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Grænni byggð – Green Building Council Iceland 

Stjórnarfundur 28. júní 2021 

Staðsetning fundar:  Verkís 

Dagsetning: 28.06.2021  kl. 14:00 

Mættir: Anna, Íris, Sirrý, Alexandra, Bjarni, Ragnar, Áróra 

Fundarritari: Alexandra  

Grænni byggð: 

 Alexandra Kjeld, ritari stjórnar (AK), –  EFLA verkfræðistofa - alexandra.kjeld@efla.is 
 Bjarni Þór Þórólfsson, stjórnarmaður (BÞÞ), – Búseti – bjarni@buseti.is 
 Olga Árnadóttir, stjórnarmaður (OÁ),– Framkvæmdasýsla ríkisins – olga.a@fsr.is 
 Ragnar Ómarsson, formaður stjórnar (RÓ), – Verkís verkfræðistofa – rom@verkis.is 
 Sigríður Ósk Bjarnadóttir, stjórnarmaður (SÓB), – VSÓ ráðgjöf - sigridur@vso.is 
 Anna Sigríður Jóhannsdóttir, stjórnarmaður (ASJ), - VA arkitektar – anna@vaarkitektar.is  
 Íris Þórarinsdóttir, gjaldkeri stjórnar (ÍÞ), - umhverfisstjóri hjá Reitum – iris@reitir.is  
 Áróra Árnadóttir (ÁA) – Nýr framkvæmdastjóri Grænnar byggðar  – arora@graennibyggd.is 

 

Dagskrá fundar:  

1. Skrifstofu- og vinnuaðstaða og sumarstarfsmaður 
2. CIRCON umsókn 
3. Dagur Grænni byggðar 2. september 
4. Norrænt samstarf 
5. Græna skóflan 
6. Norræna ráðherraráðið 
7. Önnur mál 

 
 

 
1. Skrifstofu- og vinnuaðstaða og sumarstarfsmaður 

Nýr framkvæmdastjóri, Áróra Árnadóttir er boðinn velkominn til starfa. 
Sumarstarfsmaður kemur til starfa 1. júlí, Vigdís Bergsdóttir.  
 
Skrifstofuaðstaða rædd. Töluvert af gögnum fylgir starfsemi og von er á 
sumarstarfsmanni. Stjórnin sammála um að halda húsnæði áfram í a.m.k. nokkra 
mánuði fram yfir haustið, sjá svo til hver staðan er. Félaginu fylgir einnig eignir: 
stólar, skjáir, bæklingar, möppur (geymsluskylda 7 ár), kynningarefni. Bjarni kemur 
Áróru í samband við innkaupastjóra Origo upp á hugsanlega endurnýjun tölvukosts 
fyrir nýjan frkv.stjóra. Áróra hitti Þórhildi, fráfarandi frkv.stjóra, fyrir um 2 vikum og var 
sett inn í nokkur mál.  
 
Frkv.stjóri tekur e.t.v. frí eftir Dag Grænni byggðar í september, bæði fyrir 
doktorsvörn og svo vegna sumarfría sem ekki nást að taka fyrr.  
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2. CIRCON umsókn 
Farið yfir stöðu CIRCON umsóknar til EFTA sbr. seinustu fundargerð 2.6.2021.  
 
Umsókn var skilað inn 16. júní og svör ættu að berast í október. Sirrý mun taka 
boltann og halda stjórninni upplýstri.  
 

3. Dagur Grænni byggðar 2. september  
 
Búið er að bóka marga fyrirlesara, en eftir er að bóka stað. Íris hefur haldið utan um 
handrit með skipulagi viðburðar. Aðkallandi að bóka sal við fyrsta tækifæri, t.d. 
Ráðhússalinn. Hús Vigdísar? Kanna þarf möguleika og verð sem fyrst.  
Rauður þráður: Hvatar.  
Erindi frá Hfj, Íslandsbanka, Hornsteinar/BM Vallá, HMS/BGF, Reitir, arkitekt? 
Skanska (keynote).  
 
Planið að hafa viðburð bæði live auk streymis, tæknimál þurfa að vera í lagi. 
Möguleiki að bjóða aðildafélögum í 1. flokki t.d. að kynna sína starfsemi.  
 
Búið er að senda boð á forsætisráðherra, ef hún kemst ekki kemur til greina að bjóða 
umhverfisráðherra.  
 

4. Norrænt samstarf 
 Samstarf við Finnland GBC (Mikko). Fundur nk. föstudag, ÁA verður boðuð. 

Reynslusögur frá Íslandi.  
 Nordic GBC webinar 
 Danmörk með webinar í september 
 Ísland í lok október með „aðlögun að loftslagsbreytingum“ 
 Nordic climate forum 27. september – HMS með skipulag f.h. Íslands 

 
5. Græna skóflan 

 
Fundur þriðjudag 29. júní – ÁA verður boðuð. 
 

6. Önnur mál 
 
Breeam samning þarf að skila inn og þarf að ræða betur.  
 
Byggjum grænni framtíð verkefnið hefur gengið vel og hafa fyrstu 
bráðabirgðaniðurstöður hópa verið kynntar.  
 
Orkunýtni bygginga – viðburður á vegum Gb og ON (Marta Rós o.fl.) – lok sept/okt 
 
 
 

Fundi er slitið kl. 15:40 


