Fundur í stjórn Þekkingarsetursins á Blönduósi 13.07.2012. kl. 10:00.
Fundinn sátu: Arnar Þór Sævarsson, Þóra Sverrisdóttir, Elín Sigurðardóttir, Jóhanna
Halldórsdóttir og Valgarð Hilmarsson.
Skúli Skúlason og Hörður Ríkharðsson voru forfallaðir.
Dagskrá:
1) Katharina og Gunnar mæta til fundar.
2) Önnur mál
Arnar setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
1. Stefnt er að því að ljúka ráðningarsamningum fyrir Katharinu A. Schneider og Gunnar
T. Halldórsson fyrir mánaðarmótin júlí/ágúst og að þau hefji störf 16. júlí. Það er
komin kennitala fyrir Þekkingarsetrið. Ganga þarf frá fjárhagsáætlun fyrir árið 2012
og samningi við Menntamálaráðuneytið. Einnig er mikilvægt að hefja
stefnumótunarvinnu fyrir Þekkingarsetrið, rætt var um hvernig verði staðið að henni
og hverjir komi að henni. Arnar kom með þá tillögu að tekinn verði vinnudagur í öðru
umhverfi í þessari vinnu og var það samþykkt. Rætt var um að skilja þurfi á milli
Háskólaseturs og Þekkingarseturs. Einnig var rætt um að ganga þurfi frá samkomulagi
við Hólaskóla varðandi Catharine Chambers og störf í þágu Þekkingarseturs. Fjarnám
– vinna þarf að gerð áætlunar um það. Gunnari falið að leggjast yfir þau mál. Samstarf
safna og setra á Nl. v. - Fram kom hjá fundarmönnum að eðlilegt sé að byrja á að
skoða þá starfsemi sem er hér á svæðinu og einbeita sér að stofnaðilum. Fram kom að
söfn og setur á Nl. v. hafa samtals fengið rúmar 2 millj. kr. frá Vaxtarsamn. Nl. v. og
Menningarráði Nl.v. vegna sameiginlegrar safna og setrahelgi á Nl. v. í október. Þá
sömu helgi verður haldið upp á 100 ára afmæli Kvennaskólans á Blönduósi. Rætt var
um að athuga með styrk frá Menntamálaráðuneytinu og Byggðasamlagi um
menningar- og atvinnumál í A-Hún. vegna 100 ára afmælis Kvennaskólans. Áhersla er
lögð á að heimasíða og kynningarefni fyrir Þekkingarsetrið verði tilbúið fyrir afmælið.
Samþykkt var að framkvæmdastjóra er falið að koma upp vinnuaðstöðu fyrir
starfsmenn. Arnar þakkaði Katharinu og Gunnari fyrir komuna og óskaði þeim
velfarnaðar í starfi.
2.

Farið var yfir ráðningarmál framkv.stj. og verkefnisstj.
Arnar þakkaði góðan fund og sleit fundi.
Fundargerð ritaði Þóra Sverrisdóttir.

