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VÍSINDASJÓÐUR FF OG FS
21. fundur í stjórn Vísindasjóðs FF og FS
20. nóvember 2018 kl. 15-17 í Vestra með stjórnum FF og FS
Mætt: Ólafur Þórisson, Jón Ragnar Ragnarsson, Kolbrún Kolbeinsdóttir sem ritaði fundargerð og
Steinunn Inga Óttarsdóttir; Guðríður Arnardóttir og Baldvin Björgvinsson úr stjórn FF; Ægir Karl
Ægisson og Þorbjörn Rúnarsson úr stjórn FS.
Dröfn Viðarsdóttir boðaði forföll.

o-o-o-o
1.

STAÐA VÍSINDASJÓÐS, REGLUR HANS OG FRÉTTABRÉF
a. 1. nóvember 2018 standa um 300.000.000 inni á reikningi sjóðsins. Svipaður fjöldi
umsókna er á milli 2016 og 2017. Í A-deild eru um 1.300 félagsmenn sem sækja um. Í Bdeild eru ríflega 600 félagsmenn sem sækja um en þar er hægt að sækja um undirstyrki
annað hvert ár.

b.

Fundarmenn fóru yfir reglur sjóðsins. Vinnureglur voru síðast samþykktar eftir
endurskoðun 27. september 2017. Reglurnar samþykktar óbreyttar.

c.

Fréttabréf A- og B-deildar lesin vandlega yfir. Rætt um hlutfallsleg réttindi
félagsmanna og skoðanir viðraðar. Engar breytingar gerðar á úthlutunarreglum.

d.

Eftir uppfærslur og nýtt útlit á Mínum síðum sem eru í vinnslu, verði hætt að taka við
umsóknum í landpósti.

e.

Tímabært að endurskoða styrkupphæðir í sjóðnum, sérstaklega í B-deild. Úthlutun úr
A-deild var hækkuð úr 60.000.- kr. í 84.000.- kr árið 2016 og ekki stendur til að breyta því.
Í B-deild mætti hækka styrk til skólaheimsókna og á sýningar. Stjórn falið að útfæra þetta.

f.

Í B-deild mega reikningar ekki vera eldri en 12 mánaða og um námsorlofsstyrk má
eigi sækja síðar en 12 mánuðum eftir að því lýkur.

g.

Í B-deild eru reglur þannig að greiðslur fara fram að afloknu styrkhæfu verkefni. Þá
ber félagsmanni að skila þátttökustaðfestingu. Stjórn var falið að skoða hvernig slíku er
háttað í sambærilegum sjóðum og hvort framkvæmanlegt eða æskilegt sé að breyta þessu
fyrirkomulagi.

h.

Formaður FF lýsti ánægju sinni með störf stjórnar Vísindasjóðs og telur félagsmann
sátta við starfsemi sjóðsins.

2.

ERINDI FRÁ FÉLÖGUM ÚR FS TEKIÐ TIL UMFJÖLLUNAR

Vakin er athygli stjórnar á hvort hægt sé að koma til móts við ferðakostnað landsbyggðarfélaga
FF og FS þegar námskeið á höfuðborgarsvæðinu eru sótt. Allir félagar geta sótt 84.000 kr. í Asjóð fyrir ráðstefnu og námskeði innanlands. Þó sitja ekki allir við sama borð. Sá sem býr á
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höfuðborgarsvæðinu getur farið á fjögur námskeið sem kosta 12.000 kr. hvert en t.d.
Austfirðingur einungis eitt því ferðakostnaðurinn er rúmar 35.000 krónur með flugi. Sjóðsstjórn
mun skoða málið og þá sérstaklega hvernig aðrir sambærilegir sjóðir leysa þetta.

3.

ÖNNUR MÁL

Engin önnur mál, fundarmenn þökkuðu allir fyrir góðan fund og fundi slitið.

Næsti fundur verður 18. desember, klukkan 15-17.
Hér má lesa fundargerðir Vísindasjóðs.
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