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Dagskrá aðalfundar
1) Skýrsla stjórnar
Þorleifur formaður kynnti skýrslu stjórnar:
Sjöunda Náttúrustofuþing
SNS skýrsla stjórnar 2011
27.10.2011
Í stjórn Samtaka náttúrustofa (SNS) starfsárið 2010 – 2011 voru Þorleifur Eiríksson formaður,
Jón Ágúst Jónsson og Sveinn Kári Valdimarsson meðstjórnendur.
Starf stjórnar var svipað og verið hefur. Mörg sameiginleg verkefni náttúrustofanna vinnast án
sérstakra afskipta stjórnar, þó að stjórn hafi milligöngu og leiðbeini í nokkrum tilfellum. Hér
verður því ekki fjallað um þessi verkefni svo sem fyrirlestraröð SNS, bókhald, umsagnir
ýmiskonar og fundi o.fl..
Haldnir voru sex símafundir og tekin fyrir ýmis mál er vörðuðu stofurnar. Í morgun var svo
haldinn sjöundi fundur stjórnar hér í Neskaupstað. Það liggur fyrir aðalfundi tillaga um að
stjórn sitji til áramóta svo það kemur í ljós hvort fundir verða fleiri.
Hér á eftir verða nefnd sérstaklega nokkur atriði sem stjórn fjallaði um
1. Ákveðið var að gefa ekki út sameiginlega ársskýrslu.
2. Ákveðið var að hafa ekki sameiginlega feltferð í ár, en einbeita sér að því að ganga frá
fyrri feltferðum og ákveða svo framhaldið þegar því væri lokið.
3. Rætt var um tækjalista SNS. Ákveðið var að listinn yrði hýstur á síðu SNS og
uppfærður reglulega. Rætt var um mikilvægi slíks lista.
4. Ákveðið var að halda áfram með heimasíðu SNS og ganga frá henni miðað við
núverandi uppsetningu og að heimasíðan sé einföld.
5. Efla þarf grunnrannsóknir á náttúru Íslands og skerpa á hlutverkum og verkaskiptingu
NÍ og náttúrustofa. Náttúrustofur gera marga góða hluti. Ráðherra virðist vita það en
starfsfólk ráðuneytisins og ýmsir aðrir vilja ekki sjá það og vinna jafnvel gegn
náttúrustofunum. Náttúrustofur þurfa að verða hluti af því batteríi sem vinnur að

náttúrurannsóknum á Íslandi. Skipulag náttúrurannsókna þarf að endurskoða þannig að
náttúrustofurnar fái sinn rétta sess í kerfinu.
6. Rætt um að náttúrustofurnar þurfa að fá leiðréttingu á fasta framlaginu, það sem fæst
nú dugar engan veginn til reksturs á eins manns stofnun. 15-20 milljónir nær lagi líkt
og aðrar einmenningsstofnanir eru að fá.
Fjárveitingar til NS 2012. Ákveðið að Þorsteinn, Lindi og Róbert fundi með formanni
og varaformanni fjárlaganefndar og fari fram á leiðréttingu grunnframlags til NS með
vísan í lög.
Virðingarfyllst,
Þorleifur Eiríksson formaður.
P.s. Ákveðið var á aðalfundi að stjórnarskipti verða við áramót, en ekki aðalfund, svo þessi
skýrsla skoðast sem áfangaskýrsla.
Formanni var þakkað fyrir greinagóða skýrslu og hún samþykkt samhljóða.
2) Afgreiðsla reikninga
Lagðir voru fyrir ársreikningar sem samþykktir höfðu verið af skoðunarmönnum. Farið var
yfir einstaka liði og reikningar síðan samþykktir samhljóða
3) Lagabreytingar
Eftirfarandi lagabreyting var samþykkt:
Í 6.gr. lið d): verður tekin út setningin „[Allar náttúrustofurnar skulu hafa fulltrúa á
aðalfundi.]“
Ástæða fyrir þessari breytingu er að fyrirbyggja að fundir verði ólöglegir ef einhver ein stofa
vill eða getur ekki sent fulltrúa á aðalfundi.
4) Kosning stjórnar
Samþykkt var að Þorsteinn Sæmundsson verði næsti formaður stjórnar SNS og Ingvar Atli
Sigurðsson og Þorleifur Eiríksson sitji með honum í stjórn. Samþykkt var einnig að
stjórnarskipti skulu fara fram um áramót.
5) Skipun í vinnuhópa
Samþykkt var að aðalfundur skipar ekki í vinnuhópa heldur getur stjórn skipað slíka hópa ef
ástæða þykir til.
6) Kosning skoðunarmanna reikninga
Samþykkt var að Smári Haraldsson og Sigríður Kristinsdóttir yrðu skoðunarmenn reikninga.
7) Ákvörðun um árgjöld og/eða önnur framlög.
Samþykkt var að hver stofa greiði 30.000 krónu eingreiðslu til að hækka innistöðu í varasjóði.

8) Önnur mál
Samþykkt var tillaga úr vinnuhópi starfsmanna að á hverri stofu sé skipaður umhverfisfulltrúi.
Hlutverk umhverfisfulltrúa verður að halda utanum umhverfistengslanet og móta grunn að
umhverfisstefnu stofanna.
Róbert lagði fram fyrirspurn varðandi fiðrildavöktun þ.e.a.s. möguleikum á samstarfi við
greiningar, jafnvel skýrsluskrif. Það gæti sparað vinnu ef stofurnar gætu skipt milli sín
verkum í sameiginlegum vöktunarverkefnum sem þessu.
Stjórn var falið að útfæra samstarf um greiningu og úrvinnslu við fiðrildagreiningar.
Fundi slitið.

