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Í skýrslunni er sagt frá því sem helst var á döfinni hjá 

félaginu á sjötta starfsári þess, tímabilið maí 2017 til 

ágúst 2018. 

 



 

 

Reykjavík 15.ágúst 2018 

Ágæti félagi, 

Félag rannsóknastjóra á Íslandi boðar til aðalfundar félagsins miðvikudaginn 12. september 

kl. 12.15 

Fundurinn verður haldinn hjá RANNIS, Borgartúni 30, 105 Reykjavík 

Dagskrá aðalfundar: 

1.  Kosning fundastjóra og fundaritara 

2.  Skýrsla stjórnar lögð fram 

3.  Reikningar lagðir fram til samþykktar 

3a  Kosning eftirlitsmanns 

4.  Lagabreytingar 

5.  Ákvörðun félagsgjalds 

6.  Kosning stjórnar 

7.  Önnur mál 

 Kynning á Horizon Europe og Vísindavökunni – Aðalheiður Jónsdóttir 
 

Boðið verður upp á hádegisverð og eru félagar þess vegna vinsamlega beðnir um að tilkynna 

þátttöku fyrir 10. september. 

Með von um að sjá ykkur sem flest. 

Bestu kveðjur, 

f.h. stjórnar Félags rannsóknastjóra á Íslandi 

Ásta Sif Erlingsdóttir, formaður 

Athugið að atkvæðisrétt á aðalfundi hafa einungis skuldlausir félagsmenn 

 

 

 



FÉLAG RANNSÓKNASTJÓRA Á ÍSLANDI 
 

Ársskýrsla fyrir tímabilið maí 2017 til ágúst 2018 

 

Um félagið 

Félagið var stofnað 19. nóvember 2012 

Markmiðið með samstarfinu er að: 

- Rannsónkastjórar deili með sér þekkingu 

- Halda sameiginleg námskeið fyrir rannsóknastjóra 

- Auka vægi rannsóknastjóra sem einnar heildar í rannsóknaumhverfinu 

- Og síðast en ekki síst nýta mátt fjöldans ef þrýsta þarf á „kerfið“ 

Og þátttaka í norrænu/evrópsku og alþjóðlegu samstarfi rannsóknastjóra. 

 

30 félagar skráðu sig í félagið fyrsta árið, og hófst félagsstarfið með 

aðalfundi 24. apríl 2013. Félagsmenn eru nú 43.  Aðalfundur ársins 2017 var 

haldinn 5. maí 2017 að Hótel Grand, á dagskrá voru almenn aðalfundarstörf, 

stjórnarkjör og kynning á BESTPRAC verkefninu.  Eftir fundinn hélt félagið í 

samstarfi við RANNIS opinn fund um ERC með þátttöku Íslendinga sem 

hlotið hafa ERC styrki. 

 

Stjórn félagsins er þannig skipuð, eftir aðalfund 2017: 

Formaður Ásta Sif Erlingsdóttir, Háskóla Íslands 

Gjaldkeri Eiríkur Smári Sigurðarson, Háskóla Íslands 

Ritari Oddný Gunnarsdóttir, Landspítala-háskólasjúkrahúsi 

Varamenn: 

Elísabet Andrésdóttir, RANNIS 

Anna Kristín Daníelsdóttir, MATÍS 

 

  



Stjórnarfundir 

Stjórnin hélt sjö fundi auk aðalfundar á árinu.  Allar fundargerðir eru 

birtar jafnóðum á vef félagsins. 

Félagsmenn 

Árið 2018 eru skráðir félagar 43. 

Fjármál 

Í lok tímabils er eiginfjárstaða góð.  Gjaldkeri gerir nánar grein fyrir 

fjármálum. 

Vefsíða 

Vefsíða Félags rannsóknastjóra á Íslandi: http://icearma.is/ fór í loftið 

haustið 2013, þar eru nú upplýsingar um lög félagsins, félagatal, 

fundagerðir, fréttir og krækjur á systursamtök okkar í nokkrum löndum.  

Hvetjum við félagsmenn til að fylgjast með á síðunni og skoða vefsíður 

systursamtaka. 

 

Deiling þekkingar 

Eins og segir í markmiðum félagsins þá er í félagsstarfinu leitast við að 

skapa vettvang fyrir rannsóknastjóra til að deila með sér þekkingu og 

einnig að fá utan að komandi aðila til að koma og kynna það sem þeir eru 

að gera og nýta samtakamátt okkar til að þrýsta á kerfið. 

Nokkrir félagsmenn hafa bent á áhugaverða erlenda fyrirlesara sem við 

höfum lagt okkur fram við að fá til landsins. 

 

Heimsókn Gill Wells 

Hápunktur þessa tímabils var án efa heimsókn Gill Wells yfirmanns 

Evrópu -og stefnumótunarskrifstofu Rannsóknaþjónustu Oxford-háskóla, 

hinn 5. september 2017.  Gill hélt fyrir okkur mjög áhugavert námskeið 

um Marie Sklodovska Curie og ERC áætlanirnar og rannsóknaáhrif og 

hagnýtingu.  Námskeiðið var haldið í húsakynnum MATÍS og var mjög vel 

sótt. 

http://icearma.is/


Stefnumót við vísindin 

Eins og áður sagði var einnig í samstarfi við RANNIS boðið til fundar með 

Íslendinum sem fengið hafa ERC styrki hinn 5. maí 2017, fundurinn var 

mjög vel sóttur, gerð voru myndbönd með viðtölum við þátttakendur í 

ERC, sem hægt er að skoða á meðfylgjandi krækju. Stefnumót við vísindin 
 

Námskeið um fjármál H2020 

Hinn 18. október var Í samstarfi við RANNIS var haldið námskeið um 
fjármál og uppgjörsreglur í Horizon 2020 rannsókna- og 
nýsköpunaráætlun ESB. Leiðbeinandi var Michael Remes frá Finance 
Help-desk sem sérhæfir sig í því að leiðbeina um fjármál og uppgjör í 
verkefnum sem styrkt eru af rannsóknaáætlunum ESB. 

Heimsókn Poul Petersen  

Horizon 2020 og Félag rannsóknastjóra á Íslandi standa fyrir 
námskeiðum í mars  

Í byrjun mars 2018 kom Poul Petersen forstöðumaður 
rannsóknaþjónustu Kaupmannahafnarháskóla í heimsókn til okkar 
félagsmanna og hélt fyrir okkur áhugaverð námskeið um hvað má og 
hvað ekki við rekstur verkefna sem styrkt eru af ESB.  

Samstarf jafnt innlent sem erlent 

Samstarf rannsóknastjóra er mikilvægt jafnt innan lands sem utan og 

hvetjum við rannsóknastjóra til að kynna sér hina ýmsu möguleika sem 

gefast á samstarfi.  Félag rannsóknastjóra er nú aðili að EARMA – 

Evrópusamstarfi rannsóknastjóra, það félag á aðild að iNorms sem er 

alþjóðlegt samstarf rannsóknastjóra og í gegnum þessi félög hefur Félag 

rannsóknastjóra nú einnig hafið samstarf við SRA – Society of Research 

Administrators, sem eru bandarísk félagasamtök sem starfa náið með 

iNorms.  Öll þessi félög halda stórar og áhugaverðar ráðstefnur ýmist 

árlega eða annað hvert ár, og hvetjum við alla sem eiga þess kost að taka 

þátt í þessum ráðstefnum.  Með þátttöku í þessum ráðstefnum hefur 

félögum tekist að koma á tengslum við starfssystkin annars staðar og 

fengið hjá þeim bæði hugmyndir og aðstoð. Við teljum þessi tengsl 

ómetanleg og hvetjum enn og aftur alla til að fylgjast með og taka þátt í 

samstarfinu. 

http://icearma.is/uncategorized/stefnumot-vid-visindin/
http://icearma.is/uncategorized/stefnumot-vid-visindin/
http://www.finance-helpdesk.org/
http://www.finance-helpdesk.org/


Á þessu tímabili tóku nokkrir félagsmenn þátt í EARMA ráðstefnu í 

Brussel, iNorms ráðstefnu í Edinborg og SRA ráðstefnu í Vancouver í 

Kanada.  Allar þessar ráðstefnur hafa orðið til þess að styrkja tengsl okkar 

út á við. 

Mikil vakning er eins og er í iNorms samstarfinu og tekur einn 

félagsmaður virkan þátt í mótun samstarfs félaga innan iNorms til 

framtíðar. 

 

COST verkefni 

Umsókn BESTPRAC verkefnishópsins um framlengingu á verkefninu í 2 ár 

til viðbótar við þau 4 sem verkefnið hafði þegar verið rekið, var samþykkt 

og höldum við því áfram þátttöku í þessu verkefni.  5 – 6 félagar hafa 

tekið virkan þátt í þessu verkefni og haft mikið gagn af. 

Eitt af því sem verkefnið hefur unnið að er að bjóða rannsóknastjórum í 

heimsóknir á milli landa. 

Vekjum athygli á að þessar heimsóknir eru auglýstar reglulega á vefsíðu 

BESTPRAC og allir geta nýtt sér þær. http://www.bestprac.eu/home/ 

  

http://www.bestprac.eu/home/


Félagaskrá 
 

Aðalheiður Jónsdóttir Kynningarstjóri Rannís alla@rannis.is 

Anna Kristín 
Daníelsdóttir 

Sviðsstjóri  Matís  annak@matis.is  

Ása L. Aradóttir Prófessor Landbúnaðarháskólinn á 
Hvanneyri 

asa@lbhi.is 

Ása Vala Þórisdóttir Rannsóknastjóri Heilbrigðisvísindasvið HÍ asavala@hi.is 

Ásta Sif Erlingsdóttir Deildarstjóri Vísinda- og 
nýsköpunarsviði HÍ 

astasif@hi.is 

Baldvin Zarioh Deildarstjóri Vísinda- og 
nýsköpunarsviði HÍ 

bmz@hi.is  

Birna Gunnarsdóttir Verkefnastjóri Vísinda- og 
nýsköpunarsviði HÍ 

birnag@hi.is  

Björgvin Ægir 
Richardsson 

Verkefnastjóri Rannsóknarþjónusta HR bjorgvinr@hr.is 

Droplaug Ólafsdóttir Verkefnastjóri Úrvinnslu- og 
rannsóknasvið VÍ 

droplaug@vedur.is 

Eiríkur Smári 
Sigurðarson 

Rannsóknastjóri Hugvísindasvið HÍ eirikursmari@gmail.com  

Elísabet M 
Andrésdóttir  

Sviðsstjóri alþjóðasviðs  Rannís elisabet@rannis.is  

Gréta Björk  
Kristjánsdóttir 

Rannsóknastjóri Verkfræði- og 
náttúruvísindasvið HÍ 

greta@hi.is 

Guðbjörg Andrea 
Jónsdóttir 

Forstöðumaður Félagsvísindistofnun HÍ gudbjorg@hi.is 

Guðlaug Erna 
Karlsdóttir 

Verkefnastjóri Heilbrigðisvísindasvið HÍ gek@hi.is 

Guðlaug Þóra 
Kristjánsdóttir  

Verkefnastjóri Miðstöð framhaldsnáms 
við HÍ 

gudlaugkr@hi.is  

Guðrún Rósa 
Þórsteinsdóttir 

Forstöðumaður Háskólinn á Akureyri gudrunth@unak.is  

Gyða Einarsdóttir Verkefnastjóri Vísinda- og 
nýsköpunarsvið HÍ 

gydae@hi.is 

Halldór Jónsson Sviðsstjóri vísinda- og 
nýsköpunarsviðs 

Vísinda- og 
nýsköpunarsviði HÍ 

dorij@hi.is  

Helgi Thorarensen Sviðsstjóri rannsóknasviðs Háskólinn að Hólum helgi.thorarensen@gmail.com 

Hörður G. Kristinsson Rannsóknastjóri Matís  hordur@matis.is 

Jóhanna Linda 
Hauksdóttir 

Verkefnastjóri Fjármálasvið HÍ jlh@hi.is 

Jórunn Harðardóttir Sviðsstjóri úrvinnslu og 
rannsókna 

Veðurstofa Íslands jorunn@vedur.is 

Kári Joensen Forstöðumaður Háskólinn á Bifröst kari@bifrost.is 

Kristín Erla 
Harðardóttir 

Forstöðumaður Menntavísindasvið HÍ krishar@hi.is 

Kristján Kristjánsson Framkvæmdastjóri Rannsóknarþjónusta HR kk@hr.is 

Kristmundur Þór 
Ólafsson 

Sérfræðingur á 
alþjóðasviði Rannís 

Rannís kristmundur.olafsson@rannis.is  

Margrét Bessadóttir Rannsóknastjóri Heilbrigðisvísindasvið HÍ margrebe@hi.is 

mailto:alla@rannis.is
mailto:annak@matis.is
mailto:asa@lbhi.is
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mailto:astasif@hi.is
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Margrét 
Guðmundsdóttir 

Verkefnastjóri Hugvísindasvið mgu@hi.is  

Marta Guðjónsdóttir Rannsóknastjóri Reykjalundur marta@reykjalundur.is 

Oddný  S. 
Gunnarsdóttir 

Verkefnastjóri Landspítalinn oddnygun@landspitali.is  

Ólöf Gerður 
Sigfúsdóttir 

Forstöðumaður Listaháskóli Íslands olofg@lhi.is  

Pia Elisabeth Hansson Forstöðumaður Félagsvísindasvið - 
Alþjóðamálastofnun 

pia@hi.is 

Ragnheiður Hulda 
Proppé 

Rannsóknastjóri Félagsvísindasvið HÍ hproppe@hi.is 

Reynir Örn Jóhannsson Verkefnastjóri Vísinda- og 
nýsköpunarsviði HÍ 

roj@hi.is 

Sigríður Klara 
Böðvarsdóttir 

Rannsóknastjóri Liftæknisetri-Læknagarði skb@hi.is 

Sigrún Ólafsdóttir Sérfræðingur á 
alþjóðasviði 

Rannís sigrun.olafsdottir@rannis.is 

Sigurður Guðnason Framkvæmdastjóri Raunvísindastofnun sgud@raunvis.hi.is  

Soley Gréta 
Sveinsdóttir Morthens 

Þróunarstjóri Hafrannsóknastofnun 
soley.morthens@hafogvatn.is  

Sólveig Nielsen Verkefnastjóri Vísinda- og 
nýsköpunarsviði HÍ 

solveign@hi.is 

Svandís Nína Jónsdóttir Framkvæmda- og 
rannsóknastjóri 

Reykjavíkur Akademían  svandis.nina@akademia.is 

Sverrir Guðmundsson Verkefnastjóri Vísinda- og 
nýsköpunarsviði HÍ 

sverrirg@hi.is 

Úlfar Gíslason Verkefnastjóri Vísinda- og 
nýsköpunarsviði HÍ 

ulfarg@hi.is 

Þorvaldur 
Finnbjörnsson 

Framkvæmdastjóri Greiningarmiðstöð 
nýsköpunar 

thorvald@thorvald.eu 

Eyrún Steinsson Fjármála- og 
mannauðsráðgjafi 

Landspítalinn eyrunst@landspitali.is> 

Svandís Helga 
Halldórsdóttir 

Verkefnastjóri Vísinda- og 
nýsköpunarsviði HÍ 

svandish@hi.is 
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