Aðalfundur Samtaka forstöðumanna almenningsbókasafna, haldinn í Grundarfirði 15. maí 2014.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
1. Skýrsla formanns.
2. Reikningsuppgjör síðasta árs.
3. Lagabreytingar.
4. Kosning formanns, tveggja aðalmanna í stjórn og eins varamanns.
5. Kosning tveggja skoðunarmanna til eins árs.
6. Fjárhagsáætlun og ákvörðun um félagsgjöld
7. Önnur mál.
Sunna Njálsdóttir formaður setti aðalfundinn kl. 16:00 og kynnti dagskrá dagsins. Margrét Gísladóttir
settur fundarstjóri.
1. Sunna flutti skýrslu stjórnar 2013-2014. Í stjórninni sitja Sunna Njálsdóttir, Halldóra
Jónsdóttir, Ragnheiður Óladóttir, Edda Björg Kristmundsdóttir.
Sunna fór yfir aðalfund síðasta árs sem haldinn var í Hollandi. Forstöðumenn hittust á málþingi í
Mosfellsbæ sl. haust sem var ma. ætlað sveitarstjórarmönnum. Stjórn SFA vildi koma á tengslum
milli sveitarstjórnarstigsins, kemur af framhaldi af fundi haldinn vor 2013 um vöntun á þessu og
breytingum sem eru að verða á umhverfi í starfsemi bókasafna. Sunna fór yfir undirbúning að
þessu málþingi.
Taupokar voru pantaðir fyrir bókasöfn í landinu, Guðrún Rúnarsdóttir Reyðarfirði tók að sér að sjá
um.
Hætt var að taka á móti umsóknum í BA nám í Bókasafns- og upplýsingafræði sem vakti óánægju
innan stéttarinnar.
Bókasafn.is var opnað á bókasafnadaginn 8. sept.
Heimasíðan fina.is er óvirk, opnuð ný síða í tilraunaaðgangi til eins árs.
Kynntir nýir meðlimir í SFA.
Sunna þakkar fyrir sig sem fráfarandi formaður stjórnar.
2. Halldóra kynnti reikningsuppgjör 2013-2014. Rifjaði upp að félaginu bárust 667.000 árið
2013 sem uppgjör á vefbókasafninu, sjá ársreikninga 2012-13. Félagsgjöld 2013: árgjaldið
var 8.750, samtals tekjur af félagsgjöldum 437.500, 50 söfn greiða. Helstu útgjöld eru fina.is
og póstlistinn. Kostnaður við vorfundinn 2013 var kr. 462.689. Styrkur var 100.000 til
bókasafnsdagsins. Samtals eign 1. maí 2014 kr. 1.471.268. Félaginu var endurgreiddur
styrkur frá SFA sem Árborg fékk, árið 2006 þegar var gefin út lestrardagbók: 68.4010 kr.,
styrkur sem átti að endurgreiða ef yrði ágóði. Ekki varð ágóði en bókin var gefin aftur út og þá
varð ágóði og kr. 90.300 voru greiddar félaginu.
Reikningsuppgjör borið upp og samþykkt.
3. Lagabreytingar. Breytingar á 7. grein: bókun gerð á aðalfundi í fyrra um að varamenn yrðu
tveir í stað eins. Borið undir atkvæði, samþykkt.
4. Núverandi stjórn lætur af störfum og bókasöfn á Suðurlandi munu taka að sér næstu stjórn.
Áslaug Bjarnadóttir, Barbara Guðnadóttir, Gunnhildur Kristjánsdóttir, Hlíf Arndal ogHeiðrún
Dóra Eyvindardóttirsem var kosin formaður. Aðrir stjórnarmenn munu skipta með sér
verkum.
5. Skoðunarmenn, Erla Kristín Jónasdóttir og Óskar Guðjónsson, voru endurkjörin.

6. Halldóra gerði fjárhagsáætlun, tekjur áætlaðar 470.500. Félagsgjöld áfram 8.750. Gert ráð
fyrir heildarkostnaði 802.000. Fundarkostnaður vegna Vorfundar 2014 áætlaður 467.000 en
þar af fer um 300.000 í að greiða Alta fyrir stefnumótunarvinnuna á fundinum og þar sem
fjárhagsstaða félagsins er góð leggur stjórnin til að SFA greiði niður gistikostnað félagsmanna.
Fjárhagsáætlunin og félagsgjöld samþykkt.
7. Önnur mál. Marta flutti kveðju frá Huldu Björk og stakk upp á að formenn sem hafa látið af
störfum getið sótt ráðstefnur SFA og tekið þátt í kvöldverði, verið hluti af hópnum áfram.
Talaði einnig um Þjónustumiðstöð bókasafna, um stofnfé hennar, en Þjónustumiðstöðin er
sjálfseignastofnun og að bókasöfnin sem lögðu fram fé á sínum tíma eiga ekki kröfu í það fé.
Þarna eru til peningar og verið að endurskoða skipulagsskrá Þjónustumiðstöðvar. Hugmynd
að stofna sjóð og þangað verði hægt að sækja styrki í þágu stéttarinnar, t.d. landsfundur ofl.
Hómkell stakk upp á að verði fundið verkefni sem gagnast öllum bókasöfnum sem fengi styrk
frá þjónustumiðstöð. Stakk einnig upp á að vorfundurinn verði opinn öllum sem hafa áhuga.
Vísað til stjórnar að finna flöt á að fyrrverandi formenn getið verið með á vorfundi.
Sunna var búin að fara yfir skjöl frá fyrri stjórnum og grisja. Leggur til að kassarnir fari á
skjalasafn og niðurstaðan var að Héraðsskjalasafn Akraneskaupstaðar varðveitir skjölin.
Vefsíðumálin: hvort síðan á að vera undirsíðan hjá Upplýsingu eða hvað á að gera. Beðið eftir
svörum frá Óskar Þór áður en eitthvað annað verður valið.
Sunna velti fyrir sér þátttöku menningarstjóra þar sem það á við í vorfundi, hverjir taka þátt
frá bókasöfnunum og hverjir aðrir. Umræða um stöðuna á Seltjarnarnesi . Þar er deildarstjóri
með safnið . Umræður um að opna félagið fyrir fleirum, skoða hvernig er gert hjá öðrum
félögum td. byggðasafnsvörðum.

