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Skýrsla stjórnar fyrir árið 2000 – 32. starfsár 
Flutt á aðalfundi 26. febrúar 2001 

Aðalfundur félagsins í fyrra var haldinn í kjölfar eins stærsta verkefnis sem 
tölvumenn hafa staðið frammi fyrir en miklum tíma og fjármunum hafði verið varið í 
að leysa svonefndan 2000 vanda.  Sem betur fer reyndust afleiðingar hans verða 
mun minni en búist hafði verið við og gátu því félagsmenn farið að horfa fram á 
veginn og sinna áhugaverðari verkefnum.  Segja má að starfsemi félagsins á síðasta 
ári hafi tekið mið af þessu en árið var að venju viðburðaríkt í starfsemi 
Skýrslutæknifélagsins og enn var slegið met í aðsókn að atburðum sem haldnir voru 
á vegum þess.   

Félagar í Skýrslutæknifélaginu voru í lok ársins 790 talsins og fjölgaði þeim nokkuð á 
liðnu ári.  Gera má enn betur í félagaöflun og verður það væntanlega hlutverk nýrrar 
stjórnar að blása til sóknar í þeim efnum. 

 

Ráðstefnu- og fundahald 

Ráðstefnu- og fundahöld voru að venju fyrirferðamesta í starfsemi félagsins.  
Ráðstefnuhald var óvenju mikið en félagið hélt alls 8 hálfsdagsráðstefnur sem 1476 
manns sóttu.   

Fyrsta ráðstefna ársins bar yfirskriftina, Frá óreiðu til árangurs, og var haldin í 
samvinnu við Félag um skjalastjórn.  Að leiða saman tölvumenn og þá sem fást við 
skjalastjórnun var einkar áhugavert og til marks um þær breytingar sem eru að verða 
í upplýsingatækni þar sem tvinnast saman sífellt fleiri fræðigreinar sem nýta sér 
möguleika tækninnar í því að ná árangri.   

Að venju fylgist félagið með nýjungum en einkar fróðleg ráðstefna var haldin um 
þróun vef- og nettækninnar.  Mikill áhugi var á þessari ráðstefnu og voru 
þátttakendur alls 242 en sýning var einnig haldin í tengslum við hana sem tókst afar 
vel.  Ráðstefna um svokallaðar kerfisveitur var haldin í maí en þá var umræðan um 
þá möguleika sem felast í úthýsingu (e. outsourcing) í hámarki.   

Nýr flokkur upplýsingakerfa, svokölluð viðskiptatengslakerfi (e. CRM), eru í 
brennidepli og vinna fjölmörg fyrirtæki að innleiðingu slíkra kerfa til að ná betri 
árangri í þjónustu, markaðssetningu og sölustjórnun.  Haldin var í nóvember 
ráðstefna um þetta málefni þar sem áhersla var lögð á að vanda þyrfti vel 
undirbúning innleiðingu slíkra kerfa sem mörg hver eru afar umfangsmikil og snerta 
marga þætti í rekstri fyrirtækja.  

Frá upphafi hefur Skýrslutæknifélagið beitt sér fyrir faglegri stjórnun í tölvumálum og 
var haustráðstefna félagsins um stjórnun upplýsingatækni mikilvægt innlegg í þá 
umræðu.  Mörg fyrirtæki og stofnanir velta fyrir sér leiðum til að takast á við 
sívaxandi kostnað við rekstur og þróun upplýsingakerfa.  Ljóst er að beita þarf nýjum 
aðferðum við stjórn þessa mikilvæga málaflokks eigi árangur að nást og þeir 
fjármunir sem varið er í upplýsingatækni að nýtast sem best. 

Mikil umræða hefur verið um persónuvernd á undanförnum misserum og árum.  
Setning nýrra laga á síðasta ári um persónuvernd markaði tímamót á þessu sviði.  
Skýrslu-tæknifélagið hélt ráðstefnu í samvinnu við Staðlaráð Íslands um 
persónuvernd í viðskiptum og stjórnsýslu.  Þess má einnig geta að félagið tilnefndi 
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tvo menn í stjórn Persónuverndar sem er ný stofnun sem m.a. tekur við hlutverki 
Tölvunefndar. 

Á jólaráðstefnu félagsins var fjallað um þráðlaus staðarnet en þráðlaus tækni á 
ýmsum sviðum hefur verið að ryðja sér til rúms.  Einkar áhugavert verður að fylgjast 
með þessari þróun á komandi misserum en ekki er ljóst hvaða staðlar verða ofan á 
við útfærslu þessarar tækni. 

Áhugaverð ráðstefna var haldin um Konur og upplýsingasamfélagið en hún var 
haldin í samvinnu við Verkefnisstjórn um upplýsingasamfélagið, Jafnréttisráð, 
Rannsóknastofu í kvennafræðum, Félag tölvunarfræðinga, Jafnréttisnefnd Háskóla 
Íslands, Verkfræðingafélagið og Menntamálaráðuneytið.  Þátttakendur voru um 250 
og vakti ráðstefnan mikla athygli í fjölmiðlum.  Mikill áhugi er innan stjórnar 
Skýrslutæknifélagsins að fá fleiri konur inn í félagið en þær eru nú um 18% 
félagsmanna.  Einnig mun verða leitast við að fá fleiri konur inn í stjórn félagsins. 

Eins og sést af þessari upptalningu hefur starfsemi félagsins verið mjög fjölbreytt á 
liðnu ári sem markast af því hversu upplýsingatæknin snertir mörg svið.  Vonandi 
hafa sem flestir félagsmenn fundið eitthvað áhugavert efni í dagskrá 
Skýrslutæknifélagsins. 

Eins og áður segir var sett met í aðsókn á árinu en alls sóttu 1476 manns 
hefðbundna fundi og ráðstefnur félagsins og komu að meðaltali 185 á hvern atburð.  
Þetta þýðir að aðsókn hefur aukist í heild um 9% á milli ára og meðalaðsókn á fundi 
um 52%.  

 

Útgáfumál 

Útgáfa Tölvumála er ein af meginþáttum í þjónustu við félagsmenn en alls voru gefin 
út 5 tölublöð, samtals 176 blaðsíður með 37 greinum.  Greinar í Tölvumálum voru 
einkar áhugaverðar ef á heildina er litið og virðast hafa aukið áhuga yngri aldurshópa 
á að gerast félagar í Skýrslutæknifélaginu.  Auglýsingaöflun gékk mjög vel á árinu og 
standa þær tekjur nær alfarið undir útgáfunni.   

 

Tölvuökuskírteini – TÖK 

Haldið var áfram á þeirri braut sem mörkuð hafði verið við að innleiða TÖK í íslensku 
menntakerfi.  Gert var sérstakt kynningarátak í upphafi ársins sem vakti töluverða 
athygli í fjölmiðlum landsins og voru fyrstu hæfnisskírteinin afhent við hátíðlega 
athöfn í Ráðhúsi Reykjavíkur.   

Áfram var unnið að því að fá til liðs við okkur fleiri prófunarmiðstöðvar en þær eru nú 
alls 15 talsins og  gefin hafa verið út 68 TÖK skírteini.   

Vinna þarf betur að því að koma TÖK á framfæri sérstaklega gagnvart 
ráðningarfyrirtækjum og stuðla þarf að því að stærri fyrirtæki gerist prófmiðstöðvar.  
Einnig liggur fyrir að endurnýja þarf námsefni og koma prófunum á vefinn. 
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Erlent samstarf  

Áfram var haldið á þeirri braut að efla erlent samstarf með þátttöku okkar í CEPIS og 
norrænu samstarfi.  Á vettvangi CEPIS ber hæst góður árangur tölvuökuskírteinisins 
í Evrópu en það styrkir verulega fjárhag samtakanna.  Skrifstofa CEPIS hefur verið 
flutt til Frankfurt og búið er ráða faglegan framkvæmdastjóra í fullt starf.  
Undirbúningur er kominn vel á veg að evrópsku hæfniskerfi fyrir fagfólk í 
upplýsingatækni en mikil þörf er á vottun þekkingar sem er óháð einstökum 
stórfyrirtækjum á sviði tölvubúnaðar. 

Skýrslutæknifélagið er fullgildur aðili í þessu samstarfi Evrópuþjóða og hefur það 
verið tvímælalaust styrkur í okkar starfi. 

 

Afkoma 

Afkoma félagsins var mjög góð en alls nam hagnaður þess 2,6 milj. króna.   Þetta er 
mun betri árangur en árið á undan. 

 

Rekstur skrifstofu 

Flutt var í nýtt húsnæði að Laugavegi 178 og breyttist við það aðstaða félagsins til 
hins betra.  Félagið er nú með séraðstöðu fyrir báða starfsmenn sína auk þess sem 
ágæt aðstaða er fyrir gögn og smærri fundi innan veggja skrifstofunnar. Félagið 
hefur einnig aðgang að sameiginlegu rými með Staðlaráði. 

 

Nýr framkvæmdastjóri 

Í lok desember var ráðinn nýr framkvæmdastjóri, Hólmfríður Arnardóttir, sem tók í 
upphafi þessa árs við störfum af Svanhildi Jóhannesdóttur sem láta varð af störfum 
af heilsufarsástæðum.  Stjórn félagsins býður Hólmfríði velkomna til starfa og þakkar 
jafnframt Svanhildi fyrir sérstaklega vel unnin störf á þeim 10 árum sem hún hefur 
unnið fyrir félagið. 

 

Stiklað hefur verið á stóru í starfsemi Skýrslutæknifélagsins á síðasta ári sem var 
mjög viðburðaríkt eins og komið hefur fram.  Starfsemi félagsins vakti einnig mun 
meiri athygli fjölmiðla en áður hefur þekkst en gera þarf enn betur í þeim efnum. 
Starfsemi Skýrslutæknifélagsins byggir að verulegu leyti á sjálfboðavinnu en 
fjölmargir einstaklingar, innan og utan stjórnar, hafa lagt hönd á plóginn og eflt 
starfsemi félagsins.  Þeim vil ég þakka sérstaklega og vonast til að þeir starfi áfram 
með félaginu að þeim áhugaverðu verkefnum sem fram undan eru. Einnig vil ég 
þakka starfsmönnum Skýrslutæknifélagsins þeim Svanhildi Jóhannesdóttur 
framkvæmdastjóra og Ástu Jensdóttur fyrir gott starf á liðnu ári. 

 

Óskar B. Hauksson 
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Skýrsla stjórnar - viðauki 
 
 
Árið 2000 var 32. starfsár félagsins.  Fullgildir félagsmenn voru 790 í lok 
starfsárs. 

 

Stjórn 
Aðalfundur var haldinn 14. febrúar 2000. 
Í stjórn Skýrslutæknifélags Íslands sátu 2000: 

Óskar B. Hauksson, formaður 
Eggert Ólafsson, varaformaður 
Stefán Kjærnested, gjaldkeri 
Ingi Þór Hermannsson, ritari 
Hulda Guðmundsdóttir, meðstjórnandi 
Magnús Sigurðsson, meðstjórnandi 
Einar H. Reynis, varamaður 
Hjálmtýr Hafsteinsson, varamaður    

Haldnir hafa verið 21 hefðbundnir stjórnarfundir á starfsárinu, auk fjölda 
nefndafunda sem stjórnarmenn hafa sótt. 
 

Fjármál 
Tekjur umfram gjöld á árinu voru kr. 2.557.548. KPMG Endurskoðun hf. hefur 
endurskoðað bókhald SÍ en félagskjörnir endurskoðendur voru Jakob 
Sigurðsson og Sigurjón Pétursson. 
 

Útgáfumál 
Ritstjórn hefur haldið um 30 fundi á starfsárinu og gefið út 5 tölublöð af 25. 
árgangi.  Alls 176 blaðsíður með um 37 greinum um tölvur og upplýsingatækni, 
auk annars efnis. 
Ritstjórn skipa: 

Einar H. Reynis, ritstjóri 
Arnaldur F. Axfjörð 
Baldur Sigurðsson 
Jóhann Ásgrímsson 
Kristján Geir Arnþórsson 

 

Nefndir 
Orðanefnd: 

Sigrún Helgadóttir, formaður 
Örn Kaldalóns 
Baldur Jónsson 
Þorsteinn Sæmundsson 

Siðanefnd: 
Erla S. Árnadóttir, formaður 
Snorri Agnarsson 
Gunnar Linnet 

Fagráð í upplýsingatækni, fulltrúi SÍ: 
Eggert Ólafsson 
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til vara Magnús Sigurðsson 
Stjórn Persónuverndar, fulltrúi SÍ: 

Guðbjörg Sigurðardóttir. 
til vara Óskar B. Hauksson 
 

Að auki hefur starfað fjöldi nefnda um einstök verkefni og atburði. 

 
 

Ráðstefnur 
1 Hálfsdagsráðstefna, Frá óreiðu til árangurs, haldin 23. febrúar í samstarfi 

við Félag um skjalastjórn, þátttakendur 188, haldnir 10 fyrirlestrar. 
2 Hálfsdagsráðstefna, Síbreytileg Vef- og Nettækni, haldin 4. apríl, 

þátttakendur 242, sýning og haldnir 10 fyrirlestrar. 
3 Hálfsdagsráðstefna, Konur og upplýsingasamfélagið, sem haldin var 14. 

apríl, í samstarfi við Verkefnsstjórn um upplýsingasamfélagið, Jafnréttisráð, 
Rannsóknastofu í kvennafræðum Félag tölvunarfræðinga, Jafnréttisnefnd 
Háskóla Íslands, Verkfræðingafélagið og Menntamálaráðuneytið. 
Þátttakendur voru a.m.k. 250, haldnir 9 fyrirlestrar. 

4 Hálfsdagsráðstefna, Kerfisveita – ASP, haldin 11. maí, þátttakendur 168, 
haldnir 8 fyrirlestrar. 

5 Hálfsdagsráðstefna, Stjórnun upplýsingatækni – leiðir til árangurs, haldin 
20. september, þátttakendur 176, haldnir 6 fyrirlestrar. 

6 Hálfsdagsráðstefna, Persónuvernd í viðskiptum og stjórnsýslu, haldin 19. 
október í samstarfi við Staðlaráð Íslands, þátttakendur 205, haldnir 4 
fyrirlestrar ásamt pallborðsumræðum. 

7 Hálfsdagsráðstefna, Stjórnun viðskiptatengsla (CRM), haldin 22. 
nóvember, þátttakendur 110, haldnir 6 fyrirlestrar. 

8 Hálfsdagsráðstefna, Þráðlaus staðarnet, haldin 6. desember, þátttakendur 
137, haldnir 7 fyrirlestrar. 

 
Samanlagt hafa því 1.476 sótt hefðbundna fundi og ráðstefnur á vegum 
félagsins á árinu, eða 185 að meðaltali, sem er metþátttaka í starfi félagsins á 
einu ári.   
 
Starfsmenn félagsins á árinu 2000 voru Svanhildur Jóhannesdóttir, 
framkvæmdastjóri, og Ásta Jensdóttir, ritari. 
 
 
_________________________________ 


