
Fundargerð aðalfundar fulltrúaráðs Aleflis 23. maí 2019, 

haldinn á Landsbókasafni Íslands-Háskólabókasafni kl. 11:30-12:15 

 

Viðstaddir: Ásdís Hafstað, Brjánn Birgisson, Helga Kristín Gunnarsdóttir, Hólmfríður 

Gunnlaugsdóttir, Ingibjörg Rögnvaldsdóttir, Lísa Z. Valdimarsdóttir, Rósa S. Jónsdóttir, 

Unnur Valgeirsdóttir, Viggó Gíslason og Þórný Hlynsdóttir. 

Fundarritari: Lísa Z. Valdimarsdóttir 

 

Skýrsla stjórnar 

Ingibjörg Rögnvaldsdóttir, formaður, las skýrslu stjórnar. Hún fór yfir helstu verkefni ársins. 

Stjórnin hélt tvo fundi á árinu og einn samráðsfund með starfsfólki Landskerfis bókasafna 

eftir að val á nýju kerfi lá fyrir. Aðalverkefni stjórnar á vorönn var svo dagskrá 

notendaráðstefnunnar. Hún velti í lokin upp spurningunni um framtíð félagsins nú þegar nýtt 

kerfi er að koma. Viljum við breyta um nafn? Viljum við breyta lögunum og fyrirkomulagi 

félagsins? Viljum við selja lénið og loka vefnum? Gögnin myndu þá færast annað og var rætt 

um vef Upplýsingar í því samhengi. 

Efnahagsreikningur 

Viggó Gíslason gjaldkeri fór yfir stöðu reikninga félagsins. Eini útgjaldaliðurinn er greiðsla 

fyrir lén félagsins. Reikningurinn var samþykktur. 

Kosning stjórnar og breytingar í fulltrúaráði 

Núverandi stjórn gefur kost á sér áfram, en í henni sitja Ingibjörg Rögnvaldsdóttir, Lísa Z. 

Valdimarsdóttir, Viggó Gíslason og Þórný Hlynsdóttir. Fulltrúar í fulltrúaráði haldast einnig 

óbreyttir. 

Önnur mál 

Góðar umræður spunnust um félagið, fyrirkomulag þess og framtíð. Stjórn lagði fram 

breytingartillögu þess eðlis að fulltrúaráð yrði lagt niður og í stað þess myndi 

stjórnarmeðlimum fjölga úr þrjá í fimm, auk fimm varamanna. Stjórnin yrði samsett af 

fulltrúum þeirra safnategunda sem nýtt bókasafnskerfi skiptist í, þ.e. fulltrúi 

almenningsbókasafns, grunnskólasafns, framhaldsskólasafns, háskólasafns og 

sérfræðisafns. Rætt um hvort Landsbókasafn ætti að eiga fulltrúa í stjórn en engin niðurstaða 

kom. Landsbókasafn tilheyrir háskólabókasafnagrúppunni í kerfistilhögun og getur því verið 

fulltrúi háskólabókasafna, rætt að þeir eigi varamann séu þeir ekki aðalmaður. Tillagan 

verður tekin fyrir á næsta aðalfundi að ári þegar lagabreytingar verða teknar fyrir.  

Samþykkt var að stjórn væri falið að taka ákvörðun um það hvort félagið heldur núverandi 

léni og vef og ef ekki hvar gögn félagsins verða þá geymd. 

 

Fleira ekki rætt. Fundi slitið kl. 12:15.. 

 


