
Fundargerð aðalfundar fulltrúaráðs Aleflis 20. maí 2014, haldinn í Háskólanum í Reykjavík 

og Háskólanum  á Akureyri  með aðstoð fjarfundabúnaðar 

Mættir í HR:  Ásdís Hafstað,  Sólveig Arngrímsdóttir, Unnur Valgeirsdóttir , Helga Kristín 

Gunnarsdóttir , Anna María Sverrisdóttir ,  Ásdís Helga Árnadóttir, Ingibjörg Rögnvaldsdóttir. 

Mættir í HA Guðrún Kristín Jónsdóttir og Sigrún Ingimarsdóttir. 
 

Ásdís Hafstað, formaður flutti skýrslu ársins.  Helstu verkefni ársins voru samráðsfundir  með 

Landskerfi og stóð stjórnin fyrir því að finna félagsmenn í rýnihópa vegna Leitir.is, tölfræði í Gegni og 

skráningu rafgagna. Undirbúningur að flutningi vefsins www.alefli.is  frá vef Listaháskólans í 

varanlegri hýsingu hefur verið  í  vinnslu. Vonir standa til að Landsbókasafn taki hann í fóstur. 

Aðalverkefni vorannar er að venju undirbúningur að notendaráðstefnunni sem að þessu sinni var 

haldin 9. maí á Landsbókasafni.  

Ýtarlegri upplýsingar um skýrslu formanns er í meðfylgjandi skýrslu. 

Reikningar  

Unnur Valgeirsdóttir, gjaldkeri  kynnti stöðu fjármála.Engar hreyfingar hafa verið á reikningi 
félagsins á starfsárinu nema innvextir og fjármagnstekjuskattur. Staðan í dag er k.r 85127 
 

Kosning stjórnar og breytingar í fulltrúaráði. 

Stjórnina skipa þau Ásdís Hafstað  formaður, Viggó K. Gíslason ritari,  Unnur Valgeirsdóttir  gjaldkeri 

og  Sólveig Arngrímsdóttir meðstjórnandi. 

 Kjörtími Ásdísar og Unnar var liðinn og gáfu þær kost á sé áfram. Stjórnin situr því áfram óbreytt. 

Þær breytingar urðu á skipan fulltrúaráðs að Rósa Jóns á Orkustofnun kom inn í stað Rósu B. 

Jónsdóttur sem sem starfaði á Náttúrufræðistofnun í Stjórnsýslu- og sérfræðisafna hópnum. 

Fyrir Grunnskólasöfnin komu Ásdís Helga Árnadóttir í Víðistaðaskóla og Ragnhildur Birgisdóttir í 

Fossvogsskóla inn í stað þeirra Völu Nannar  Gautsdóttur og Siggerðar Ólafar Sigurðardóttur. 

Fyrir Almenningssöfn önnur skiptu þær  Sigrún Ingimarsdóttir og Guðrún Kristín Jónsdóttir á 

Amtbókasafninu á Akureyri um hlutverk.  Guðrún Kristín Jónsdóttir er núna aðalfulltrúi í stað 

Sigrúnar. 

Önnur mál: 

Nokkur umræða var um vef Aleflis sem var eyðilagður  í fyrri viku. Afrit frá 22. mars 2014 er 

aðgengilegt á vefsafninu www.vefsafn.is og eru öll gögn fram til þess tíma þar. Óvíst er hvort tekst að 

endurheimta  síðuna sem hrundi. Mikilvægt er að koma þeim málum í gott horf sem fyrst og mun 

stjórnin ganga í það verkefni. Tillaga kom fram um að koma upp sérstökum póstlista fyrir 

notendafélagið til  að bæta upplýsingar til þeirra sem tilheyra hópnum og einnig væri jákvætt ef hægt 

væri að hafa möguleika á að koma skilaboðum gegnum vefsíðuna. 

 

http://www.vefsafn.is/

