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Grænni byggð – Green Building Council Iceland 

Stjórnarfundur 15. september 2022 

Staðsetning fundar:  EFLA, Lynghálsi 4  

Dagsetning: mán 15.09.2022  kl. 14:00 

Mættir: Anna, Áróra, Íris, Alexandra, Sunna, Sirrý, Ragnar, Olga (á Teams) 

Fundarritari: Alexandra  

GBC Iceland – Grænni byggð – stjórn 2022-2023: 

1. Ragnar Ómarsson (RÓ), formaður– Verkís verkfræðistofa – rom@verkis.is 

2. Íris Þórarinsdóttir (ÍÞ), gjaldkeri - umhverfisstjóri hjá Reitum – iris@reitir.is  

3. Alexandra Kjeld (AK), ritari –  EFLA verkfræðistofa - alexandra.kjeld@efla.is 

4. Sigríður Ósk Bjarnadóttir (SÓB), meðstjórnandi – VSÓ ráðgjöf - sigridur@vso.is 

5. Olga Árnadóttir (OÁ), meðstjórnandi – Framkvæmdasýsla ríkisins – olga.a@fsr.is 

6. Anna Sigríður Jóhannsdóttir (ASJ), varamaður - VA arkitektar – anna@vaarkitektar.is  

7. Sunna Hrönn Sigmarsdóttir (SHS),varamaður – Reginn – sunna@reginn.is 

Áróra Árnadóttir (ÁA) –framkvæmdastjóri Grænnar byggðar  – arora@graennibyggd.is 

 

Dagskrá fundar:  

1. Fundargerð 

2. Fréttir úr starfi 

3. Dagur Grænni byggðar 

4. Önnur mál 

 
1. Fundargerð 

Fundargerð seinasta fundar samþykkt. Hér eftir farið eftir nýrri fundargerðarskipan sem 

Ragnar sendi.  

 

2. Fréttir úr starfi 
Aðildafélagar: Ríkiskaup segir sig úr Grænni byggð. ISAVIA er nýr aðili, hefur lýst yfir áhuga 

á að halda erindi á Degi Grænnar byggðar og er það samþykkt. Tendra og Landmótun hafa 

einnig beðið um félagsaðild.  

Ákveðið að stjórn GB mun skipta með sér verkum með haustinu og hafa samband við aðila 

sem ættu að vera félagar.  

Áróra segir frá fjárhag félagsins. Búið að leggja út 12,5 mán í laun. Eigum 2mkr inni en 

skuldum 0,5.  

Morgunfundir haustsins voru ræddir. Harpa hefur boðist til þess að kynna LCAbyg á einum 

fundi. Skipulagsstofnun hefur einnig óskað eftir að halda erindi. Til greina kemur að bjóða 

aðildafélaga á aðventufund snemma í desember með nokkrum erindum.  
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3. Dagur Grænni byggðar 
Áætlun um kostnað við Dag Grænni byggðar um 0,5mkr. Kostnaður 8þ fyrir aðila, 10þ fyrir 

þá sem ekki eru aðilar. Gert ráð fyrir hringborðauppsetningu: 150 manns. Auglýst verður 15. 

september.  

Ákvörðun um aukaaðalfund helst í hendur með endurskoðun á markáætlun, sem gera þarf á 

2ja ára fresti. Tímasetning ræðst e.t.v. af því, þ.e. eftir áramót.  

 

Fleira var ekki gert. Fundi slitið kl 15.30 

 

 

 


