
Fundargerð Félags rannsóknarstjóra á Íslandi 

Fyrsti fundur stjórnar fimmtudaginn 24. Janúar 2013 

 

Mætt voru: 

Ásta Sif Erlingsdóttir 

Kristján Kristjánsson 

Ólöf G Sigfúsdóttir  

Oddný S Gunnarsdóttir 

 

Efni á dagskrá: 

1. Stjórn skiptir með sér verkum. Ásta Sif Erlingsdóttir valin formaður, Kristján 

Kristjánsson gjaldkeri, Oddný S. Gunnarsdóttir ritari 

2. Fjármál. Ákveðið er að stofna formlega félagið IceARMA á kennitölu en áætlaður 

kostnaður við það er ca. 5.000 Kr. Ákvörðun var tekin á stofnfundi um að hafa 

félagsgjöld 15.000Kr. á ári. Kristján Kristjánsson sér um að skráningu félagsins og fær 

endurgreitt um leið og félagsgjöld verða innheimt .  

3. Félagatal.  Stofnfélagar eru 24 en send verða út bréf til ítrekunar til hugsanlegra 

stofnfélaga og þeim boðin þátttaka.  

4. Heimasíða. Úlfar K. Gíslason tekur að sér að gera heimasíðu áætlaður kostnaður við 

skráningu er 7.500 Kr. og árlegur kostnaður um 1.000 Kr.  

5. Fjallað um beiðni EARMA varðandi tilnefningar tveggja sérfræðinga/fulltrúa félagsins 

í þátttöku í COSTverkefni, sem er í bígerð. Breytingar hafa orðið innan COST þannig 

að nú geta rannsóknastjórar tekið þátt. Ásta Sif Erlingsdóttir mun taka þátt fyrir hönd 

IceARMA ásamt Kristjáni Kristjánssyni en Elísabet M Andrésdóttir hjá Rannís verður 

skráð sem fulltrúi landstengiliða í rammaáætlun ESB. 

6. Fjallað var um ýmis kerfi til að halda utan um rannsakendur, rannsóknir og afurðir 

þeirra. Starfsmenn Rannís og menntamálaráðuneytis hafa verið að gera úttektir á 

kostnaði slíkra kerfa, en ekki hefur verið tekin ákvörðun hvaða kerfi verði notað á 

Íslandi. 

7. Ákveðið að sækja um aðild að EARMA en vonast er eftir jákvæðu svari frá 

Samstarfsnefnd opinberu háskólanna um styrk til þess að greiða aðildargjaldið. 

8. 23. -24. apríl mun verður Ásta með fund landstengiliða í MC áætluninni þar sem boðið 

verður fulltrúum frá IPR- helpdesk og EPA (Evrópsku einkaleyfastofunni), almennur 

kynningarfundur þessara aðila verður haldinn í samstarfi við Rannís 24. apríl og verða 

félagsmenn IceARMA sérstaklega hvattir til að mæta. 

9. Í maí mun NUAS funda á Íslandi í samstarfi við Halldór Jónsson sem er einn af 

fulltrúum Íslands í samtökunum. .Skoðað verður hvort félagsmenn IceARMA og 

NUAS ættu að funda saman við þetta tækifæri. 

10. Ásta Sif kynnti breytingar innan Háskóla Íslands en Rannsóknaþjónustan og 

Vísindasvið sameinuðust í Vísinda- og nýsköpunarsvið um áramótin. Litlar breytingar 



verða á starfsemi Rannsóknaþjónustunnar, en samstarf við vísinda- og nýsköpunarsvið 

eykst. 

11. Næsti fundur verður haldinn uppúr miðjum febrúar. 

 

 


