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Dagskrá: 

• Lögð fram ársskýrsla fyrir árin 2019 og 2020. 
• Endurskoðaðir ársreikningar fyrir 2019 og 2020 lagðir fram. 
• Starfsáætlun 2021 kynnt. 
• Kjör til stjórnar 
• Ferða og útgáfusjóður kynning og opnað fyrir umsóknir. 
• ICOM Nord  
• Önnur mál 

 
Guðný Dóra Gestsdóttir setti fund og bauð gesti velkomna. Lagði til að Bergsveinn Þórsson 
yrði fundarstjóri og að Sigurður Trausti Traustason riti fundargerð. 
 
Samþykkt af fundinum. 
 

Lögð fram ársskýrsla fyrir árin 2019 og 2020. 
Guðný Dóra fer yfir ársskýrslur fyrir árin 2019 og 2020. Lengri útgáfa af ársskýrslunni 
verður birt á vefsíðu icom.is 
 
Ársskýrslan var borin upp til samþykktar og var hún samþykkt af fundarmönnum. 
Endurskoðaðir ársreikningar fyrir 2019 og 2020 lagðir fram. 
Anna Friðbertsdóttir gjaldkeri fer yfir ársreikninga fyrir árin 2019 og 2020 sem hafa 
verið yfirfarnir af skoðunarmönnum. 
 
Engar spurningar bornar upp af fundarmönnum. 
Ársreikningarnir eru bornir undir fundinn til samþykktar og samþykktir af 
fundarmönnum. 
 
Starfsáætlun 2021 kynnt. 
Guðný Dóra Gestsdóttir fer yfir starfsáætlun íslandsdeildar ICOM. 
Kjör til stjórnar 
Tvo framboð bárust í stöðu ritara. Ólöf Gerður Sigfúsdóttir og Hólmar Hólm. Hver 
frambjóðandi fékk 2 mínútur til að kynna sig. Opnað var fyrir rafræna kosningu og var 
fresturinn ein mínúta. Ólöf Gerður Sigfúsdóttir var kosin ritari. 
 
Kosning meðstjórnanda. Hólmar Hólm gefur einnig kost á sér þar ásamt Guðlaugu 
Dröfn Gunnarsdóttur.  
 
Hólmar Hólm kosinn sem meðstjórnandi. 
 
Anna Guðný Ásgeirsdóttir kosin sem skoðunarmaður reikninga og verður það með 
Ingu Jónsdóttur. 



Ferða og útgáfusjóður kynning og opnað fyrir umsóknir. 
Ákveðið að veita tvo útgáfustyrki í ár með hliðsjón af því að lítið er hægt að ferðast. 
Auglýstir verða tveir styrkir upp á 135.000 kr 
ICOM Nord  
Helga Lára Þorsteinsdóttir fer yfir tilgang og tilurð ICOM Nord.  
Önnur mál 
 
Ólöf Kristín Sigurðardóttir fagnaði grósku í félaginu og að mörg framboð höfðu borist. 
 
Helga Maureen Gylfadóttir spurði hvort að borist höfðu upplýsingar frá Alþjóðaráðinu 
varðandi Covid 19. Stjórn hefur fylgst með fjölmörgum póstum varðandi það mál frá 
yfirstjórn m.a kannanir og annað slíkt. 
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