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1. Starf og stefna Þekkingarsetursins
Þekkingarsetrið á Blönduósi leggur hér fram í þriðja sinn starfsáætlun þar sem er bæði almennt
greint frá starfi stofnunarinnar og helstu verkefnum og markmiðum fyrir árið 2015. Samþykkt
starfsáætlun mun birtast á vef Þekkingarsetursins í lok janúar 2015.

1.1. Starfsemi Þekkingarsetursins árið 2014
Áhersla hefur verið lögð á eflingu háskólamenntunar og uppbyggingu á sviði textíls á árinu, en
mikill árangur hefur náðst þar. Ráðnir voru í byrjun árs verkefnastjóri og umsjónarmaður
textíllistamiðstöðvarinnar í Kvennaskólanum og gerð var markviss verkefnaáætlun vegna
uppbyggingar listamiðstöðvarinnar. 28 listamenn dvöldu í Kvennaskólanum á árinu 2014 og
stóðu fyrir nokkrum listsýningum á svæðinu.
Unnið var að uppbyggingu náms á sviði textíls í Kvennaskólanum í samstarfi við
Textílsetur Íslands, sem varð til þess að í lok árs komu nemendur Listaháskóla Íslands í viku
starfsnám í Kvennaskólanum og fengu kennslu frá Jóhönnu Pálmadóttur og Ragnheiður
Þórsdóttir, deildarstjóra textíldeildar Verkmenntaskólans á Akureyri. Einnig var gerð
samstarfsyfirlýsing við Heimilisiðnaðarsafnið um aðgengi listamanna að safninu og starf
Jóhönnu Pálmadóttur við greiningu og skrásetningu muna í safninu. Þekkingarsetrið var
samstarfsaðili Textílsetursins við skipulag og framkvæmd alþjóðlegrar ráðstefnu um ull og
ullarvinnslu sem haldin var á Blönduósi í byrjun september, en meira en 100 manns sóttu
ráðstefnuna.
Sérfræðingar Þekkingarsetursins á sviði laxfiska og strandmenningar unnu að
rannsóknaverkefnum í samstarfi við Háskólann á Hólum, en rannsóknarverkefni um
líffræðilega fjölbreytni í grunnvötnum sem Daniel Govoni tekur þátt í hlaut styrk frá Rannís
sumarið 2014.
Send var út könnun til veiðimanna um hvort þeir hefðu orðið varir við flundru í sumar
og gerður var verkefnabæklingur um laxfiska fyrir Laxasetur Ísland. Bæklingurinn er m.a.
ætlaður grunnskólanemendum og gestum sem heimsækja Laxasetrið og verður dreift til skóla á
svæðinu á vegum þess.
Sérfræðingar Þekkingarsetursins kynntu rannsóknir sínar fyrir grunnskólanemendum á
svæðinu, og tóku þátt í ráðstefnum og málþingum innanlands og utan, m.a. í Tékklandi og
Mexíkó, en á ráðstefnunni 2nd World Small-Scale Fisheries Congress flutti Catherine
Chambers fyrirlestur um efnahagsleg gildi fiskveiða.
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Starfsmenn Þekkingarsetursins stóðu fyrir fyrirlestrinum „Heimsókn fræðimanna frá Alaska” í
Kvennaskólanum í febrúar og skipulögðu göngu með Blöndu á Húnavöku, hátíð
Blönduósbæjar, þar sem þau sýndu ýmsar rannsóknaraðferðir. Farið var með nemendur
dreifnámsins á Blönduósi á Háskóladaginn á Akureyri, og haldinn var fundur með fulltrúum
rannsókna- og fræðasetra við Húnaflóa á vegum Þekkingarsetursins, en sótt var um styrk til
samstarfsverkefnis – gerðar og útgáfu korts af Húnaflóa í samstarfi við grunnskóla á svæðinu í framhaldi þess. Farið var í ýmis önnur samstarfsverkefni, þar á meðal tilraunaverkefni með
Blönduósbæ, en nemandi í unglingavinnu fékk tækifæri til að kynnast og taka þátt í
rannsóknarstörfum hjá Þekkingarsetrinu.
Þekkingarsetrið var samstarfsaðili Blönduósbæjar og Ferðamálafélags A-Hún. í 6-mánaða
verkefni um eflingu ferðamála á svæðinu, en haldnar voru hugmyndasmiðjur og
enskunámskeið fyrir áhugasama og gerður bæklingur og spurningarkönnun meðal ferðamanna.
Kynntar voru niðurstöður þarfagreiningarinnar á námsframboði á Norðurlandi vestra í
samstarfi við Farskólann NV, en niðurstöður og hugmyndir um eflingu menntunar voru einnig
ræddar á umræðufundi í Kvennaskólanum. (Skýrslur eru aðgengilegar á heimasíðu
Þekkingarsetursins.) Í framhaldi var námsver sem áður var í öðru húsnæði á Blönduósi flutt í
Kvennaskólann og opnað fyrir nemendum í september. Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa
síðan haft umsjón með námsverinu og sátu yfir prófum háskóla- og framhaldsskólanema í
vetur.

1.2. Starfsáætlun 2015
Á fulltrúarráðsfundi Þekkingarsetursins sem haldinn var 10. nóvember 2014 var stefna og
hlutverk stofnunarinnar endurskoðuð og horft til framtíðar. Niðurstaðan var sú að á næstu árum
verður áherslan lögð á að þróa Þekkingarsetrið sem regnhlíf yfir þau setur sem starfa á svæðinu
og stuðla að verkefnum þeirra. Áfram verður unnið að rannsóknum á sérsviðum
Þekkingarsetursins í samstarfi við háskóla og aðrar menntunarstofnanir, og eflingu menntunar
og háskólanáms í samstarfi við Farskóla Norðurlands vestra. Mörg tækifæri eru á sviði textíls
og mun áhersla verða lögð á uppbyggingu textílnáms í Kvennaskólanum í samstarfi við
Textílsetur Íslands og háskóla innanlands sem utan, samþættingu á sviði textíls og
uppbyggingu listamiðstöðvar í Kvennaskólanum. Starfsáætlun Þekkingarsetursins 2015 miðar
að þessari stefnumótun.
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2. Almennur rekstur og starfsmannahald
2.1. Almennur rekstur
Stefnt er að því að reksturinn farið ekki fram úr áætlun, en gert er ráð fyrir að rekstrarfjármunir
ársins 2015 verði nýttir að fullu. Fylgt verður verkefna- og starfsáætlun eins og kostur er.

2.2. Starfsmannahald
Árið 2015 er gert ráð fyrir að sömu starfsmenn muni vinna við stofnunina og á síðasta ári:
•

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 textíls í 50% starfshlutfalli

Daniel Govoni flytur fyrirlestur fyrir nemendur í Þórsstofu
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3. Fjármál
Rekstrarfjármunir Þekkingarsetursins vegna ársins 2015 eru 19,5 milljónir sem eru framlag frá
ríkinu. Að auki eru verkefnatekjur og aðrar tekjur vegna þátttöku sérfræðings í
rannsóknarverkefni við Hólaskóla.

3.1. Fjárhagsáætlun 2015
Áætlaðir rekstrarfjármunir fyrir árið 2015 eru eftirfarandi:
Tekjur
Verkefnatekjur/styrkir
Beint framlag frá
ríkinu
Aðrar tekjur
Tekjur samtals:
Gjöld
Laun og launatengd
gjöld
Rekstrarkostnaður
Gjöld samtals:
Samtals:

-2,500,000
-19,500,000
-2,400,000
-24,400,000

20,724,032
7,920,000
28,644,032
4,244,032

Rekstrarhalli er fjármagnað af eigið fé. Sundurliðuð fjarhagsáætlun er með í fylgiskjölunum.
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4. Kynningarmál
Þekkingarsetur heldur úti 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. Prentað
verður kynningarefni um Þekkingarsetrið og starfsemi í Kvennaskólanum á árinu.
Sérstök áhersla verður lögð á þátttöku setursins í menntunar- og menningartengdum
viðburðum á svæðinu og tengslamyndun við önnur Þekkingarsetur á Íslandi. Ársfundur
Þekkingarsetra og sambærilega stofnana verður haldinn á Blönduósi þann 12.2.2015.

Kvennaskólinn á Blönduósi
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5. Starfsaðstaða Þekkingarsetursins

Þekkingarsetrið er til húsa í Kvennaskólanum á Blönduósi. Það er 100 ára gamalt friðað hús í
eigu íslenska ríkisins og Byggðasamlags um atvinnu- og menningarmál 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 tveimur 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, og einnig staðsett sýning á vegum Vina Kvennaskólans. Í kjallaranum er
rými undir kennsluaðstöðu og námsver. Þar hefur einnig verið innréttuð rannsóknaraðstaða
fyrir sérfræðing Þekkingarsetursins á sviði laxfiska.

Námsver í Kvennaskólanum
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6. Verkefnaáætlun 2015

Árið 2015 verður aðaláhersla lögð á eftirfarandi verkefni:
Áframhaldandi rannsóknarvinnu sérfræðinga á sviði laxfiska og strandmenningar í
samstarfi við Háskólanum á Hólum
Rannsókn á sviði strandmenningar
Catherine Chambers vinnur að rannsóknum á sviði strandmenningar hjá Þekkingarsetrinu og
Háskólanum á Hólum. Rannsóknum hennar er ætlað að skýra forsendur smábátaútgerðar
(grásleppuveiða, strandveiða og kvótaveiða) í byggðunum við Húnaflóa og Skagafjörð. Með
viðtölum við ólíka einstaklinga sem tengjast veiðunum er dregin fram reynsla íbúa í
sjávarbyggðunum og sett í samhengi við félagslegt og efnahagslegt mikilvægi fiskveiða og
fiskveiðistjórnunar. Á grundvelli gagna sem hefur nú þegar verið aflað í viðtölum var samin
spurningakönnun og lögð fyrir stórt úrtak Íslendinga um allt land í júlí 2013 og mun úrvinnsla
úr niðurstöðum þeirrar könnunar halda áfram á árinu.
Catherine er að skrifa eftirfarandi greinar á árinu: „30 years after privatization: Fishing
livelihoods and fisheries governance in Iceland” (handrit fyrir Marine Policy journal); „Little
kings: Power and conflict in rural fishing communities in Northwest Iceland” (handrit fyrir
Maritime Studies); „Where are all the fish? An analysis of Local Food Networks in the
Westfjords, Iceland”; „Lumpfish fishery management in Iceland: A case study” (handrit fyrir
Fisheries Research journal); „Small scale fisheries in Iceland” (kafla í bókina „Status and
resilience of small-Scale Fisheries in Europe: In the shade of the CFP reform and economic
crisis”). Hún mun einnig flytja erindi á MARE ráðstefnu í Amsterdam 24 – 26 júní.
Catherine leiðbeinir Jennifer Smith, doktórsnema við Háskóla Íslands, við rannsóknarverkefni
hennar („Socio-economics of aquaculture development in rural Iceland”) og er að þróa
rannsóknarverkefni við Háskólann á Hólum, „Local knowledge of Mývatn lake charr and
observations of climate change”. Sótt verður um styrk hjá Rannís vegna þessa verkefnisins.
Catherine mun einnig safna upplýsingum um rannsóknir sem hafa verið gerðar varðandi „slow
travel” ferðamennsku á Íslandi, en það er framlag Þekkingarsetursins til verkefnis sem unnið er
af Ferðamálafélagi A-Hún og samstarfsaðilum.
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Rannsókn á sviði laxfiska
Daniel Govoni tekur þátt í rannsóknarverkefni um líffræðilega fjölbreytni í grunnvötnum og
blöndunarsvæði þess við yfirborðsvatn í ám og lindum („Ecology of shallow groundwater
(hyporheic zone) along a thermal gradient in Icelandic streams”), en verkefnið hlaut styrk frá
Rannís sumarið 2014. Um er að ræða samstarfsverkefni milli sérfræðinga frá Háskólanum á
Hólum, Veiðimálastofnun, Háskólanum í Fairbanks, Alaska, og Þekkingarsetrinu. Daniel mun
einnig senda út könnun („log sheet”) um útbreiðslu flundru (Platichthys flesus) á Íslandi, en
það er áframhald frá árinu 2014. Tilgangurinn er að safna gögnum um útbreiðslu flundru í
íslenskum ám og vötnum og í framhaldi þess að kanna áhrif flundrunnar á íslenskar
fisktegundir, þá sérstaklega bleikju (Salvelinu alpinust) og urriða (Salmo trutta).
Daniel mun flytja erindi á ráðstefnu Society for Freshwater Science Annual Meeting 2015: Our
Freshwater Futures í Milwaukee í Bandaríkjunum í vor. Einnig mun hann veita aðstoð við
greiningu gagna um áhrif Blönduvirkjunar á veiði í Blöndu, en Laxasetur Íslands hlaut styrk
frá Landsvirkjun í verkefnið árið 2013.
Efling menntunar
Umsjón með námsveri og þróun námsleiða
Starfsmenn Þekkingarsetursins hafa umsjón með námsverinu í Kvennaskólanum á Blönduósi,
en það var flutt í húsið sumarið 2014. Námsver eru ætluð háskólanemum í fjarnámi auk annara
fjarnema. Þar er fjarfundabúnaður í eigu Farskóla NV, FS háhraðanet, aðstaða til ljósritunar,
prentunar og einnig kaffiaðstaða. Starfsmenn Þekkingarsetursins aðstoða nemendur, en þau
geta fengið lykla kjósi þeir það og hafa þá aðgang að námsverinu utan skrifstofutíma.
Starfsmenn Þekkingarsetursins svara spurningum varðandi háskólanám, koma nemendum í
samband við starfs- og námsráðgjafa Farskólans og sitja yfir prófum, og er það talsvert
vinnuframlag á álagstímum. Þau munu einnig vinna að þróun námsleiða og námskeiða í
samstarfi við Farskóla NV, en fyrirhugað er að þróa námskeið fyrir starfsfólk bókasafna á
Norðurlandi vestra.
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Verkefni í nærsamfélaginu (outreach)
Samstarf milli rannsóknar- og fræðasetra við Húnaflóa
Áætlað er að halda þriðja fund með fulltrúum rannsókna- og fræðasetra staðsett við Húnaflóa
og ræða samstarfsmöguleika. Árið 2014 var sótt var um styrk frá Vaxtarsamningi NV til að
vinna og gefa út kort af Húnaflóasvæðinu í samstarfi við grunnskólana, en ekki fékkst styrkur
til þess. Nú er stefnan að skoða þann möguleika að sérfræðingar samstarfsaðilanna (þar á
meðal sérfræðinga á vegum Selaseturs Íslands, Háskólans á Akureyri og BioPol) muni fara í
grunnskóla á svæðinu í haust og kynna rannsóknavinnu sína.
Fyrirlestur og málþing
Stefnt er að því að halda fyrirlestur um veðurfarsbreytingar á Íslandi í Kvennaskólanum í vor.
Haldið verður málþing um Jóhönnu Jóhannesdóttur, handavinnukonu frá Svínavatni í
september á vegum Þekkingarsetursins og samstarfsaðila. Þekkingarsetur mun taka þátt í
Húnavöku, hátið Blönduósbæjar, en fyrirhugað er að bjóða upp á textíltengda dagskrá, opið
hús í listamiðstöðinni, listsýningu og prjónagöngu.
Verkefni á sviði textíls
Uppbygging listamiðstöðvarinnar og náms á sviði textíls
Endurnýjaður mun verða samstarfssamningur við Textilsetur Íslands varðandi uppbyggingu
listamiðstöðvarinnar og náms á sviði textíls. Gert er ráð fyrir er að listamiðstöðin verði sjálfbær
í lok árs 2015. Haldið verður áfram samstarfi Heimilisiðnaðarsafnsins og Þekkingarsetursins
um aðgengi listamanna að safninu og starf sérfræðings í greiningu við skrásetningu muna.
Stefnt

er

að

áframhaldandi

samstarfi

við

Listaháskólann,

textílskólanum

UCC

Professionshojskolen í Kaupmannahöfn og fleiri háskóla vegna dvalar nemenda í starfsnámi.
Auglýst hefur verið prjónanámskeið (Masterclass) í Kvennaskólanum í mars 2015.

Samstarfsverkefni
Könnun á hagkvæmni sameiningar Laxaseturs Íslands og Hafíssetursins
Þekkingarsetur er samstarfsaðili Laxasetur Íslands og Blönduósbæjar vegna könnunar á
hagkvæmni á sameiningu Laxasetursins og Hafíssetursins á Blönduósi. Lagt verður mat á
sýningar beggja setranna, lagðar fram tilllögur um endurnýjun og fyrstu hugmyndir um
uppsetningu í sameiginlegu húsnæði. Verkefnið hlaut styrk frá Vaxtarsamningi.

11

Önnur starfsemi
Þýðingar / túlkun.
Starfsmenn setursins hafa annast stutt þýðingarverkefni á ensku og þýsku fyrir nokkra aðila á
svæðinu. Þessu verður haldið áfram ef starfsmannahald leyfir.

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 rannsóknasjóða.
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7. Verkefnaskipting starfsmanna árið 2015
Áður töldum verkefnum er skipt á milli núverandi starfsmanna eins og hér segir:

Katharina A. Schneider, M.A.
Framkvæmdastjóri. Sér um daglegan rekstur setursins, markaðsetningu, kynningar og
verkefnastjórn.

Catherine Chambers, M. Sc.
Sérfræðingur á sviði strandmenningar í samstarfi við Háskólanum á Hólum. Vinnur við
rannsóknarverkefni, leiðbeinir háskólanema, skipuleggur og tekur þátt í samstarfsverkefnum
og verkefnum fyrir nærsamfélagið.

Daniel Govoni, M.Sc.
Sérfræðingur á sviði laxfiska og rannsóknum á ferskvatni í samstarfi með Háskólanum á
Hólum. Vinnur við rannsóknarverkefni, tekur þátt í samstarfsverkefni við Laxasetur Íslands og
verkefnum fyrir nærsamfélagið.

Erla Gunnarsdóttir, B.Sc.
Umsjónarmaður textíllistamiðstöðvarinnar í Kvennaskólanum. Uppbygging og kynning á
listamiðstöðinni, umsjón með listamönnum og skipulag málþings um Jóhönnu Jóhannesdóttur.
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Jóhanna E. Pálmadóttir
Verkefnastjóri á sviði textíls. Uppbygging og kynning á listamiðstöðinni, umsjón með
listamönnum og nemendum, þróun á samstarfi við háskólana og textílstofnanir, aðrar
listamiðstöðvar og skóla á svæðinu.

Fyrir hönd Þekkingarsetursins á Blönduósi,
Katharina A. Schneider, framkvæmdastjóri

14

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.
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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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Fylgiskjal 2
Fjárhagsáætlun 2015

10
1010
1020

REKSTRARREIKNINGUR
Verkefnatekjur/Styrkir

1500

Aðrar tekjur

Rikið

-2.500.000
-19.500.000
-2.400.000
-24.400.000

300
3100

LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD

3120

Áfallið/áunnið orlof

3200

Tryggingagjald

327.612

3210

Lífeyrissjóðsgjöld

324.000

3330

Félagsgjöld

3380

Annar starfsmannakostnaður

Mánaðarlaun

4.050.000
96.525

73.440

Stjórnarlaun
Laun samtals:
400

20.000
420.000
5.311.577

ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR

4140

Húsaleiga

4145

Vátryggingar

20.000

3105

Starfsmannatryggingar

30.000

4160

Hreinlætisvörur

15.000

4210

Viðhald áhalda og tækja

20.000

4240

Gjaldfærð áhöld

500.000

4317

Akstur

250.000

4317

Vöruflutningar

4410

Sími

4411

Netkostnaður (vefsíða)

4430

Burðargjöld

4460

Ritföng, pappír, prentun

4480

Rekstur tölvukerfis/hugbúnaður

4485

Annar skrifstofukostnaður

100.000

4510

Endurskoðun og reikningsskil

650.000

4535

Kaffikostnaður

60.000

4530

Ferðakostnaður

300.000

4550

Funda- og viðskiptakostnaður

4575

Kynningarefni

300.000

4580

Auglýsingar

160.000

4585

Önnur þjónustakaup

300.000

4590

Gjafir og styrkir

4690

Ófyrirséð

1.860.000

20.000
220.000
50.000
30.000
100.000
80.000

60.000

50.000
200.000
Samtals:
Rekstur samtals:

5.375.000
10.686.577
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Sérsvið

Strandmenningu
Laun og launatengd gjöld
Mánaðarlaun

4.224.456

Desemberuppbót

45.732

Áfallið/áunnið orlof

16.686

Tryggingargjald

352.800

Lífeyrissjóðsgjöld

485.808

Félagsgjöld

58.296

Annar starfsmannakostnaður
Laun samtals:

20.000
5.203.778

Annar kostnaður/ v. verkefna
Ferðakostnaður

300.000

Ráðstefnur og fyrirlestrar

50.000

Annar kostnaður

50.000

Húnaflóaverkefni

500.000
Samtals:

900.000

Rekstur samtals:

6.103.778

Laxfiskar
Laun og launatengd gjöld
Mánaðarlaun

4.224.456

Desemberuppbót

45.732

Áfallið/áunnið orlof

16.686

Tryggingargjald

341.724

Lífeyrissjóðsgjöld

337.956

Félagsgjöld

58.296

Annar starfsmannakostnaður
Laun samtals:

20.000
5.044.850

Annar kostnaður
Ferðakostnaður

300.000

Ráðstefnur og fyrirlestrar

50.000

Póstburðagjöld

30.000

Kynningarefni/Fræðsluefni

50.000

Annar kostnaður

20.000

Laxasetur/Hafíssetur verkefni
Samtals:
Rekstur samtals:

750.000
1.200.000
6.244.850
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Textíll

Laun og launatengd gjöld
Mánaðarlaun

4.200.000

Desemberuppbót

132.500

Áfallið/áunnið orlof

22.045

Tryggingargjald

301.922

Lífeyrissjóðsgjöld

336.000

Félagsgjöld

171.360
Laun samtals:

5.163.827

Annar kostnaður
Aðkeypt þjónusta v./ listamanna

100.000

Verkefni Svínavatn

250.000

Ferðakostnaður

80.000
Samtals:

430.000

Rekstur samtals:

5.593.827

Bankakostnaður

15.000
15.000

Samtals

4.244.032
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