
Þekkingarsetursins situr í
undirbúningshópnum ásamt fulltrúm
Textílseturs Íslands, Bændasamtökum
Íslands og Ullarselsins á Hvanneyri.

Átak í ferðamálum
í A-Hún

Tímabundið sex mánaða verkefni
Ferðamálafélags A-Hún og
Þekkingarsetursins með styrk frá
sveitarfélögunum í sýslunni til að efla
ferðaþjónustu á svæðinu. Verkefnið hofst í
desember 2013. Sett verður m.a. upp 12
vikna námskeið (hugmyndasmiðjur) á
Norðurlandi vestra með aðkomu Farskólans
NV. Í stýrihópi verkefnisins eru fulltrúar frá
Byggðasamlaginu um atvinnu og
menningamál, Þekkingarsetursins og
Ferðamálafélags A-Hún.
Unnið verður að gerð samstarfssamnings við
Textilsetur Íslands, m.a. varðandi
uppbyggingu náms á sviði textíls í samstarfi
við Verkmenntaskólann á Akureyri. Einnig
verður unnið að samstarfi Þekkingarsetursins
og Heimilisiðnaðarsafns um aðgengi
listamanna að safninu og starfi sérfræðings í
faglegu starfi og greiningu við skrásetningu
muna í safninu.

Uppbygging náms
á sviði textíl – gerð
samstarfssamninga
og ráðning
sérfræðings

Markmið
Miðlun fræðsluefnis
um textíl til
almennings; efling
samstarfs á sviði
textíl; kynning á
ullarvinnslu og
öðrum fyrirtækjum á
svæðinu
Styrkja atvinnulíf á
svæðinu; efla
samstarf söfn og setra
og ferðaþjónustaaðila
á svæðinu

Lok
10/2014

Efling menntunar á
sviði textíl –
samþættingu á sviði
textíl

12/2014

7/2014

Mynd af Facebook síðu „North Atlantic Native Sheep and Wool Conference”

Þekkingarsetrið mun sækja um styrki vegna verkefna til m.a. Menningarráðs Norðurlands
vestra, til Vaxtarsamnings Norðurlands vestra, til fyrirtækja og/eða stofnanna, og annara
innlendra og erlendra aðila. Um styrki vegna rannsóknarverkefna sérfræðinga verður sótt um
hjá Rannís og fleiri rannsóknasjóðum.
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7. Verkefnaskipting starfsmanna árið 2014
Áður töldum verkefnum er skipt á milli núverandi starfsmanna eins og hér segir:

Katharina A. Schneider, M.A.
Framkvæmdastjóri. Umsjón með daglegum rekstri setursins, kynningar og verkefnastjórn.

Catherine Chambers, M. Sc.
Sérfræðingur á sviði strandmenningar. Sameiginlegur starfsmaður við Háskólanum á Hólum.
Umsjón

með

verkefnum

Rannsóknarhópsins

„Húnaflói“.

Fyrirlestrar

á

vegum

Þekkingarsetursins.

Daniel Govoni, M.Sc.
Sérfræðingur í rannsóknum á flundru í samstarfi við Veiðimálastofnun. Umsjón með
samstarfsverkefni við Laxasetri og verkefni um útgáfu á fræðsluefni um laxfiska. Fyrirlestrar á
vegum Þekkingarsetursins.

Erla Gunnarsdóttir, B.Sc.
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8. Fylgiskjöl

Fylgiskjal 1
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.
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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 (500169-4359) – 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.

15

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 eingöngu verja í
samræmi við markmið þess.
6. gr.
Fulltrúaráð og stjórn
Fulltrúaráð 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. Kjörtímabil fulltrúa í fulltrúaráði er það sama
og kjörtímabil sveitarstjórna.
Fulltrúaráðið er ráðgefandi fyrir stjórn. Fulltrúaráð skal fylgjast með rekstri
stofnunarinnar og hafa eftirlit með störfum stjórnar og framkvæmdastjóra.
Fulltrúarráð skal koma saman a.m.k. einu sinni á ári. Fulltrúaráð skal kjósa
stjórn Þekkingarsetursins á Blönduósi ses. sem skipuð er þremur mönnum.
Stjórnin skal skipuð til tveggja ára. Stjórnin er ábyrg gagnvart stofnaðilum um
faglegt starf og rekstur Þekkingarsetursins og ber ábyrgð á virkum tengslum
þess við rannsóknar-og fræðstarfsemi eftir því sem við á. Stjórnin veitir
prókúru umboð fyrir stofnunina og undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda
stofnunina. Stjórn Þekkingarsetursins stýrir öllum málefnum stofnuarinnar 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.
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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

samkvæmt

samþykktum

ber

ábyrgð

gagnvart

Þekkingarsetursins,

stjórn

og

vinnur

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
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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) Skýrsla stjórnar
2) Afgreiðsla reikninga
3) Skipun stjórnar
4) Kosning endurskoðenda
5) Þóknun til stjórnarmanna
6) Tillögur um breytingar á samþykktum
7) Starfs-og rekstraráætlun yfirstandandi árs
8) Önnur mál
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 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
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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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Fylgiskjal 2
Fjárhagsáætlun 2014

Áætlun 2014
REKSTRARREIKNINGUR
Styrkir

-1,500,000

Fjárlög

-18,400,000

Aðrar tekjur

-3,357,445
-23,257,445

LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD
Mánaðarlaun

4,171,500

Desemberuppbót

45,732

Áunnið orlof

16,686

Tryggingagjald

347,063

Lífeyrissjóðsgjöld

338,713

Félagsgjöld

30,000

Annar starfsmannakostnaður

80,000

Stjórnarlaun

420,000
Laun samtals:

5,449,694

ANNAR KOSTNAÐUR
Húsaleiga

1,500,000

Vátryggingar

50,000

Starfsmannatryggingar

100,000

Hreinlætisvörur

30,000

Viðhald áhalda og tækja

50,000

Gjaldfærð áhöld

1,500,000

Akstur

450,000

Vöruflutningar

100,000

Sími

220,000

Netkostnaður

70,000

Burðargjöld

25,000
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Bækur, blöð og tímarit

50,000

Ritföng, pappír, prentun

80,000

Rekstur tölvukerfis/hugbúnaður

80,000

Annar skrifstofukostnaður

100,000

Endurskoðun og reikningsskil

650,000

Kaffikostnaður

85,000

Ferðakostnaður

400,000

Funda- og viðskiptakostnaður

60,000

Kynningarefni

150,000

Auglýsingar

100,000

Önnur þjónustakaup

250,000

Gjafir og styrkir

150,000

Ófyrirséð

500,000
Samtals:
Rekstur samtals:

6,750,000
12,199,694

Sérsvið
Strandmenning
Laun og launatengd gjöld
Mánaðarlaun

3,085,557

Desemberuppbót

45,732

Áunnið orlof

16,686

Tryggingargjald

266,408

Lífeyrissjóðsgjöld

362,017

Félagsgjöld

39,350

Annar starfsmannakostnaður

50,000

Aðkeypt þjónusta v./útgáfu

400,000

Laun samtals:

4,265,750
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Annar kostnaður
Auglýsingar

50,000

Ferðakostnaður

80,000

Kynningarefni/fræðsluefni

350,000

Ráðstefnur og fyrirlestrar

300,000

Önnur þjónustakaup

150,000

Annar kostnaður

150,000
Samtals:

1,080,000

Rekstur samtals:

5,345,750

Laxfiskar
Laun og launatengd gjöld
Mánaðarlaun

3,085,557

Desemberuppbót

45,732

Áunnið orlof

16,686

Tryggingargjald

266,408

Lífeyrissjóðsgjöld

362,017

Félagsgjöld

39,350

Annar starfsmannakostnaður

42,000

Laun samtals:

3,857,750

Annar kostnaður
Auglýsingar

50,000

Ferðakostnaður

80,000

Ráðstefnur og fyrirlestrar

150,000

Póstburðagjöld

90,000

Kynningarefni/fræðsluefni

500,000

Annar kostnaður

150,000

Önnur þjónustakaup

150,000
Samtals:

Rekstur samtals:

1,170,000
5,027,750
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Námsver
Laun og launatengd gjöld
Mánaðarlaun

1,500,000

Desemberuppbót

30,488

Áunnið orlof

11,124

Tryggingargjald

150,961

Líffeyrissjóðsgjöld

147,329

Félagsgjöld

23,020

Annar starfsmannakostnaður

50,000

Laun samtals:

1,912,922

Annar kostnaður
Gjaldfærð áhöld

300,000

Önnur þjónustakaup

600,000
Samtals:

Rekstur samtals:

900,000
2,812,922

Textíll
Laun og launatengd gjöld
Mánaðarlaun

4,200,000

Desemberuppbót

60,776

Áunnið orlof

22,054

Tryggingargjald

301,922

Lífeyrissjóðsgjöld

294,658

Félagsgjöld

46,080

Annar starfsmannakostnaður

80,000

Laun samtals:

5,005,490

Annar kostnaður
Aðkeypt þjónusta v./ listamanna

250,000

Framlag vegna ráðstefnu

700,000

Ferðakostnaður

80,000
Samtals:
Rekstur samtals:

1,030,000
6,035,490
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Vaxtartekjur

-50,000

Bankakostnaður

25,000
-25,000

8,139,161
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