66. stjórnarfundar Austurbrúar, haldinn miðvikudaginn 5. október
2016

Fundargerð
Fundurinn haldinn hjá Austurbrú á Egilsstöðum kl. 14:00-16:00
Mættir stjórnarmenn á staðnum: Sveinn Jónsson (SJ), Sigrún Blöndal (SB), Jón Börn
Hákonarson (JBH), Gauti Jóhannesson (GJ)
Mættir stjórnarmenn í síma: Sæunn Stefánsdóttir (SS)
Fjarverandi en afboðaði sig: Margrét Guðjónsdóttir (MG)
Mættir starfsmenn: Jóna Árný Þórðardóttir (JÁÞ) og Anna Alexandersdóttir (AA) sem
ritaði fundargerð.

Dagskrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Staðfesting fundargerðar nr. 65
Miðstöð menningarfræða – drög að minnisblaði frá framkvæmdastjóra
Brothættar byggðir – upplýst um stöðu mála munnlega
Bréf vegna upplýsingamiðstöðva til markaðsstofa
Erindi frá Húsi Handanna
Orkusjóður – umsókn send 30. september frá Austurbrú
Kynningarmál gagnvart flugfélögum
Mannauðsmál – staða mönnunar hjá Austurbrú
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Varaformaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna
1. Staðfesting fundargerðar nr. 65
Stjórn staðfestir fundargerðir nr. 65.
2. Miðstöð menningarfræða – drög að minnisblaði frá framkvæmdastjóra
JÁÞ fór yfir minnisblað sem liggur fyrir og eru byggð á fundum annars vegar
með verkefnastjóra MMF og hins vegar bæjarstjóra Seyðisfjarðar.
Framkvæmdastjóra falið að fara yfir minnisblaðið með bæjarráði
Seyðisfjarðarkaupstaðar.
Formaður mætti til fundar undir þessum lið og tók við stjórn fundarins
3. Brothættar byggðir – upplýst um stöðu mála munnlega
JÁÞ fór yfir stöðu mála í verkefninu.
Framkvæmdastjóra er falið að funda með Hákoni Hanssyni og fara yfir áherslur
í verkefninu sem og verkaskiptingu á milli Austurbrúar og Breiðdalshrepps.
4. Bréf vegna upplýsingamiðstöðva til markaðsstofa
JÁÞ fór yfir gögn málsins ásamt skýrslu um upplýsingaveitur.
Lagt fram til kynningar og frekari vinnslu.
5. Erindi frá Húsi Handanna
JBH og JÁÞ fóru yfir stöðu málsins.
Framkvæmdastjóra falið að afgreiða málið miðað við umræður á fundinum.
6. Orkusjóður – umsókn send 30. september frá Austurbrú
Lagt fram til kynningar
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7. Kynningarmál gagnvart flugfélögum
JÁÞ fór yfir kynningarefni og annað efni sem er verið er að vinna að í
verkefninu um eflingu Egilsstaðarflugvallar.
8. Mannauðsmál – staða mönnunar hjá Austurbrú
JÁÞ og AA fóru yfir stöðu mála.
9. Önnur mál


JÁÞ fór yfir væntanlegan fund um fiskeldismál sem Austurbrú stefnir að
halda þann 18. október á Djúpavogi.

Næsti stjórnarfundur er 25. október.
Fundi slitið kl. 16:10

______________________
Jón Björn Hákonarson

_________________________
Sigrún Blöndal

______________________
Sveinn Jónsson

_________________________
Gauti Jóhannsson

______________________
Sæunn Stefánsdóttir
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