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  Fundargerð 

 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar í fundarherbergi á Stofnun Árna Magnús-

sonar í íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, þriðjudaginn 11. september 2012 og hófst kl. 

14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran (GK) formaður, Haraldur Bernharðsson (HB) 

varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir (ASÞ), Eiríkur Rögnvaldsson (ER) og Steinunn 

Stefánsdóttir (SS). Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir tilkynnti forföll. Jóhannes B. Sigtryggsson 

(JBS) frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

 

1. Málnefndaþingið 2012 í Ósló: fundarfrásögn (ASÞ og JBS) 

ASÞ og JBS lögðu fram minnisblað um það sem fram fór á fundi samstarfsnets málnefnda og 

málnefndaskrifstofa á Norðurlöndum og á málnefndaþingi í Ósló (Holmenkollen) 29.–31. 

ágúst. Þema þingsins var textun og talsetning í sjónvarpi. ASÞ hélt erindi á þinginu um 

talsetningu í íslensku sjónvarpi. 

 

2. Málnefndaþingið 2013 á Íslandi 

Frh. umræðu, sbr. fg. stj. ÍM 6/2012, 3. lið. Fundur samstarfsnets málnefnda og 

málnefndaskrifstofa á Norðurlöndum og málnefndaþing verður haldinn á Íslandi á næsta ári. 

Á fundi samstarfsnets málnefndanna í Ósló (Holmenkollen) var ákveðið að samstarfsnetið 

myndi styrkja þingið á næsta ári um 100 þ. DKK og fund samstarfsnets málnefndanna, sem 

haldinn verður í tengslum við þingið, um 150 þ. DKK. Vilji er fyrir því í stjórninni að þingið 

verði haldið á Akureyri. Formaður og ritari munu fljótlega hafa samband við hótel þar og leita 

tilboða í gistingu.  

 

3. Málræktarþing unga fólksins í haust 

Frh. umræðu, sbr. fg. stj. ÍM 6/2012, 1. lið. HB greindi frá undirbúningi málræktarþings unga 

fólksins í nóvember. Líklega verður bókaður salur í Laugardalshöll sem er í göngufæri fyrir 

börn úr Langholts-, Laugalækjar- og Réttarholtsskóla sem taka þátt í þinginu. Einnig verður 

kannað verð á leigu Þróttaraheimilisins í Laugardal. Halda þarf fljótlega fund með Mjólkur-

samsölunni (MS) og athuga hvernig hún vill koma að og styrkja þingið. Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti hyggst borga leigu á sal fyrir málræktarþingið og kemur hugsanlega 

að öðrum þáttum þess. 

 

4. Ályktun um íslenska tungu 

Dagur íslenskrar tungu er nú á föstudegi. Senda þarf ályktun Íslenskrar málnefndar til 

Alþingis í síðasta lagi viku fyrr til þess að mögulegt sé að leggja hana fyrir þingið á þeim 

degi. Haraldi og Eiríki var falið að semja drög að ályktuninni sem á nú að fjalla um íslensku í 

tölvuumhverfi. Íslenskur talgreinir fyrir Android-síma er risaskref fyrir íslensku og Mál-

nefndinni finnst of lítið hafa verið gert úr mikilvægi hans í fjölmiðlum. Vikið verður að 

honum í ályktuninni. 

Rætt var um að Íslensk málnefnd héldi sérstakt þing í vikunni á undan degi íslenskrar 

tungu 16. nóvember þar sem talgreinirinn og nýr talgervill yrðu kynntir og viðurkenningar 



veittar aðstandendum verkefnanna. Árleg ályktun Íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar 

tungu yrði einnig kynnt á þinginu. 

 

5. Fjármál Íslenskrar málnefndar 

Formaður greindi frá stöðu fjármála Málnefndarinnar og dreifði yfirliti yfir þau. Málnefndin 

fékk 2 m.kr. í styrk árið 2011 frá mennta- og menningarmálaráðuneyti og eyddi því öllu. Á 

tímabilinu 2012–2014 hefur ráðuneytið ákveðið að Íslensk málnefnd fái árlega í styrk 3 m.kr. 

Af greiðslu árins 2012 hafði 1.9.2012 verið eytt rúmlega 1.1 milljón króna.  

 

6. Önnur mál 

a) Kynning: Íslenskur talgreinir fyrir Android-síma og nýr talgervill 

Á málþingi Háskólans í Reykjavík 28. ágúst um nýjan íslenskan talgreini fyrir Android-síma 

og nýjan talgervil talaði HB sem fulltrúi Málnefndarinnar. 

 

b) Erindi um þáttöku í ráðstefnu 

Ari Páll Kristinsson hefur sent formanni ÍM tölvuskeyti þar sem óskað er eftir því að 

Málnefndin taki þátt í fyrirhuguðu málþingi sem ber vinnuheitið Languages and 

Internationalization in Higher Education: Ideologies, Practices, Alternatives sem stefnt er að 

því að verði haldið í júlí 2013. Stjórnin tók vel í erindið og mun taka endanlega afstöðu til 

þess þegar formlegt erindi berst síðar. 

 

c) Merki Íslenskrar málnefndar 

JBS var falið að láta auglýsingastofu teikna aftur upp merki Íslenskrar málnefndar (laufið). 

Einungis eru til rafrænar gerðir af merkinu í lítilli upplausn.  

 

Mál til bókunar 

Formaður sendi á vegum ÍM bréf 27. júní 2012 til Rannsóknamiðstöðvar Íslands (Rannsókna- 

og nýsköpunarsviðs) þar sem gerð er athugasemd við að svarskeyti berist á ensku þegar sótt er 

um styrk til Rannís (sjá fg. stj. ÍM 6/2012, 6. lið). Í bréfi formanns segir m.a.: „Málnefndin 

lítur svo á að tölvupóstur og annar póstur til Íslendinga frá Rannís eigi að vera á íslensku. 

Enskur texti eða texti á öðru erlendu máli getur fylgt með ef meðumsækjendur um styrk eru 

erlendir.“ 

  

Formenn Íslenskrar málnefndar og Málnefndar um íslenska táknmálið, Guðrún Kvaran og 

Valgerður Stefánsdóttir, sendu á vegum nefndanna 2. júlí 2012 drög að málstefnu Stjórnarráðs 

Íslands til Guðnýjar Helgadóttur og Áslaugar Dóru Eyjólfsdóttur í mennta- og 

menningarmálaráðuneyti (sjá fg. stj. ÍM 6/2012, 2. lið). 

 

Fulltrúum Íslenskrar málnefndar í tölvunefnd mennta- og menningarmálaráðuneytis og 

Málnefndarinnar, Eiríki Rögnvaldssyni, Haraldi Bernharðssyni og Sigrúnu Helgadóttur, hafa 

verið þökkuð vel unnin störf í nefndinni í bréfi frá ráðuneytinu sem sent var til þeirra í byrjun 

september. 

 

 

Fundi var slitið kl. 16.30 

 

 

 

Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

         sign.               sign. 


