
 
25 . Stjórnarfundur FENÚR, 

 
haldinn 12. janúar 2001 kl.8:00 á skrifstofu SORPU Gufunesi. 
 
Mættir: Gunnar Bragason, Ragna Halldórsdóttir, Pétur Bjarnason – í símasambandi og  
Jóhannes Pálsson.  
 
Fundargerð. 
Fundargerð síðasta stjórnarfundar samþykkt. 
 
Heimasíða 
GB kynnir að Gyða hafið lokið við að breyta útliti á starfshópasíðu eftir sameiningu 
hópa. Sú breyting samþykkt. Leggur einnig fram bréf sem Sif Svavarsdóttir setti upp 
til hópstjóra til að kynna breytt útlit heimasíðunnar og óska þar jafnframt eftir 
uppfærslu texta inná síðunum með tilliti til breyttra starfshópa.   
 
LCA  málið. 
Bréf frá Helgu Jóhönnu varðandi fjarmögnun LCA verkefnisins tekið fyrir. JP mun 
ræða málin við Helgu Jóhönnu varðandi peningamál verkefnisins. 
  
Starfshópar. 
GB mun ræða við Guðmund Tryggva varðandi stýrirhóp, þ.e. skoða viðkomandi hóp 
og velja nýja aðila í hópinn.  RH mun ræða við Björn um sama og Jóhannes skoða 
málið varaðndi lagahóp. 
 
Merkingar. 
Agnar hjá SORPU kom inná fundinn og kynnti kostnað og þau merki sem komin eru 
úr hönnun. PB mun ganga frá þessu af hálfu FENÚR með IA – tryggja þarf 
fjármögnun að allt að 600 þúsund fyrir þeim kostnaði sem búið era að leggja í 
varðandi hönnun. Ákveðið að ekki væri ráðlegt að leggja út í heildstæða kynningu þar 
sem talið var að hvert sveitarfélag myndi sjá um sig sjálft. Þó mætti skoða í samráði 
við umhverfisráðuneytið eða SÍS um útgáfu kynningarbæklings til að kynna þessar 
sameiginlegu merkingar..  
 
Aðalfundur. 
Pétur verður erlendi 24-25 janúar og mun kanna með erlendan gestafyrirlesara fyrir 
aðalfund. Lagt til að stjórnarmenn velta fyrir sér þema fyrir stjórnarfund. GB lagði til 
að stjórnin myndi kanna með að fá annan formann í starfið, bar fyrir sig tímaleysi. 
Fékk ekki hljómgrunn hjá stjórnarmönnum 
  
Starfsmaður FENÚR. 
Skoða þarf af alvöru með að fá þungarvigtarmanneskju í hálft starf sem starfsmaður 
FENÚR. JP lagði til að skoða hvort aðili eins og Helga Jóhanna væri tilbúin í starfið 
ef til þess kæmi. Fjármagna mætti strafið með styrkjapeningum að hluta enda yrði 
starfið að stórum hluta að sækja um styrki í verkefni o.þ.h. Stjórn mun skoða áfram 
möguleika á því að fá starfsmann fyrir félagið. 
 
Fundi slitið 9:00 
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