
   

    
95. Stjórnarfundur Fenúr 
 

   2. apríl 2007 
                             

Mætt: 
Guðmundur T. Ólafsson, Helga Jóhanna Bjarnadóttir, Ragna I. Halldórsdóttir og  
Pétur Bjarnason. 
 
Staður og stund: Línuhönnun, kl.11:00. 
 
1. Fundargerð nr. 94 samþykkt. 
 
2. Aðalfundur 2007 

Staðsetning aðalfundar/ráðstefnu, Álftanesskóli – salur skólans.   
Aðalfundur hefst kl. 11:00 – 12:00. 
Matur í framhaldi, kl. 12:00 – 13:00, IGS – flugeldhús sér um. 

  
Bæjarstjóri mögulega aðalfundarstjóri – Helga Jóhanna sér um að kanna með 
aðalfundarstj. 
 
Heiti – Ráðstefna í framahaldi aðalfundar. 
 Úrgangsstjórnun til 2020. 
 Ábyrgð – Samstarf – Árangur. 
 Gott samstarf – Góður árangur! 
Heiti ráðstefnunnar rætt. 
 
Ályktanir fyrir aðalfund – rætt. 
Pétur kemur með hugmynd hvort aðalfundur ætti að álykta um fagmál sem væri búið að 
kynna aðalf. Rætt 
Senda áður til aðildarf. – kynna á aðalfund. 
Skoða – mál sameiginleg sem við vildum setja fram og vekja athygli á félaginu. 

– Hverjar eru leikreglurnar, hvar liggur ábyrgðin – framleiðandinn, notandinn    
iðnaður með miklum starfsmannafjölda, miklilvægi greinarinnar og þess sem þarf 
að uppfylla fyrir 2020. 

Markaðsgreining í greininni. 
-starfsmannafj. – rekstur/kostnaður/velta. 

Beina inn í pallborðsumræður. 
- Ábyrgð og útlagður kostnaður ríkis. 
- Greining á markaðnum/greininni - veitt peningum í rannsókn á þessu. 
Ríkið styrkir. LCA greiningar - eiga þessar reglugerðir rétt á sér hér. 

Landsáætlun - getur ríkið sett hvaða kvaðir sem ætlast er þess að sveitarfélög 
mæti/nái - í svæðisáætlunum. 



   

Dagskrá ráðstefnu 
 

13:00 – 13:40 Kynna stöðu svæðisáætlunar á suðvestur horninu – Ögmundur Einarsson. 
13:40 – 14:00 Afstaða sveitarfélaga – hb Björn Ingi, Sigurð Óla   Akureyri Herm. 

Jón Tómasson 
form.bæjarstj. 

  Afstaða atvinnulífsins – 15. 
  Pétur Reimarsson – Samtök atvinnulífsins. 
  Afstaða ríkisins –  fá fyrirlesara þar. 
 
14:45 – 15:10  Kaffi. 
15:00  Panill 
15:30 – 16:30  Panill – Sigmundur Ernir Rúnarsson. 

 
 Úrgangsstjórnun til 2020. 
 Ábyrgð – Samstarf – Árangur. 
 

3. Fagráð – Gunnar Bragason og Guðmundur vilja grisja hópinn. 
Verkefni fyrir fagráð rætt, beiðni sem kom frá almannavörnum um – heimsfaraldur   
Íris Marelsdóttir ríkislögreglustj. Vilja að FENÚR komi að erindi! Fagráð gæti komið 
– samhæfa aðila o.s.frv. 
 

4. Starfsáætlun – koma með tillögur, f. næsta fund – Skýsla stjórnar. 
 

5. Skýrsla stjórnar, Guðmundur vinnur. 
 

6. Aðalfundarboð, senda út aðalfundarboð eftir páska. 
 
 
 

Næsti fundur 16.04. 2007.  
 
Fundi slitið kl. 13:00. Fleira ekki tekið fyrir. 
Fundarritari: Ragna I. Halldórsdóttir. 
 


