Aðalfundur Ský 2020 27. febrúar 2020 11.45-14, Engjateig 9, 105 Rvk
Fundarritari Sólveig Hrönn Sigurðardóttir
1. Ávarp formanns, Snæbjörn Ingi Ingólfsson
2. Skýrslur nefnda og starfshópa
a. Ritnefnd (Ágúst Valgeirsson flutti skýrslu ritnefndar)
b. Orðanefnd (Arnheiður sagði frá nýju ferli og samstarfi við Árnastofnun)
c. Fjarskipti (Elmar kynnti)
d. Fókus – upplýsingatækni í heilbrigðisgeiranum (Daníel kynnti)
e. Hagnýting gagna (Sigrún frá Miracle talaði f.h. hópsins)
f. Hugbúnaðargerð (Ragnar kynnti)
g. Menntun, fræðsla og fræðistörf í UT (engin kynning)
h. Rafræn opinber þjónusta (engin kynning)
i. Rekstur tölvukerfa (engin kynning)
j. Vefstjórnun (Heiðar kynnti)
k. Öryggismál (Sigurður kynnti)
l. Öldungadeild (Ingólfur Helgi Tryggvason, formaður Öldungaráðs, kynnti hópinn)
3. Heiðursfélagi, enginn tilnefndur í ár
4. Reikningar félgsins, Kristján Ólafssongjaldkeri leggur reikninga fram til samþykktar. Einróma
samþykktir.
5. Hækkun félagsgjalda um 3% samþykkt.
Verðmódel fyrirtækja
var 28.000 hækkar í
29.000 fyrir fyrsta félaga frá fyrirtæki
var 14.000 hækkar í
14.500 fyrir næsta félaga (50% gjald)
var 7.000 hækkar í
7.250 fyrir alla eftir það (25% gjald)
Aðild einstaklinga var 7.000 hækkar í 7.250 - einstaklingar
sem borga sjálfir félags- og ráðstefnugjöld
Frítt fyrir aðila utan vinnumarkaðar
6. Lagabreytingar.
Tillögur lagðar fram til að einfalda og samræma starf faghópa:
https://www.sky.is/index.php/vidhburdhir/2-general/1892-2020-lagabreytingar.
a. Allar lagabreytingar faghópa samþykktar
7. Kosið í stjórn Ský, stjórnir faghópa og nefndir.
Eftirfarandi uppstilling á nýrri stjórn Ský er lögð fyrir fundinn og samþykkt:
Eftirtaldir eiga eitt ár eftir í stjórn:
Snæbjörn Ingi Ingólfsson, Origo
Kristján Ólafsson, Toyota
María Dís Gunnarsdóttir, Opin kerfi
Sólveig Hrönn Sigurðardóttir, RB
Eftirtaldir gefa kost á sér í stjórn (laus 3 sæti til 2 ára)
Dagbjartur Vilhjálmsson, Nox Medical
Jón Ingi Sveinbjörnsson, DMM lausnir
Kristjana Björk Barðdal, Reboot Hack
Eftirfarandi gefa kost á sér til formanns til eins árs
Snæbjörn Ingi Ingólfsson, Origo
Hægt er að sjá stjórnir faghópa og nefnda á vef Ský en þær voru allar kosnar til eins árs.
8. Önnur mál, Theódór hjá Syndis hættir og honum þökkuð vel unnin störf fyrir félagið.

