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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 8. ágúst 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. Jóhannes B. Sigtryggsson frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum var 

fjarverandi vegna sumarleyfis. Guðrún Kvaran ritaði fundargerð. 

 

1. Málnefndaþingið á Akureyri – lokaundirbúningur. 

  

Formaður fór yfir undirbúning skráningar bæði á netverksfundinn og málþingið. Allir skráðir 

hafa fengið hótelherbergi en óvíst er um tvo viðbótarþátttakendur sem Nordisk 

Sprogkoordination var nýbúin að tilkynna. JBS verður beðinn um að kanna það. Eiríkur hafði 

verið í sambandi við Torbjørg Breivik og staðfesti  hún að ASTIN sæi um 

pallborðumræðurnar. Hún hafði einnig sagt honum að Per Langgård og Sjur Nørstebø 

Moshagen verði saman um fyrirlestur. JBS verður beðinn um að kanna það nánar. Spurt var 

um útdrætti og taldi formaður að þeir væru ekki allir komnir. JBS verður spurður um þá. 

 Þar sem JBS var fjarverandi var ekki unnt að fara yfir fjárhagsstöðuna en formaður 

taldi hana viðunandi. 

 Anna Sigríður og Sigríður kynntu næst tillögur að skoðunarferð og kvöldverði á 

Siglufirði 29. ágúst. Lögðu þær til að Kristjana Arngrímsdóttir, söngkona úr Svarfaðardal, 

yrði fengin til syngja í lokahófinu. Var samþykkt að Anna hefði samband við hana. Einnig var 

samþykkt að taka matseðil 1 (4790.-) og bjóða rauðvín með aðalrétti. 

 

2. Málræktarþing unga fólksins. 

  

Haraldur upplýsti að Páll Óskar hefði samþykkt að koma norður og hefur gítarleikara með sér. 

Einnig hefur Ari Eldjárn samþykkt að stýra samkomunni eins og á síðasta ári. Stjórn 

samþykkti að greiða fyrir ferð Jóhanns Björnssonar til Akureyrar til þess að funda með 

fulltrúum grunnskólanna. Ákveðið var að Haraldur fundaði stuttlega með Brynhildi 

Þórarinsdóttur á Akureyri. Einnig var ákveðið að hafa samband við Áslaugu Dóru og kanna 

hvort ráðherra verði á Akureyri 16. nóvember.  

 

3. Önnur mál. 

 

a) Formaður tilkynnti að Gunnhildur Stefánsdóttir hefði fallist á að sækja fund EFNIL í 

Vilnius í ágústlok. 

b) Formaður sagði frá tveimur kynningum á Íslenskri málnefnd, annarri á alþjóðaþingi 

esperantista og hinni á ráðstefnunni ,,Languages and Internationalization in Higher 

Education“. Báðar fóru fram í júlí. 

c) Guðrún hefur tekið að sér að vera fulltrúi forsætisráðuneytisins í málnefnd 

stjórnarráðsins. 

d) Lítillega var rætt um ályktun ársins 2013 og þing um íslensku sem annað mál. 

Undirbúningur er skammt á veg kominn og var ákveðið að taka málið upp á 



septemberfundi. Formaður kannar hvort JBS hefur ekki pantað salinn í Þjóðminjasafni 

14.11. 

e) Eiríkur sagði frá því að Arnór Guðmundsson í mennta- og menningarmálaráðneyti 

hefði haft samand við sig og beðið um tillögur um hvernig vinna mætti best að 

máltækni á þessu ári fyrir allt að fimm milljónir króna. Eiríkur sendi tillögur í þremur 

liðum og lagði til að peningarnir færu í áætlun, félagið Almannaróm og í þróun 

hugbúnaðar og annarra tungutæknitóla. Nú er búið að samþykkja að fjórar milljónir 

fari í þennan pott. 

f) Formanni var falið að skrifa ritara ráðherra og minna á að ÍM hefur pantað viðtalstíma 

í septemberlok. 

 

Fleira gerðist ekki og var fundi slitið 16.10. 

 

 

Guðrún Kvaran 

 sign. 


