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Skýrsla stjórnar 

Ásdís Hafstað formaður las skýrslu stjórnar. Hún fór yfir helstu verkefni ársins. Má þar nefna 

nýjar skráningarreglur sem teknar voru í notkun. Gegni var lokað og er nú öllum beint inn á 

leitir.is. Vefur félagsins er einnig kominn í öruggt skjól og er nú hýstur á vef  

Landsbókasafnsins. Rafbækur hafa einnig töluvert verið í umræðunni. Eins og oft áður hefur 

dagskrá notendaráðstefnunnar  svo verið aðalverkefni stjórnar á vorönn. Skýrslan í heild er fylgiskjal 

með fundargerðinni. 

Efnahagsreikningur 

Unnur Valgeirsdóttir, gjaldkeri, fór yfir stöðu reikninga félagsins. Félagið hefur engar tekjur 

en inni á reikningnum er ofurlítil upphæð frá þeim tíma þegar ráðstefnur voru styrktar. Eini 

útgjaldaliðurinn er greiðsla fyrir internetaðganginn.  

Kosning stjórnar og breytingar í fulltrúaráði 

Stjórn næsta árið skipa þau Viggó Gíslason og Hólmfríður Gunnlaugsdóttir sem eiga eitt ár eftir af 

sínu tímabili. Ásdís Hafstað og Unnur Valgeirsdóttir ganga úr stjórn. Lísa Z. Valdimarsdóttir og Þórný 

Hlynsdóttir koma inn í stjórnina í staðinn. Nokkrar breytingar verða í fulltrúaráði. Þórný Hlynsdóttir 

kemur inn sem aðalmaður fyrir háskólabókasöfn (önnur en Landsbókasafn) og Unnur Valgeirsdóttir 

verður varamaður. Fyrir grunnskólabókasöfnin verða Nína Björk Svavarsdóttir og Margrét 

Björnsdóttir. Fyri r almenningssöfn (önnur en Borgarbókasafn) koma Lísa Z. Valdimarsdóttir og Árný 

Leifsdóttir inn í fulltrúaráðið. 

Skoðunarmenn reikninga 

Margrét Björnsdóttir og Nína Björk Svavarsdóttir voru kosnar í endurskoðunina. 

Önnur mál 

- Margrét Björnsdóttir spurði hvort stjórnin kæmi að nýju kerfi. Ásdís Hafstað sagði að 

þegar kæmi að þarfagreiningunni og annarri vinnu þá myndi stjórnin tilnefna fulltrúa. 



- Lísa Z. Valdimrsdóttir spurði hvert nákvæmt hlutverk félagsins/fulltrúaráðsins væri. 

Ásdís svaraði því til að það væri að leita að og miðla upplýsingum til  mismunandi 

safna. Nauðsynlegt væri því að hver safnaeining ætti sinn fulltrúa.  

- Ásdís Hafstað sagði að reynt hefði verið að gera könnun meðal notenda gegnis um 

hvað mætti betur fara. Og reyna að fá ábendingar um hvar þörf væri breytinga og 

lagfæringar. Lítil viðbrögð voru við þeirri könnun. Möguleiki er á að fólk leiti beint til 

Landskerfis með fyrirspurnir. 
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Hólmfríður Gunnlaugsdóttir 


