
Grænni byggð /Vistbyggðarráð  

Stjórnarfundur 3 

Staðsetning fundar: Skipulagsstofnun, Borgartún 7B 

Dagsetning: Miðvikudagur, 27. Júní 2018 – 15:30-17:00 

Mættir eru: Þórhildur, Ragnar, Olga, Bjarni, Gyða Mjöll, Kristjana 

 

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 Vistbyggðarráðs – vbr@vbr.is     

 

Dagskrá fundar:  

1. Nýtt frá GBC og umsóknin til WGBC 

2. Viðskiptaáætlun fyrir Grænni byggð  

3. Hlutverk stjórnar  

4. Nafnabreyting og nýtt lógó  

5. Heimasíða 

6. Umsóknir um styrki  

7. Viðburðir í haust 

8. Annað (FENÚR, UMHVERFISDAGUR SI) 

  

1. Nýtt frá GBC og umsóknin til WGBC 

Þórhildur er að vinna við umsóknina, langt komið. Stefnuyfirlýsingin að verða klár. Stefnt á að senda út 

áður en Þórhildur fer í sumarfrí.  

 

WGBC gerðu athugasemdir við fjárhagslegar stoðir félagsins og starfshlutfall framkvæmdastjóra. Vilja 

sjá framkvæmdastjóra í fullu starfi og gjarnan aðra starfsmenn líka. Tekjur félagsins verða að koma úr 

fleiri áttum, ekki bara aðildagjöld. Ótryggt. Það verður að bæta úr því – styrkumsóknir.  

 

 

2. Viðskiptaáætlun fyrir Grænni byggð  

Grænni byggð hefur ekki viðskiptaáætlun. Það vantar skírari framtíðarsýn fyrir starfið.  

 

Varðandi viðskiptaáætlun – svolítið misjafnt hvað fólk leggur í viðskiptaáætlun. Sumir vilja hafa áherslur 

á fjárhagshlutann, aðrir vilja meira um aðgerðir.  

 

Mögulegar fjármögnunarleiðir fyrir félagið: 

- Alltaf hægt að taka þátt í Norrænu samstarfi.  

- Styrkir 

- Aðildagjöldin – Þarf að finna gott og einfalt módel til að rukka þau.  

- Viðburðir, námskeið, hádegisfundir.  

 



Hvaða fyrirtækjum/félögum á Íslandi ber nánast „skylda“ til að vera aðilar að Grænni byggð og hvaða 

fyrirtækjum síður -Hafa yfirsýn yfir það. 

 

Hvaða stóru fyrirtæki vantar? T.d. leigufélög, verktakar og fleiri. 

Félagsgjald: Þurfum að skoða aðeins það plan – hvort það eigi jafnvel bara að vera eitt gjald. Eða hvort 

að þeir sem eru í hærri flokki eigi að fá meira út úr því. Það gæti verið tryggt sjórnarpláss fyrir stærstu 

aðilana að Vbr. Það þarf að vera einhver kostur við að borga hærri gjöld. 

Skoðuðum misjafnar leiðir aðildagjalda sem Kristjana tók saman og veltum upp möguleikum og bárum 

saman við önnur módel. Engin eiginleg niðurstaða en gott að sjá mismunandi útfærslur og taka 

umræðuna um þetta.  

Koma upp betri innheimtukerfi aðildagjalda. Hafa samband við bankann. Þórhildur kannar þetta.  

 

Rætt var um að fá Ketil frá Festu í heimsókn til okkar. Hann er að láta af störfum hjá Festu. Væri 

gagnlegt að fá hans sýn á það hvernig best er að reka svona félög, hvað hann hefur rekið sig á o.s.frv. 

Bjarni ætlar að heyra í honum varðandi þetta.  

 

 

3. Hlutverk stjórnar  

Mikilvægur fundir á vegum WGBC í haust. Stefnumótunarfundur, 11 og 12. september í Amsterdam. 

Væri mjög flott að hafa fulltrúa þar.  

 

Ný starfsaðstaða fyrir Þóhildi – þarf að skoða það í vetur. Hefur aðstöðu hjá Skipulagsstofnun fram að 

áramótum. HR? Mannvit? FSR?  

 

Gæti verið fræðslutenging að vera inn í HR. Væri gott fyrir þórhildi að vera staðsett í 

frumkvöðlaumhverfinu upp í HÍ.   

  

Hvað getur Grænni Byggð gert fyrir aðildameðlimi. Spyrja „eigendur“ félagsins hvað þeir vilja sjá frá 

félaginu. Rannsaka hvað fólk vill sjá í fræðslu. Senda út könnun (SurveyMonkey). Á þeim forsendum að 

við ætlum að sækja fé inn í félagið. Svo myndum við bara ganga í þau mál. Láta verkin tala.  

 

 

4. Nafnabreyting og nýtt lógó  

Mikilvægur fundir á vegum WGBC í haust. Stefnumótunarfundur, 11 og 12. september í Amsterdam. 

Væri mjög flott að hafa fulltrúa þar.  

 

Ný starfsaðstaða fyrir Þóhildi – þarf að skoða það í vetur. Hefur aðstöðu hjá Skipulagsstofnun fram að 

áramótum. HR? Mannvit?  

 

Gæti verið fræðslutenging að vera inn í HR. Fræðslutenging. 

 

Hvað getur Grænni Byggð gert fyrir aðildameðlimi. Spyrja „eigendur“ félagsins hvað þeir vilja sjá frá 

félaginu. Rannsaka hvað fólk vill sjá í fræðslu. Senda út könnun. Á þeim forsendum að við ætlum að 

sækja fé inn í félagið. Svo myndum við bara ganga í þau mál.  

 

Væri gott fyrir þórhildi að vera staðsett í frumkvöðlaumhverfinu upp í HÍ.   

 

 

5. Heimasíða 

Við verðum að setja meiri kraft í markaðssetningu og hönnun kynningarefnis. Erum svolítið handalaus í 

þeim efnum. Leggja áherslu á að það verði klárt sem fyrst.  

 

Skoðuðum tillögur að nýju lógó-i Grænni byggðar frá grafískum hönnuði. Hópnum leist almennt nokkuð 

vel á. Viljum láta þróa fleiri lógó, aðrar útfærslur. Hönnunin og útlitið á markasefni skiptir miklu málu fyrir 

félagið þegar kemur að því að sækja fram.  

 

 

6. Umsóknir um styrki  

Stykrjaumhvefi. Lista upp hvar við getum sótt styrki. Alþjóðleg verkefnastyrkir.  



 

Alþjóðleg verkefnastyrkir: 

- Efta sjóðurinn – efta löndin eru skikkuð til þess að setja fé í sameiginlegan sjóð sem tengjast 

samvinnu Efta landanna. Árni Páll Árnason er forstjóri sjóðsins.  

- Norræna ráðherranefndin.  

Kanna alla norræna samstarfsmöguleika.  

 

Fundir með ráðuneyti – reyna að fá fjárhagsstuðning. Rekstrarstyrkur. (Ólafur?).  

 

Mynda lista yfir innlenda og erlenda aðila varðandi styrkmöguleika. Þarf að halda þessum lista 

við.  

 

Meiri þunga inn í opinbert fé. Ráðuneytin. Umhverfisráðuneytið, Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

Velferðarráðuneytið.  

 

Viðburðir sem skapa tekjur. Fáir vel útfærðir viðburðir. Morgunfundirnir, eigum við að rukka inn? Hafa 

eflaust frítt fyrir aðila að Vistbyggðaráði – aðrir borga lága upphæð. Algeng leið sem hefur reynst vel.  

 

Námskeið – geta skilað hagnaði að því gefnu að fyrirlesarar séu til í að gefa vinnu sína í þágu 

málefnisins. 

 

 

7. Viðburðir í haust 

Umhverfisdagur atvinnulífsins 17. október. 

 

Morgunfundir – málþing – námskeið.  

 

Námskeið og viðburðir erlendis.   

 

Vistbyggðardagurinn 2019.  

 

Og fleira sem var ekki rætt í dag.  

 

 

8. Annað (FENÚR, UMHVERFISDAGUR SI) 

Ráðstefna með FENÚR, Eflu, Samtökum iðnaðarins og Resource – 1. Nóvember um úrgang.  

 

Fundarritari 
Olga Árnadóttir 
 


