
28. febrúar 2017 

 

Aðalfundur Ský haldinn á Grand Hótel kl 12:00 

1).  

Fundarstjóri María Ingimundardóttir og Fundarritari Díana Dögg Víglundsdóttir,  samþykktir af 

fundargestum.  

Snæbjörn I. Ingólfsson fer yfir skýrlsu stjórnar fyrir hönd formans Stjórnarinnar sem var ekki viðstaddur.  

 

2).  

Nefnirnar kallaðar upp ein af annarri til þess að fara yfir árið.  

Orðanefnd: 

- Enginn mætti fyrir hönd hóps 

Ritnefnd:  

- Sigurjón Ólafsson kom og ræddi málefni Ritnefndar og það sem Ritnefndin hefur verið að fast við 

á árinu.  

- Næsta tölublað Tölvumála mun síðan fjalla um verslun á netinu.  

- Lestur greina á ský.is er um 400-500 að meðaltali en það fer eftir því hvað þeir sem skrifa 

greinarnar eru duglegir að deila þeim áfram á samfélagsmiðlum.  

Siðanefnd: 

- Er ekki starfandi 

Heilbrigðishópur:  

- Enginn mætti fyrir hönd hóps 

Öryggishópur:  

- Ingimar frá RHÍ talaði fyrir hönd hópsins. Öryggishópurinn hélt einn viðburð á árinu.  

Fjarskiptahópur:  

- Enginn mætti fyrir hönd hóps 

Rafræn opinber þjónusta:  

- Enginn mætti fyrir hönd hóps 

Hugbúnaðarhópur:  

- Enginn mætti fyrir hönd hóps 



Faghópur um vefstjórnun:  

- Hiildur Óskarsdóttir formaður hópsins mætti og hélt tölu um árið.  

- Vefhópurinn hélt fjóra viðburði á síðasta ári. Allt viðburðir sem voru sóttir af 150-220 manns 

hver.  

- Hildur og Steinunn ætla ekki að gefa kost á sér aftur.  

Rekstur tölvukerfa: 

- Enginn mætti fyrir hönd hóps 

Menntun fræðsla og fræðastörf: 

- Enginn mætti fyrir hönd hóps 

Öldungadeildin:  

- Anna Kristjánsdóttir kom upp og hélt erindi og sagði frá árinu hjá Öldungadeildinni  

- Síðan tók Arnlaugur Guðmundsson, formaður ritnefndar við og fjallaði áfram um útgáfu 

afmælisritsins.  

 

3).  

Útnefndir voru heiðursfélagar Ský. Eru það þau sem komið hafa að 50 ára afmælisriti tækni á Íslandi sem 

fengu þann heiður.  

 

4). Gjaldkeri Ský hann Kristján ÓIafsson. Fór yfir reikninga og voru þeir samþykktir af fundargestum 

 

5). Ekki var fjallað um þennan lið 

6). Lagt var til að félagsgjöld yrðu eins og þau hafa verið og var það samþykkt af félagsmönnum 

7). Stjórnin gefur kost á sér aftur og var það samþykkt af fundargestum 

8). Skoðunarmenn gáfu kost á sér aftur og var það samþykkt af fundargestum 

9). Nefndarkjör:  

 Það vantar einhverja í nokkrar af nefndunum  

 Það var einn að bætast við í Hugbúnaðarhópinn 

 Það vantar einn í vefhópinn 

 Það má alltaf bæta fleirum í ritnefndina og gaf Hildur Óskarsdóttir kost á sér þar 

10). Önnur mál 

 Arnheður sýndi uppkast af nýjum vef Ský 



 

 

Minnt var á að þann 6. apríl verður Ský 50 ára og verður þá haldið afmæli Ský til heiðurs. Sama 

dag mun bók um tölvuvæðingu á Íslandi koma út.  

 

Fleira var ekki rætt og var fundi slitið kl 13:30  

 

 

 


