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Fundargerð 
 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar í fundarherbergi orðfræðisviðs á Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, þriðjudaginn 28. maí 2013 og 

hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson vara-

formaður, Eiríkur Rögnvaldsson, Anna Sigríður Þráinsdóttir og Sigríður Dagný Þorvalds-

dóttir. Sigrún Helgadóttir, fyrrverandi formaður orðanefndar Skýrslutæknifélags Íslands, var 

viðstödd 1. lið. Jóhannes B. Sigtryggsson frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

ritaði fundargerð.  

 

1. Framtíð íðorðastarfs í upplýsingatækni 

Sjá fg. stj. ÍM 3/2013, 4. lið. Málnefnd barst í mars minnisblað frá Sigrúnu Helgadóttur (dags. 

15.3.2013) og bréf frá Arnheiði Guðmundsdóttur framkvæmdastjóra Skýrslutæknifélags 

Íslands (dags. 14.3.2013) þar sem greint er frá því að orðanefnd félagsins, sem starfað hefði 

frá árinu 1978, hefði látið af störfum og óskað var eftir fundi um framtíðarskipan íðorðastarfs 

í tölvu- og upplýsingatækni. Tölvuorðasafn orðanefndar Skýrslutæknifélags Íslands kom 

nýlega út í fimmta sinn (http://tos.sky.is). Sigrún kynnti hvernig íðorðastarfi í upplýsinga-

tækni væri hagað annars staðar á Norðurlöndum. Nauðsynlegt væri í slíku starfi að hafa ritara 

til aðstoðar þannig að verkinu miðaði vel áfram. Mikilvægt væri einnig að geta leitað til 

breiðs hóps sérfræðinga.  

Ákveðið var að skipa undirbúningshóp sem í eiga sæti Sigrún, Eiríkur og Haraldur sem 

skila mun tillögum um framtíðarskipan þessara mála í haust. Einnig verður leitað til Ágústu 

Þorbergsdóttur á málræktarsviði Árnastofnunar um að taka þátt í starfi hópsins. Formaður 

mun skrifa bréf til Skýrslutæknifélagsins og greina frá þessu. 

 

2. Undirbúningur málnefndaþings í ágúst – skipting verkefna 

Formaður dreifði lista yfir verkefni við málnefndaþingið í ágúst og skiptu stjórn og ritari með 

sér verkum. 

 

3. Önnur mál 

a) Styrkir til málnefndaþings 

Íslensk málnefnd hefur fengið styrk frá Letterstedtska föreningen sem hljóðar upp á 20.000 

sænskar krónur til að greiða hluta kostnaðar við þátttöku fyrirlesara á málnefndaþinginu í 

ágúst. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur einnig veitt rausnarlegan 431 þ.kr. styrk til 

að greiða kosnað við þátttöku aukafulltrúa frá ÍM á málnefndaþinginu. Málnefndin er þakklát 

fyrir styrkina. 

 Formaður og ritari sóttu einnig fyrir hönd Málnefndarinnar um styrki frá Nordisk 

kulturfond og Stiftelsen Clara Lachmanns fond en fengu þar hins vegar synjun. 

 

b) EFNIL-þing í Vilnius 26.–28. september 2013 

Árlegt þing EFNIL, European Federation of National Institutions for Language, verður haldið 

í Vilnius í haust. Formaður kemst ekki á fundinn og óskaði eftir tillögum fyrir 30. júní um 

hver gæti farið í sinn stað. Mikilvægt er að fulltrúi Málnefndarinnar fari á fundinn því að í 

fyrra fékk Ísland atkvæðisrétt á aðalfundi EFNIL sem haldinn verður í tengslum við þingið. 

http://tos.sky.is/


 

c) Fernuflug MS  

Formaður greindi frá því að MS hygðist líklega hafa örnefni sem þema næsta fernuflugs 

fyrirtækisins á mjólkurfernum þess. Hann hefur haft samband við Hallgrím J. Ámundason, 

starfsmann á nafnfræðisviði Árnastofnunar, sem tók vel í að liðsinna MS og ÍM við að 

undirbúa fernuflugið. 

 

d) Esperantóþing og þing um mál í háskólum 

Formaður hefur verið beðinn um að kynna starf Málnefndarinnar á alþjóðlegu þingi 

esperantista, sem haldið verður í Reykjavík í júlí, og einnig halda erindi á alþjóðlegu þingi um 

mál í háskólum sem verður haldið um svipað leyti í Reykjavík. 

 

e) Þing unga fólksins í haust 

Sjá fg. stj. ÍM 3/2013, 6. lið, a. Ákveðið hefur verið að halda þingið í hátíðarsal Háskólans á 

Akureyri. 

 

f) Áætlun um íslensku í tölvuheiminum 

Eiríkur greindi frá því að nýlega hefði verið samþykkt stefnan Upplýsingasamfélagið 2013–

2016. Gert er ráð fyrir að útdeilt verði nokkrum milljónum króna á ári í máltækni sem 

ráðuneytin sæki um í.  

 

g) Skýrsla um máltækni í Evrópu 

Nýlega var gefin út skýrsla á vegum META-NET um máltækni í Evrópu sem nefnist Strategic 

Research Agenda for Multilingual Europe 2020 (sjá hér: http://www.meta-net.eu/sra-en). Í 

frumdrögum skýrslunnar var ekkert minnst á íslenska máltækni. Eiríkur, sem er fulltrúi 

Íslands í META-NET, kvartaði yfir þessu á undirbúningsfundi um skýrsluna og í framhaldi af 

því var bætt úr því. 

 

 

Fundi var slitið kl. 16.50 

 

 

 
Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.               sign. 
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