Grænni byggð – Green Building Council Iceland
AÐALFUNDUR
15.apríl 2019

Staðsetning fundar: Skipulagsstofnun, Borgartúni 7
Dagsetning: 15. Apríl 2019, 17:00- 18:15
Mættir eru: Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir, Gyða Mjöll Ingólfsdóttir, Ragnar Ómarsson,
Kristjana Ósk Jónsdóttir, Olga Árnadóttir , Bjarni, Ágústa (Búseti), Rúnar Gunnarsson
(Reykjavíkurborg), Aldís Magnea Norðfjörð (Mannvirkjastofnun, MVS), Egill
Guðmundsson(Arkís), Sigríður Björk Jónsdóttir, (Skipulagsstofnun), Vigdís Bergsdóttir, Ólöf
Kristjánsdóttir.
Fundarritari: Olga Árnadóttir

Stjórnarmeðlimir:
Bjarni Þór Þórólfsson (BÞÞ) – Búseti – bjarni@buseti.is
Gyða Mjöll Ingólfsdóttir (GMI) – Efla verkfræðistofa - gyda.mjoll.ingolfsdottir@efla.is
Kristjana Ósk Jónsdóttir (KÓJ) – Reitir Fasteignafélag – kristjana@reitir.is
Kristján Arinbjarnar (KA) – Íslenskir aðalverktakar - ka@iav.is
Olga Árnadóttir (OÁ) – Framkvæmdasýsla ríkisins – olga.a@fsr.is
Ólafur Haralds Wallewik (ÓHW) – Rannsóknarstofa byggingariðnaðarins – olafurw@ru.is/
olafur.w@nmi.is
Ragnar Ómarsson – Verkís verkfræðistofa – rom@verkis.is
Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir (ÞFK) – Framkvæmdastjóri Grænni byggðar,
tk@graennibyggd.is

Dagskrá fundar:
1)

Kosning fundarstjóra og ritara

2)

Ársreikningur 2018

3)

Ársskýrsla 2018

4)

Kynning á starsáætlun 2019

5)

Kosning í stjórn

6)

Kosning skoðunarmanna reikninga
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7)

Rannsóknarverkefni í gangi

8)

Önnur mál

1)

Kosning fundarstjóra og ritara
Fundarstjóri: Ágústa Guðmundsdóttir, Búseta
Ritari: Olga Árnadóttir, FSR

Samþykkt af öllum fundarmeðlimum.

2)

Kynning á ársreikningi
Kristjana kynnir ársreikning. Gjöld hafa aukist frá síðasta ári.
Athugasemdir á reikning:
Rúnar Gunnarsson(Rvk) og Aldís (MVS) skoðunarmenn reikninga. Gera athugasemd
varðandi kostnað v. rekstur félagsins umfram innkomu. Varnaðarorð.
Verið að reka félagið með tapi skv. ársreikningi 2018.
Árið 2017 er óeðlilegur hagnaður vegna minna starfshlutfalls framkvæmdastjóra. Og
starfsemi miklu minni. Það var svigrúm í fyrra sem verður ekki varanlegt. Það þarf að
passa upp á það.
Eðlilegt að taka umræðu um það hvernig gjöldum er háttað í samanburði við það
sem er að koma inn.
Þórhildur skýrir út aukinn kostnað vegna hærra starfshlutfalls framkvæmdastjóra.
Tengslanetið sem félagið hefur öðlast í gegnum aðild að WGBC er mjög mikilvægt og
hjálplegt fyrir framgang félagsins að mati framkvæmdastjóra. Aðildin að WGBC kostar
og það verður að taka með í reikninginn. Aukin umsvif. Það er ekki óeðlilegt að
kostnaður aukist þegar um erlent samstarf er að ræða.
Starfsemi 2018 var umsvifameiri og náði meiri athygli en starfsemi félagsins árið
áður. 2018 kemur inn styrkur fyrir UBÍS verkefni, að upphæð 1.5 milljónir.
Reikningur er samþykktur af öllum sem mættir eru á fundinn.

3)

Kynning á ársskýrslu 2018
Þórhildur kynnir ársskýrslu stjórnar.
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Byrjar á þakka stjórn fyrir vel unnin störf og skemmtilegt samstarf.
Það sem bar hæst í starfsemi félagsins árið 2018 var:
•
•
•

Nafnabreyting
Innganga í WGBC
Vistbyggðadagurinn – Grænni borg! Haldinn í fyrsta skipti

Rannsóknarverkefni
•
•
•

Byggingarúrgangur
Aðlögun erlendra vistvottunarkerfa fyrir byggingar
Prófun á vottunarkerfum

Rannsóknarstyrkirnir frá Mannvirkjastofnun hafa mikla þýðingu og setja aukinn kraft í
starfsemi félagsins. Kemur til með að breyta starfsemi þess umtalsvert árið 2019.
Fjölbreyttir viðburðir í samstarfi við fjölmarga aðila:
Ráðstefna um byggingarúrgang
Morgunfundir
Vinnustofa (UBÍS verkefni) + skýrsla
Fögnuður
Heimsókn í efnismiðlun Sorpu
Allir viðburðir unnir í góðu samstarfi við aðildafélagana eða aðra fagðila, t.d.
arkitektafélag Íslands, Samtök iðnaðarins, FENÚR.
Styrkir:
Tveir styrkir frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu
•
•

Rekstrarstyrkur 100.000 kr
Verkefnastyrkur upp á 1.500.000 kr (umhverfisvæn bygging í íslensku
samhengi)

Mannvirkjastofnun
•

Rannsóknarstyrkirnir þrír fyrir árið 2019 (27 milljónir samtals)

Græn pólitík
Fundur með samgöngu- og sveitastjórnaráðherra
Fundir með sveitarfélögum
Innlegg varðandi aðgerðaráætlun í loftslagsmálum
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Fjölmiðlar:
Hádegisfréttir á RÚV
Morgunvaktin á RÁS 1 (nokkrum sinnum)
Fréttir á stöð 2
Iceland Review
Harmageddon

Vantar greinarskrif, engin blaðagrein var skrifuð af stjórn eða framkvæmdastjóra
2018.

Fundargestir koma með jákvæðar athugasemdir varðandi aukinn kraft í starfsemi
félagsins undanfarið og mikla virkni. Kosti aðstöðunnar hjá Skipulagsstofnun,
viðburði og fleiri atriði. Þórhildi framkvæmdarstjóra einnig hrósað fyrir eljusemi og
dugnað.

4)

Kynning á starsáætlun 2019
Árið 2019 mun Grænni byggð:
•
•
•
•

Birta niðurstöður rannsóknarverkefna
Halda áfram með morgunfundi
Styrkja samstarf við GBC og læra af þeim (hægt að gera það í gegnum tölvu)
Styrkja fjárhagslegar stoðir félagsins (auka fjölbreytnina, námskeið, viðburðir
sem kostar inn á, fleiri aðilar (sveitarfélögin), aðgerðaráætlun
ríkisstjórnarinnar (fræðsluhlutverk, Iðunn fræðslusetur)
Vörðurnar þrjár (hafa hugfast):
Vistvottunarkerfi
BIM væðingin (samráð við BIM Ísland)
LCC greiningar

•
•
•
•
•
•
•
•

Halda dag Grænni byggðar
Vinna verkefnið: Leiðbeiningar um umhverfisvænan rekstur fjölbýlishúsa
Gera könnun á meðal aðildafyrirtækja
Styrkja samstarfs -samtal – samráð við aðila Grænni byggðar
Styrkja samstarf við sveitarfélög
Styrkja vinnu við Græna pólitík – stefnumótun – Leiðarvísir í átt að 2050 - 10
punktar með strax aðgerðum
Skýra hlutverk stjórnar í takti við GBC félögin
Erum að ráða starfsnema
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Kostur að vera með fjölbreyttar fjárhagslegar stoðir.
Áætlaðar rekstrartekjur 2019:
Um 37 milljónir
Um 92% af aðildagjöldum komið inn – 18% af verkefnastyrkjum

Það er mjög mikil hækkun á rekstrartekjum á milli ára.

Þórhildur fer yfir rekstrarkostnað 2019, helstu liði:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5)

Erlendir ráðstefnugestir
Bankakostnaður
Leiga á sal fyrir viðburði
Veitingar á fundum
Tölva, forrit
Markaðsetning – auglýsingar
Ráðstefnugjöld – þáttaka GB
Starfsnemi
Aðkeypt sérfræðiþjónusta
Ferðakostnaður
Prentun – plaggöt – bæklingar
WGBC aðild

Kosning í stjórn

Sæti Kristjönu, Ólafs og Olgu eru að losna. Þau gefa öll kost á sér áfram til tveggja
ára stjórnarsetu, fyrir tímabilið 2019-2021.
Stjórnin situr óbreytt. Samþykkt af öllum. Engin mótframboð.

6)

Kosning skoðunarmanna reikninga
Skoðunarmenn gefa kost á sér áfram. Samþykkt af öllum.
Skoðunarmenn eru:
Aldís Magnea Norðfjörð – Mannvirkjastofnun
Rúnar Gunnarsson – Reykjavíkurborg

7)

Rannsóknarverkefni í gangi
Rannsóknarverkefnin eru í mótun og mun vinna Þórhildar á árinu fyrst og fremst fara í
þau. Þórhildur kemur inn á að félagið hafi áhuga á að starfrækja ráðgefandi
verkefnahópa í tengslum við hvert rannsóknarverkefni til að móta rannsóknarverkefnin
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í samráði við félagið og tryggja þannig að verkefnin verði unnin á þverfaglegum grunni.
Ráðgefandi hópar fyrir Grænni byggð. Breið þekking.
Verkefnahópar:
Vistvottunarkerfi (Helga Jóhanna og Egill bjóða fram krafta sína)
Byggingarúrgangur
Viðburðarhópur

8)

Önnur mál
Aldís ítrekar mikilvægi þess að grípa nemendur í framhaldsskóla. Fræða þau um
þennan málaflokk. Hamra járnið á meðan heitt er.
Það kemur athugasemd úr sal að sú fræðsla sé jafnvel verkefni sem starfsnemar
Grænni byggðar gætu sinnt.
Egill nefnir verkefnið Byggingarlist í augnhæð sem dæmi. Verkefni sem hefur verið
nýtt í kennslu og vakti athygli hjá nemendum.

Fundi slitið: 18:15

6

