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Sa mant ekt: 

Jóhanna A. Kj artansdótti r. 

Aðalf undur Sa mt aka forstöðumanna alme nni ngsbókasaf na,  

hal di nn í Kvi kunni, auðli nda- og menni ngarhús í Gri ndaví k 9. maí 2019.  

 

Fundarstj óri: Svava Bogadóttir. 

Fundarritari: Jóhanna A. Kj artansdóttir. 

 

Aðalf undur 9. maí. 

 

Andrea Ævarsdóttir setti fundi nn kl. 13. 00 og bauð fundargesti vel komna.  

1.  Í skýrsl u for manns kom fra m að núverandi stj órn SFA t ók til starfa hausti ð 

2018. Fulltrúar al menni ngsbókasafnanna fi mm á Suðurnesju m ski pa 

stj órni na og eru þeir eftirtal dir: 

Andrea Ævarsdóttir Bókasafni Gri ndaví kur - For maður.  

St efaní a Gunnarsdóttir Bókasafni Reykj anesbæj ar – Gj al dkeri. 

Jóhanna A. Kj artansdóttir Bókasafni nu í Garði – Ritari. 

Bj örk Garðarsdóttir Bókasafni Sandgerðis – Meðstj órnandi. 

Svava Bogadóttir Lestrarfélagi nu Bal dri í Vogu m – Meðstj órnandi. 

Vi ð höfum átt gott samst arf, sérstakl ega við undirbúni ng aðal- og vorfundar 2019 

og ei gum eftir að vi nna vel sa man áfra m fra m að ári nu 2020.  

 

2.  St efaní a Gunnarsdóttir gjal dkeri fór yfir reikni ngsuppgj ör sl. árs. Nokkrar 

vi ðski pt akröfur eru enn ógrei ddar, að öðru leyti standa rei kni ngar vel og 

voru sa mþykktir. 

 

3.  Kosni ng t veggj a skoðunar manna til eins árs. Kosnar voru: Bar bara 

Guðnadóttir frá Bor garbókasafni Reykj aví kur- Gr ófi nni og Katrí n 

Guð mundsdóttir frá Bor garbókasafni Rvk.-Spöngi nni og Ár bæ.  

 

4.  St efaní a Gunnarsdóttir fór yfir fjárhagsáætlun 2019. Fra m kom að gj öl d 

u mfra m t ekj ur voru krónur 198. 000.  Nokkrar umr æður urðu um 

fjárhagsáætl uni na og var sa mþykkt að kost naður vegna vorfundar komi 

sérstakl ega fra m í fjárhagsáætl un.  

 

5.  Önnur mál: 

 Fundargestir kynnt u sig hver og ei nn í st uttu m kynni ngarhri ng.  

 Mar grét Si gurgeirsdóttir frá Bókasafni Garðabæj ar mi nnti á 

hvat ni ngarverðl aun Uppl ýsi ngar og mælti með því að augl ýsi ng þess efnis 

væri sett upp á bókasöf nunum. (Sj á augl ýsingu á uppl ýsi ng.is). 

 Hr önn Hafþórsdóttir frá Bókasafni Fj allabyggðar vakti máls á persónu-

verndarl ögunu m. Heil mi kl ar umr æður urðu um þessi lög og ski pt ar 

skoðanir. Allir fundargestir voru þó sa mmála um að mar gt væri enn ólj óst 

hvað varðar persónuverndarl ögi n.  
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 Pálí na Magnúsdóttir frá Borgarbókasafni Reykj aví kur mi nnti á nýj a 

hei masí ðu Bor garbókasafnsi ns og hvatt okkur til að skoða sí ðuna. Öll um er 

vel komi ð að nýt a það se m þar er í boði. 

 Auður Hall dórsdóttir frá Bókasafni Mosfellsbæj ar nefndi vistaski pti á 

bókasöfnunu m, þ. e. starfs menn fái t ækif æri til að kynnast öðrum söf nu m 

jafnvel vi nna þar í stuttan tí ma. Ei nhver söf n hafa prufað þetta og gengi ð 

vel. 

 Þór dís Fri ðbj örnsdóttir frá Héraðsbókasafni Skagfirði nga vakti mál á 

st arfs mati/endur mati. Fundargestir eru mar gir hverjir ekki sáttir vi ð 

starfs mati ð, m. a. vegna þess að starfs menn eru ekki allir í sa ma stéttarfél agi 

og því oft erfitt um vik að met a rétt.  

 

Fl eira ekki r ætt og fundi slitið kl. 14. 15.  

 

Í lok fundar var boði ð upp á kaffi og meðl æti frá veitingastaðnum „Hj á Höl l u“ 

í Gri ndaví k. Ei nni g var opi n sýni ng í menni ngarhúsi nu se m fundargestir gát u 

skoðað og sumir sett ust út á veröndi na og nut u sól ar og útsýnisi ns yfir höfni na.  

 

Kl. 15. 30 var boði ð í óvissuferð. Guðbj örg Ásgeirsdóttir opnaði fyrir okkur 

Fl aggstangarhúsi ð, sögufr ægt hús í Gri ndaví k og sagði okkur sögu hússi ns. 

Húsi ð Bakki er vi ð hliði na á Fl aggst angarhúsi nu, vi ð litum ei nni g þar i nn og 

skoðuðu m litla hannyrðabúð se m þar er. Gunnar Tómasson, i nnf æddur 

Gri ndví ki ngur fór svo með okkur í rút u um Gri ndaví k og fr æddi okkur um 

Gri ndaví k og það sem bæri nn hefur upp á að bj óða. Sí ðan var eki ð út að 

Hópsnesi. Þar hafa all margir ski psskaðar orði ð fyrr á árum og mar gar 

sögul egar mi nj ar að sjá á þessari lei ð.  

 

Kl. 19. 00 var boði ð upp á fordrykk í Bókasafni Gri ndaví kur, þar hélt Fannar 

Jónasson bæj arstj óri Gri ndaví kur st utta tölu og sagði okkur frá góðu gengi 

Gri ndaví kurbæj ar. 

Aðalfundardegi num lauk svo með hátí ðarkvöl dverði á Salt húsi nu í Gri ndaví k. 

Þar fengum vi ð gott tækif æri til að spjalla sa man yfir góðum kvöl dverði.  
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