Fundargerð stjórnarfundur hjá Grænni
byggð 27. Febrúar 2020
Hjá Reitum í Kringlunni,
Mættir: Kristjana Ósk Jónsdóttir, Gyða Mjöll Ingólfsdóttir, Ragnar Ómarsson,
Bjarni Þór Þórólfsson og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir
Dagskrá fundarins

1. Bundið kolefni – kynning Ragnars
2. Fréttir frá Brussel ferð
3. Viðburðir – samstarf á döfinni
4. Aðilar – fjármál
5. Aðalfundur undirbúningur
6. Dagskrá Dags Grænni byggðar
7. Staða verkefna
8. Annað – húsnæðis og starfsmannamál

Ragnar kynnti samantekt á skýrslu WGBC –
Bringing Embodied Carbon Upfront á íslensku:
Bundið kolefni.
Mjög fagleg og áhugaverð kynning – þar sem bæði markmið og leiðir til þess að
ná markmiðum eru kynnt. Ragnar er búin að þýða lykil efni og glærur yfir á
íslensku sem er mjög verðmætt varðandi áframhaldandi starf okkar í
loftslagsmálum og varðandi að fá auknar áherslur á embodied carbon. Ragnar
ætlar að uppfæra kynninguna og senda á stjórnina og við ætlum í kjölfarið að
senda kynninguna á Önnu Sigurveigu Ragnarsdóttur, í UAR sem er að vinna
með aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum.
To do punkt 1)
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-

Ragnar uppfæra kynningu,

-

Ragnar heyra innanhús hvort að það sé hægt að fá einhvern til að bæta grafíkina.
Þórhildur – senda Ragnari upplýsingar um netfang Önnu Sigurveigar og hugmynd að

-

inngangi fyrir póst frá Ragnari.
Þórhildur heyrir í WGBC varðandi að fá Grafíkina að yfirlitsmynd frá þeim – svo að

-

hægt sé að vinna faglega grafístk áfram
Þegar efnið hefur verið uppfært – setja á heimasíðu GB. – Þórhildur

-

Brussel
-

LCA áhersla – að koma inn í reglugerðir – Frakkland, Danmörk, Finland, Svíþjóð
Írska og Pólska GBC mæla mikið með emerging status – Evrópuverkefnin, 70% af

-

fjármögnun Spænska GBC
Mikilvæg tengslamyndun og fræðsla

-

Levels – mikill áhugi – enn langt í land
o
o

Svíþjóð ekki þátt
Danmörk og Finland með 18- 24 case

o

Matti Kuittinen frá Finlandi (Umhverfisráðuneytinu) mjög öflugur

To do punkt 2)
-

Þórhildur hittir Jukka Heinonen varðandi að nýta finnsk tengls til þess að auka
þrýsting á íslensk stjórnvöld

-

-

Þórhildur kanna nákvæman kostnað varðandi emerging status hjá WGBC og kosti
varðandi Evrópsku verkefnin – þarf að kynna þetta á aðalfundi og fá aðalfund til þess
að taka afstöðu til þessa – James er tilbúin að vera með á Skype ef við viljum það.
Fylgjast með Stigum - Levels – nýjar skýrslur á heimasíðuna

Viðburðir – samstarf á döfinni
-

Morgunfundur á morgun 28.feb – Þórhildur fundarstjóri – VSÓ Græna leiðin

-

ReInventing Cities á mánudaginn 2 mars – Reykjavíkurborg
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-

Verk og vit – Reitir, Arkís og Verkís – kynning á BREEAM svæðum – Þórhildur
fundarstjóri

-

Verk og vit – Iðan – kynning á verkefninu í Gufunesi – Inga Lóa og Hilmar með
kynningu fyrir GB

-

Verk og vit – vaktir? – aðstoð? –

-

Fundur með Iceland SIF í morgun – Fossar Capital – græn skuldabréf –
skilgreining á grænum íslenskum byggingum - haust viðburður

-

Ásmundur Einar, kemur á Dag Grænni byggðar – staðfest

-

Morgunfundur með Eignaumsjón í maí

-

Ráðstefna hringrásarhagkerfið í byggingariðnaði í haust

-

HönnunarMars – Loftslagsáskorun – arkitektar- Ráðhúsið - opnar kl 18 á
fimmtudeginum

-

Námskeið Iðan 29. apríl

To do punkt 3 )

Aðstoð á verk og vit, Gyða, Kristjana og Ragnar geta aðstoðað eitthvað.
Rangar og Þórhildur fara yfir og skipuleggja námskeið 29. Apríl í samstarfi við
Iðuna

Aðilar – fjármál
-

HMS aðili í 1. Flokk – staðfest
HR hætt sem aðili – vilja að við endurskoðum verð fyrir menntastofnanir

-

UST í smá bið – nýr forstjóri

To do punkt 4)
-

Tala mögulega við Terra, Bjarg, og fleiri varðandi aðild. Sniðugt að heyra í
Tækniskólanum. Vinna í fjármögnun er mikilvægt verkefni áfram.
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Aðalfundur undirbúningur
•

Aðalfundur 7. Apríl í hádeginu.

•

Gyða gefur ekki kost á sér áfram í stjórn. Mögulega eitthvað faglegt
pepp varðandi hvað eru aðilarnir að gera. Spurning með Rb.

To do punkt 5)
-

Þórhildur sendir út drög að ársskýrslu og ársreikning fyrir næsta stjórnarfund,
sem verður 19 mars.

-

Ragnar ætlar að fara yfir lög félagsins – og ath. hvort að eitthvað þurfi að
uppfæra.

-

Finna húsnæði – ath. með Skipulagsstofnun – Þórhildur.

Dagskrá – erindi á degi Grænni byggðar
-

Dagur B. Eggertsson

-

norski arkitektinn Tine Hegli

-

Sigurður Brynjar Pálsson forstjóri BYKO

-

Björn Guðbrandsson áskorun arkitekta í loftslagsmálum

-

Ólafur H. Wallevik prófessor og forstöðumaður Rb.

-

Halldóra Hreggviðsdóttir, framkvæmdastjóri Alta

-

Þóra Margrét Þorgeirsdóttir, sérfræðingur hjá Húsnæðis og mannvirkjastofnun,

-

Sigrún Guðnadóttir, sérfræðingur hjá Landsbankanum

-

Ásmundur Einar Daðason

-

Ragnar stjórnarformaður – loftslagsmarkmið fyrir íslenskan byggingariðnað

-

Fundarstjóri – Kristjana Ósk Jónsdóttir
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To do punkt 6)
– Þórhildur fer í markaðsetningu og áframhaldandi undirbúningsvinnu.

Staða verkefna
-

Rannsóknarverkefnin – lausir þræðir að klárast – LCA bæklingur og BREEAM
management – stjórnunarkröfur

-

Umhverfisvænn rekstur húsfélaga – fara á aðalfundi í samstarfi við Eignaumsjón og
kynna bæklinginn

-

Norrænt verkefni – Citi Scale – circular Cities – Hringrásarhagkerfið – 26 mars?
Hugmyndir? - Reykjavík – tala við borgina?

To do punkt 7)
-

Þórhildur tekur þetta áfram og heldur stjórninni upplýstri um gang mála.

Annað – húsnæðis og starfsmannamál
-

Þórhildur bað um launalaust leyfi í nóvember og desember og það var samþykkt af
stjórninni.

-

Erum búin að fá inn þrjár umsóknir um starfsnema
Þurfum að leyta að nýju húsnæði frá júní 2020.

-

Þurfum að skrá raunverulega eigendur félagsins fyrir 1. Mars – þarf ekki að taka
langan tíma og á ekki að kosta mikið tekur 5 mín, en þarf að gera rafrænt gegnum
banka.

-
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