106. Stjórnarfundur Fenúr
26. febrúar 2009.
Mætt:
Guðmundur T. Ólafsson, Elías Ólafsson, Ragna I. Halldórsdóttir, og Ingvar Halldórsson
Staður og stund: Gámaþjónustan, Skútuvogi, kl 14:00
•

ISWA
Lagabreytingar, beiðni kom til Fenúr um rafræna staðfestingu vegna
lagabreytinga hjá ISWA. Guðmundur fylgir eftir.
• Aðalfundur og ráðstefna 3 apríl.
Áhrif efnahagssamdráttar á úrgangsstjórnun-nýjir möguleikar.
Bréf til þingflokkanna fer út í fyrramálið.
Fyrirlestrar:
• Brynhildur Davíðsdóttir er tilbúin að vera með erindi um Industrial Ecology.
Tilbúin í 20 mín erindi með vísun í Ísl. Samfélag, taka dæmi úr ísl umhverfi,
aðstæðum hér í dag.
Verkefnin sem er verið að vinna Hjá HÍ-auðlinda-umhverfisdeild eru af
skornum skammti eins og staðan er í dag. En hún óskar eftir tillögum að
verkefnum fyrir nemendur sem eru að leita eftir verkefnum í dag.
Gunnar Bragason. Markaðir erlendi, áhrif hingað heim. Elías er búinn að ræða
við hann og er ekki alveg með á hreinu hvort Gunnar er á landi 3. Apríl en
mun fylgja þessu eftir.Guðmundur spyr hvort hægt væri að ver með Plan B að
einhver vinni þetta með hoinum og flyjti svo erindið verði Gunnar ekki á
landinu. Elías mun skoða þetta betur
Sigurgeir Tómason er tilbúinn að vera umræðustjóri á pallborði og mun GTO
vera í sambandi við hann, senda dagskrá, bréf til þingflokkanna oþh á hann.
Tekur 5-6000 á tímann í útseldri vinnu.
Björn H halldórsson, Samantekt frá SORPU í þróun, áhrif oþh í því
efnahagsástandi sem nú blasir við. Staðan, áhrif, hvert leiðir þetta okkur.
Rætt, tækifærin í kreppunni, hvert leiðir kreppan okkur, hvað hurðir mopnasst
þegar aðrar lokast og menn fara að hugsa á annann hátt.
Gunnlaug/Guðmundur, Umhverfisstofnun, breytingar á tilskipunum sem verið
er að vinna að í dag. Kynning á því. GTO ræðir við Guðmund.
• Spurningarlisti fyrir fulltrúa þingflokkanna, setja þarf saman spurningarlista. Setja
af stað lista í næstu viku.
• Fá Þór og Jónmund í fundarastjórn aðalfundar og svo ráðstefnu. Rih hefur
samband við Þór.
• Athuga með veitingar eftir ráðstefnu, fá einhvern til að bjóða. Hugmyndir komu
upp um kaffi/gos og páskaegg. Afmæliskringlur. Ingvar ræðir við Jón,
Efnamóttökunni.
• Gjald á ráðstefnu, 5500 félagsmenn, aðrir 7000 og námsmenn 2000?
Fundi slitið 16.00. ritari Ragna

