106. fundur stjórnar Byggðasafns Vestfjarða fimmtudaginn 17. október 2019 kl. 13:00 í
Faktorshúsi í Neðstakaupstað.
Viðstaddir eru: Guðmundur Gunnarsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, Jón Páll Hreinsson,
bæjarstjóri Bolungarvíkurkaupstaðar, Bragi Þór Thoroddsen sveitastjóri
Súðavíkurhrepps, Jóna Símonía Bjarnadóttir forstöðumaður Byggðasafns Vestfjarða
sem ritar fundargerð.
Guðmundur véka af fundi kl. 14.
Dagsskrá
1.

Farið yfir fjárhagsstöðu safnsins og deilda þess

Rekstrartekjur
Rektrarframlög
Byggðasafn
Bárðarslippur
Vélsmiðjan
Bátasafn
Bifreið
Yfirstjórn
Fjármunatekjur

Hreyfing
-11.797.530 kr
-20.777.871 kr
12.113.762 kr
13.930 kr
-1.304.036 kr
852.002 kr
323.069 kr
13.798.838 kr
-23.462 kr.

Áætlun
-17.690.375 kr
-20.828.907 kr
8.911.258 kr
0 kr.
664.415 kr.
2.161.127 kr
267.147 kr.
21.416.592 kr.
-115.795 kr.

Mismunur
-5.892.845 kr
-51.036 kr
-3.202.504 kr
-13.930 kr.
1.968.451 kr
1.309.125 kr
-55.922 kr
7.617.754 kr
-196.050

Áætl.n árs
-17.845.000
-27.783.000
11.592.710
0
847.600
2.338.127
382.102
27.675.994
-78.097

2.

Lögð fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2020
Áætlunin rædd og lagt til að verklagið verði einfaldað, deildir færðar saman og
áætlunin lögð fyrir næsta fund. Gerð verði tillaga um árstillag eigenda til rekstursins
og hún lögð fyrir stjórn og stjórnir sveitarfélaganna.

3.

Gerð grein fyrir starfsemi sumarsins 2019
Gestafjöldi það sem af er árs er 13.120
Þar af 8844 í skipulögðum ferðum
Ellilífeyrisþegar 1867
Aðrir gestir rúmlega 2000
Sumarstarfsfólk voru 3, þau Lydía Hrönn Kristjánsdóttir, Snævar Sölvason og
Heiðrún Viktorsdóttir. Þá vann Rana Campbell við safnið fyrstu 6 mánuði ársins. Á
Þingeyri var Ragnheiður Bjarman Eiríksdóttir gæslumaður ásamt starfsmönnum
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Byggðasafns og Björk Guðnadóttur. Af óviðráðanlegum orsökum var ekki mögulegt
að hafa smiðjuna opna í allt sumar eins og til stóð en Þórir Örn tók á móti hópum
sem voru bókaðir.

4.

Hvað er framundan og áherslur fyrir sumarið 2020
Framundan eru skipulagsmál á safninu, endurskipulagning fjárhags og frágangur
báta. Opið verður milli kl. 17 og 19 sunnud. 27.10 vegna veturnátta og stefnt er á
jólasýningu 2019 og safnið þá opið tvær helgar með áherslu á börn. Unnið í útgáfu
efnis s.s. minjagripa.
Áhersla næsta árs verður að snyrta svæðið, vinna í lifandi safni (m.a. að sýna og
kenna handtök við beitningu og flatningu og þurrkun saltfisks).

5.

Önnur mál
a. María Júlía – beiðni Jóns Sigurpálssonar og Björns Erlingssonar um að fá að láta
gera kynningarefni fyrir skipið.
Samþykkt var að þeir myndu vinna að gerð rafræns kynningarefnis til samræmis
við tilgreindan kostnað og leggja það fyrir stjórn til kynningar. Málefni skipsins
rædd almennt.
b. Bréf frá Vitafélaginu vegna Maríu Júlíu, beiðni um að fá að ganga inn í
áhugafélagið.
Nokkrar umræður sköpuðust um Áhugafélagið og stöðu þess. Ræða þarf við
safnið á Hnjóti um stöðu skipsins og félagsins.
c. Umsókn í Safnasjóðs vegna Smiðju á Þingeyri – sótt um frest.
Forstöðumaður greindi frá því að hún hefði sótt um frest til safnasjóðs á
verkefni sem tengist Smiðjunni á Þingeyri, unnið er að verkefninu og áætlað að
því ljúki næsta sumar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 15

Turnhúsinu – 400 Ísafirði
Sími/tel: + 456 3291 – e-mail: byggdasafn@isafjordur.is – Heimasíða/website: www.nedsti.is

