93. Stjórnarfundur Fenúr
7. febrúar 2007
Mætt: Guðmundur T. Ólafsson, Helga Bjarnadóttir, Ragna I. Halldórsdóttir, Elías Ólafsson
og Björn H. Halldórsson.
Staður og stund: SORPA, kl. 14:00
1. Fundargerð síðasta fundar einróma samþykkt með athugasemdum. GTÓ fylgir
eftir.
2. Notkun FENÚR merkis sem negatívu. Fá frekari útskýringu á hvernig hún hyggst
nota það sem negatívu. RIH/GTO fylgja eftir.
3. Aðalfundur FENÚR 2007
•

•

Rætt hvort fundurinn eigi að vera á höfuðborgarsvæðinu eins og áður og
halda áfram að vera með haustfund á landsbyggðinni, vera með hann fyrir
norðan. Það var talið ákjósanlegra og var ákveðið að Björn myndi fá sal í
Kópavogi undir fundinn, ræða við Stefán í Kópavogi. Aðalfundur yrði
haldinn 27. mars. Gefa þarf út nýja dagssetningu og auglýsa í
Verktækniblaðinu.
Erindi á ráðstefnu í lok aðalfundar:
Upp kom hugmynd að vera með pallsborðsumræður þar sem
Umhverfisráðuneytið, SA og sveitarfélögin myndu öll svara sömu einu
spurningunni „Hvað þurfum við að uppfylla í endurnýtingu/
endurvinnslu?“ Mismundi túlkun og jafnvel fulltrúar frá þingflokkunum!
Rætt. Skoða þarf útfærslu og móta þessa hugmynd.

4. Styrkur frá Umhverfisráðuneytinu
•

Ráðuneytið styrkti FENÚR um 200.000 vegna aðalfundar ISWA 2006.

5. Fréttabréf FENÚR
•

Kom út desember og stefna þarf að því að næsta fréttabréf verði tilbúið
fyrir aðalfund. Í blaðinu yrði tekið fyrir:
1. Kynna aðalfund og ráðstefnu.
2. Vinna nokkra úrdrætti úr fagtímaritum.
3. Kalla eftir fréttum utan af landi.

•
•

Auglýsingar í fréttablaðið
1. Setja upp verðskrá. 1/2 síða kr. 40.000 + vsk og smáauglýsing
10.000 + vsk
Skoða þarf hópinn, útvíkka á hverja fréttablaðið er sent; verkfræðistofur,
sveitarfélög, skóla, félagsmenn, ráðuneyti sem skipta máli, Alcoa,
Landsvirkjun, orkufyrirtæki o.fl.

6. Fagráð SORPU.
7. Heimasíða.
• Setja inn tengla fyrir svæðisáætlanir á síðu FENÚR.
8. Önnur mál.
• Hádegisfundur FENÚR - Verktækni.
Vísað til næsta fundar.
Næsti fundur 22/2 kl. 13:30 á Selfossi.
Fundi slitið kl. 15:30. Fleira ekki tekið fyrir.
Fundarritari: Ragna I. Halldórsdóttir.

