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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 9. október 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. Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir er í veikindaleyfi til áramóta. Jóhannes B. 

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

 

1. Málstefna Stjórnarráðsins 

Formaður, HB og Valgerður Stefánsdóttir, formaður Málnefndar um íslenska táknmálið, 

funduðu 2. október 2012 með starfsmönnum Stjórnarráðsins, Sigrúnu Ólafsdóttur og Birni 

Sigurðssyni, um málstefnu Stjórnarráðsins en drög að henni höfðu verið send til þess í júní 

(sjá fg. stj. ÍM 6/2012, 2. lið). Endanleg gerð Málstefnunnar verður síðan lögð fyrir 

ríkisstjórn. Sérstök ánægja er í Stjórnarráðinu með þá tillögu að málfarsráðunautur verði 

ráðinn þar og að skipuð verði málnefnd Stjórnarráðsins. 

 

2. Málræktarþing 2012  

HB greindi frá undirbúningi við málræktarþing unga fólksins 16. nóvember. Gengið hefur 

verið frá dagskrá og flytjendum. Samkoman verður í sal í Laugardalshöll, hefst kl. 10 og 

stendur í um tvo tíma. Á fundi 27. september með MS samþykkti fyrirtækið að sjá um veit-

ingar á þinginu eins og svo oft áður. Kanna þarf hvort MS vill leggja til eitthvað fleira á þing-

inu eins og t.d. blómaskreytingar eða þá greiða hluta kostnaðar við fundarstjóra og söngvara. 

 

3. Fernuflug MS 

Baldur Jónsson, verkefnastjóri hjá MS, hafði samband við Íslenska málnefnd og 

málræktarsvið Árnastofnunar um samstarf vegna næsta Fernuflugs Mjólkursamsölunnar en 

MS hefur oft átt samstarf áður við Málnefndina um að semja texta á mjólkurfernur. 

Undirbúningsfundur var með MS 27. september 2012 um Fernuflugið og einnig samstarf 

vegna væntanlegs málræktarþings. Fulltrúar Málnefndar á fundinum voru formaður og HB og 

fulltrúi málræktarsviðs var JBS. Ýmsar tillögur voru ræddar á fundinum og JBS dreifði 

hugmyndablaði. Stjórn ÍM telur að almenningur tengi Málnefndina náið við mjólkurfernu-

textana og því væri nauðsynlegt að nefndin hefði meiri umsjón með þeim en áður. 

 

4. Máltækniþing í nóvember 

Tekinn hefur verið frá bókasalur í Þjóðmenningarhúsinu fyrir máltækniþing Málnefndarinnar 

13. nóvember 2012. Mikilvægt er að fá fjölmiðla til að kynna þingið. Rætt var um heiti á 

þingið sem ef til vill gæti einnig nýst í ráðstefnuröð. Steinunn lagði til heitið Íslenska á 21. 

öld. Heiti þessa þings gæti þá verið Íslenska á 21. öld – þing Íslenskrar málnefndar um 

máltækni. 

 

5. Ályktun 2012 

ER hefur samið drög að væntanlegri ályktun Íslenskrar málnefndar. Almenn ánægja var í 

stjórninni með drögin og skýrar tillögur í henni um aðgerðir. 



 

6. Málnefndaþingið á Íslandi 2013 

Sjá fg. stj. ÍM 7/2012, 2. lið. Ritari hefur kannað verð á hótelgistingu á Akureyri og mun 

fljótlega panta hana. Óvíst er með tengiflug milli Akureyrar og Keflavíkur en þó er líklegt er 

að haldið verði áfram með það. Leitað verður styrkja til að standa straum af þinginu. 

 

Önnur mál: 

a) Ný vefsíða málræktarsjóðs og Íslenskrar málnefndar 

Formaður og JBS voru viðstödd fund í Málræktarsjóði 21. september 2012 þar sem rætt var 

um vefmál sjóðsins. Upplýsingar um Málræktarsjóð eru nú á undirsíðu Málnefndarinnar: 

http://islenskan.is/malraektarsjodur.html. Vilji er til þess að setja upp nýja síðu fyrir hann í 

vefumsjónarkerfinu Joomla en halda í sömu slóð og áður. Formaður og JBS sögðust hlynnt 

því að sjóðurinn yrði áfram á þessu léni og gáfu leyfi fyrir því. Einnig verður kannað að flytja 

síðu Málnefndarinnar alla undir sama kerfi. 

 

b) Merki Íslenskrar málnefndar 

Sjá fg. stj. ÍM 7/2012, 6. lið c. JBS hefur haft samband við auglýsingastofuna Argus um að 

láta teikna aftur upp merki Málnefndinnar (laufið) en engin góð rafræn gerð af því er nú til. 

Merkið ætti að vera tilbúið fyrir lok október. 

 

c) Málþing um íslenskukennslu í grunnskólum 

 ASÞ greindi frá væntanlegu málþingi um íslenskukennslu í grunnskólum sem haldið verður 

15. nóvember á menntavísindasviði HÍ. 

 

Mál til bókunar 

Formaður sendi bréf 24. september 2012 til próf. Tore Kristiansen og óskaði eftir því að 

Málnefndin yrði skráð á lista yfir þá sem hafa áhuga á að fylgjast með rannsóknum evrópsks 

samstarfsnets um rannsóknir á staðaltungumálum í Evrópu. Þetta var gert að ósk 

fræðimannanna Ara Páls Kristinssonar, Ástu Svavarsdóttur og Kristjáns Árnasonar sem eiga 

aðild að þessu evrópska samstarfsneti og höfðu sent bréf til Málnefndarinnar 24. september. 

 

Allsherjar- og menntamálanefnd sendi 27. september 2012 Málnefndinni til umsagnar 

frumvarp til laga um breytingu á lögum um bókmenntasjóð og fleira (Miðstöð íslenskra 

bókmennta, 110 mál. Formaður svaraði erindinu 1. október 2012 og vísaði til umsagnar 

Íslenskrar málnefndar um sama mál frá 9. maí 2012. 

 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti sendi Málnefndinni 2. október 2012 bréf um skipan 

varamanna í Íslenska málnefnd til 31. ágúst 2015. 

  

 

  

Fundi var slitið kl. 16.30 

 

 

 

Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

         sign.               sign. 
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