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Fræðslunefnd FIE 

Fundargerð 7 

Dags. 18.10.2016 

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

(BÝJ). 

Dagskrá: 

1. Haustráðstefna:  

a. GIB hefur klárað og sent út dagskrá í samráði við Miklos sem hefur verið sett á 

heimasíðuna og send háskólunum.  

b. GIB mun sjá um Miklos á meðan dvöl hans stendur. 

c. Fram að pantað var fyrir 35 með möguleika á þéttingu. 

d. GIB þarf að tala við Ingunni ráðstefnustjóra og undirbúa hana undir dagskrána. 

e. BÝJ sendir út póst á þátttakendur til undirbúnings ráðstefnunni um uppsetning 

forrits. 

f. GIB mun sjá um Case – Study; benda á þrjú fyrirtæki (opinbert fyrirtæki, banki og 

framleiðslufyrirtæki) sjá tölvupóst. 

g. Nú eru skráðir 26, um auglýsingar kom fram að: 

i. GIB mun kynna þetta fyrir Dokkunni og stjórnendum OR. 

ii. GIB mun hafa samband við Stjórnvísi til að auglýsa ráðstefnuna. 

iii. GIB hefur sent tilboð til háskólanema í HÍ og HR um þátttöku í ráðstefnunni 

fyrir kr. 49.000 í samræmi við munnlega samþykkt nefndarmanna á milli 

funda. Háskólarnir lýstu ánægju sinni með tilboðið. 

iv. JME upplýsti að hún hefði sent á Félag kvenna í atvinnurekstri en ekki fengið 

viðbrögð. JME mun ganga á eftir þessu. 

v. BÝJ er búin er að senda póst á félagsmenn FLE. JME mun ganga á eftir að 

auglýsingin hafi skilað sér og BÝJ mun setja auglýsinguna á Facebook. 

vi. BÝJ  mun senda ítrekun á alla félagsmenn.  

vii. BÝJ mun kaupa pappír og tússpenna til að þátttakendur geti merkt nöfn sín. 

2. GIB hefur haft samband við HR og mun flytja kynningu næsta þriðjudag um FIE. Haldin hefur 

verið kynning í Dokkunni. Það komu um eða yfir 20 manns. 

3. Ákveðið var að nefndarmenn reyni hver og einn að fá einn nefndarmann til viðbótar í 

fræðslunefndina þar sem mikið starf bíður nefndarinn í vetur. 

 

Fleira gerðist ekki. 
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Verkefni í bið:  

1. Fræðslufundir: 

a. Nóvember 

b. Febrúar 

c. Apríl 

2. Fréttabréf: 

a. Janúar. 

b. Maí. 

3. Endurskoðun erindisbréfs: 

a. Í bið. 

4. Koma með tillögu að undirbúningsnámskeiði fyrir CIA próf fyrir áramót. 

5. Stjórn samþykkti að fela fræðslunefnd að koma með tillögu að undirbúningsnámskeiði fyrir 

CIA próf fyrir áramót og tillögu að endurskoðuðu erindisbréfi. 

6. Í samræmi við síðustu fundargerð mun GIB ýta á eftir því að fá fund með stjórnendur innri 

endurskoðunareininga til skrafs og ráðagerða um starfsnám. 

 

Fundargerð samþykkt; BÝJ og GIB  

Dagsetning næsta fundar var ekki ákveðin. 


