
Fræðslunefnd FIE 

Fundargerð 2 

Dags. 10.8.2016 

Mætt: Guðmundur I. Bergþórsson (GIB), Björg Ýr Jóhannsdóttir (BÝJ) og Jóhanna M. Einarsdóttir 

(JME). 

Dagskrá: 

1. Haustráðstefna:  

a. GIB fundaði með Miklos júlí sl. Ákveðið var á fundinum að fræðslunefnd myndi senda 

honum lýsingu á efnistökum haustráðstefnunnar. Nefndarmenn munu skiptast á 

hugmyndum í tölvupóstum næstu vikur. 

i. Hver er staðan – hvað eru fyrirtæki komin langt. 

ii. Dæmisögur af innleiðingu. 

1. Hvað á að gera. 

2. Hvað ber að varast. 

3. Hvaða skilyrði þurfa að vera til staðar til að innleiðing heppnist. 

iii. Er hægt að gera æfingu. 

b. Ekki hefur verið rætt við Vodafone um aðkomu að haustráðstefnunni. Ákveðið að 

kanna frekari möguleika. 

c. GIB hefur talað við Expectus. Forsvarsmaður fyrirtækisins hefur lýst vilja til að vera 

með kynningu í lok haustráðstefnunnar. 

2. Haustráðstefnan hefur verið sett á heimasíður félagsins. Ákveðið hefur verið að auglýsa 

ráðstefnuna auk þess með eftirfarandi hætti þegar dagskrá liggur fyrir: 

a. Senda póst á félagsmenn FLE. 

b. Senda auglýsingu á heimasíðu, facebook og/eða póst á félagsmenn FIE.  

c. Senda auglýsingu á heimasíðu, facebook og póst/eða á forstöðumann MACC í 

háskólunum. 

d. Gerð markhópagreining fyrir fleiri hópa (GIB/JME). 

e. Senda út ítarefni til þátttakenda. 

3. JME hefur fengið tilboð frá Grand Hótel, Radisson Saga, og Hótel Hilton en á eftir fá frá Hótel 

Natura. JM mun taka saman upplýsingarnar í excel og áætlunin verður send á milli. 

a. GIB mun senda inn til stjórnar áætlun eftir næsta fund. 

4. AF hefur sent póst og tilkynningu á Facebook til félagsmanna um að taka daga 20. – 21. 

október frá. 

5. Fræðslufundur í september. Ákveðið að biðja þá félagsmenn sem fóru á ráðstefnuna í NY að 

flytja örerindi um það efni sem þeim fannst áhugaverðast. Vitað er að GIB, Ágúst, Gréta, 

Viðar, María, Nanna og Kristín fóru auk annars aðila frá Landsbankanum. Fyrirkomulagið yrði 

með þeim hætti að örendið væri í 10 mín. og 5 mín. í umræður. BÝJ tekur að sér 

skipulagningu.   

6. BÝJ mun tala við Maríu Knudsen um þátttöku í nefndinni. 

7. GIB mun ræða við stjórnina um að koma á fund hennar eftir næsta fund. 

 

 

 



Verkefni í bið:  

a. Fræðslufundir: 

i. Nóvember 

ii. Febrúar 

iii. Apríl 

b. Fréttabréf: 

i. Janúar. 

ii. Maí. 

c. Endurskoðun erindisbréfs: 

i. Í bið. 

d. Útbreiðsla(-nefnd): 

i. Rætt á næsta fundi kynningar í háskólum og samfélaginu. 

Fundargerð samþykkt; AF, GIB og JME. 

Næsti fundur ákveðinn 24. ágúst. 

 


