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Formaður Ský, Guðjón Karl Arnarson setti fundinn og bauð fundargesti velkomna. Guðjón lagði til
að Snæbjörn Ingi Ingólfsson yrði kosinn fundarstjóri og María Ingimundardóttir ritari fundarins. Það
var samþykkt samhljóða.
Dagskrá :
1. Skýrsla stjórnar
Guðjón fór yfir skýrslu stjórnar. Ský fagnaði 50 ára afmæli þann 6. apríl 2018 og var
afmælisárinu fagnað með ýmsum hætti. Má þar nefna útgáfu bókarinnar “Tölvuv æðing í hálfa
öld”, veglegri aðalfundur, glæsileg afmælisveisla, morgunráðstefna stjórnar ský og
afmælisútgáfa tölvumála.
2. Skýrslur nefnda og starfshópa
Fulltrúar nefnda sögðu frá starfsemi ársins.
1. Orðanefnd
- Sigurður Emil Pálsson sagði frá starfseminni á árinu, sem hann sagði frekar litla.
- Nefndin heldur utan um facebook hópinn “Íslensk tölvuorð”
2. Ritnefnd
- Enginn fulltrúi ritnefndar var mættur.
- Afmælisrit í lok árs
- Vikulegir pistlar á vef Ský
3. Fókus
- Sigurður E. Sigurðsson sagði frá starfseminni á árinu.
- Viðburður haldinn í febrúar “Upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustu – byrði eða
bjargvættur”
4. Öryggishópur
- Ingimar Örn Jónsson sagði frá starfseminni á árinu.
- Tveir viðburðir á árinu. Í maí “Er öryggi innifalið?” og í október “Byrgjum brunninn.
Forvarnir í upplýsingaöryggi”
5. Fjarskiptahópur
- Elmar Freyr Torfason sagði frá starfseminni á árinu
- Tveir viðburðir á árinu. Í maí “Öryggismál tengd fjarskiptum” og í október “Internet
hlutanna”
6. Rafræn opinber þjónusta
- Enginn fulltrúi hópsins var mættur.
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7. Hugbúnaðargerð
- Guðmundur Jósepsson sagði frá starfseminni á árinu.
- Tveir viðburðir á árinu. Í apríl “Verkfærakista ofurhetjunnar” og í nóvember “Plastpok ar
eru á útleið. Eru plastkortin næst?”
8. Vefstjórnun
- Guðný Hildur Danivalsdóttir sagði frá starfseminni á árinu.
- Fjórir viðburðir á árinu. Í mars “Íslensk vefverslun – erum við á réttri leið?”. Í maí “Er
öryggi innifalið?”. Í september “Endalok innri vefsins eða samstillt hjónaband?” og í
nóvember “Þróun vefsins í stafrænni framtíð”.
9. Rekstur tölvukerfa
- Enginn fulltrúi hópsins var mættur.
- Tveir viðburðir á árinu. Í maí “Áskoranir við rekstur Office365” og í október “Þróun og
breytingar í rekstri upplýsingatækni”
10. Menntun, fræðsla og fræðistörf í UT
- Enginn fulltrúi hópsins var mættur
- Einn viðburður haldinn í mars “Erum við betur stödd með nútímatækni í kennslu eða er
hún hamlandi?”
11. Öldungadeild
- Bergþóra K Ketilsdóttir sagði frá starfseminni á árinu.
- Tveir viðburðir á árinu. Í febrúar “Aðalfundur Öldungadeildar Ský” og s.l. haust
“Kaffifundur Öldunga”
-Miklvæg verkefni Öldungadeildar eru m.a. að bjarga tæknimunum frá því að lenda á
haugunum og geyma atvinnusögu þjóðarinnar.
3. Tilnefning heiðursfélaga
Stjórn ákvað að tilnefna ekki heiðursfélaga fyrir árið 2018
4. Reikningar félagsins
Kristján Ólafsson gjaldkeri kynnti reikninga félagsins. Tekjur og gjöld hafa aukist á milli ára.
Helstu skýringar eru þær að tekjur hafa aukist vegna aukinnar aðsóknar á viðburði félagsins og
gjöld hafa aukist vegna útgáfu bókarinnar “Tölvuvæðing í hálfa öld”. Reikningar lagðir fram til
samþykktar aðalfundar. Reikningar samþykktir án athugasemda.
5. Lagabreytingar
Engar tillögur að lagabreytingum bárust.
6. Ákvörðun félagsgjalda
- Tillaga að 10% hækkun á félagsgjöldum, sem er í takti við hækkanir birgja.
- Tillagan samþykkt samhljóða
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7. Stjórnarkjör
Guðjón og Birna áttu eitt ár eftir en óskuðu eftir að hætta og var það samþykkt.
Eftirtalin gefa kost á sér í stjórn :
- Snæbjörn Ingi Ingólfsson Origo – til formanns
- Sóveig Hrönn Sigurðardóttir RB
- Dagbjartur Vilhjálmsson Nox Medical
- María Dís Gunnarsdóttir Opin Kerfi
- Jón Ingi Sveinbjörnsson DMM lausnir
Ekki bárust fleiri framboð og stjórn því sjálfkjörin.

8. Kosning skoðunarmanna reikninga
Eftirtaldir gefa kost á sér áfram og voru samþykktir samhljóða :
- Sigurjón Pétursson
- Hjörtur Grétarsson
9. Faghópa- og nefndarkjör
Orðanefnd : Sigurður Emil Pálsson gefur kost á sér.
Ritnefnd : Ásrún Matthíasdóttir, Ágúst Valgeirsson, Sigurjón Ólafsson gefa kost á sér.
Fókus : Daníel Ásgeirsson, Elísabet Lilja Haraldsdóttir, Sigurður E. Sigurðsson gefa kost á sér.
Öryggishópur : Kristján Valur Jónsson, Sigurður Másson, Ingimar Örn Jónsson, Jón Finnbogason,
Bergsteinn Karlsson, Sigurður Emil Pálsson gefa kost á sér.
Fjarskiptahópur : Elmar Freyr Torfason, Gunnar Bachmann Hreinsson, Jón Ingi Einarsson,
Theodór Carl Steinþórsson, Jón Finnbogason, Bergur Þórðarson, Ingi Björn Ágústsson, Tryggvi
Farestveit gefa kost á sér.
Rafræn Opinber Þjónusta : Hjörtur Þorgilsson, Guðrún Birna Finnsdóttir, Steingrímur
Hólmsteinsson, Helga Óskarsdóttir, Berglind Ragnarsdóttir, Fjóla María Ágústdóttir gefa kost á
sér.
Hugbúnaðargerð : Heiðar Karlsson, Björgólfur G Guðbjörnsson, Guðmundur Jósepsson, Ragnar
Hólm Gunnarsson, Hlöðver Tómasson gefa kost á sér.
Vefstjórnun : Birna Guðrún Magnadóttir, Heiðar Örn Arnarson, Sigrún Ásta Einarsdóttir, Björn
Sigurðsson, Hrafnhildur Sif Sverrisdóttir, Hilmar Kári Hallbjörnsson gefa kost á sér.
Rekstur tölvukerfa : Kristín Halla Hannesdóttir, Ingvar Guðjónsson, Edward Örn Jóhannesson,
Róbert Rúnarsson, Róbert Dan Bergmundsson gefa kost á sér
Menntun, fræðsla og fræðistörf í UT : Hallgrímur Arnalds, Ólafur Sólimann, Disa Anderiman
Öldungadeild : Bergþóra K Ketilsdóttir, Anna Kristjánsdóttir, Þorsteinn Hallgrímsson, Jón Ragnar
Höskuldsson, Örn Kaldalóns, Ágúst Úlfar Sigurðsson, Bergsveinn Þórarinsson gefa kost á sér.
10. Önnur mál.
- Arnheiður Guðmundsdóttir framkv.stj. Ský sagði frá því að saga UT er komin á vef Ský –
www.sky.is Sagan nær til ársins 2014. Arnheiður skorar á félagsmenn að halda áfram að bæta
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við söguna og senda inn efni.
- Snæbjörn Ingi Ingólfsson nýkjörinn formaður Ský sagði frá fyrstu Vísindaferð Ský sem var hjá
Origo í janúar. Næsta vísindaferð verður hjá Miracle 26. mars 2019.
- Fráfarandi stjórnarmenn kvaddir, Guðjón Karl Arnarson, Birna Íris Jónsdóttir, Díana Dögg
Víglundsdóttir (fjarverandi) og María Ingimundardóttir. Þeim þakkað samstarfið og afhentar
gjafir.
- Guðjón Karl Arnarson fráfarandi formaður Ský þakkaði gott samstarf og óskaði nýkjörnum
formanni og nýrri stjórn velfarnaðar í starfi.
- Sigurður E. Sigurðsson óskaði eftir því að viðburðir á vegum Ský yrðu gerðir aðgengilegir í
gegnum streymi – sérstaklega með þá í huga sem búa utan Höfuðborgarsvæðisins.

Fleiri mál ekki á dagskrá og fundi slitið kl. 13:15.

