
 
 
 

 
 

Stjórnarfundur Markaðsstofu Suðurlands 
símafundur 10. janúar  2011 kl. 09.00 – 10.30 

 
 
Í fundinum tóku þátt: Davíð, Ási, Sigrún Kapitóla, Margrét, Sandra, Ragnheiður og Íva sem ritaði 
fundargerð. 
 
Framvinduskýrsla  okt – des 2010: 
Davíð lagði fram framvinduskýrslu fyrir haustmánuði 2010. Sigrún Kapitóla benti á að hún er fulltrúi 
Ferðamálafélags Austur Skaftafellssýslu en ekki Ríki Vatnajökuls. 
 
Þjónustusamningar: 

 Erindi frá Hveragerðisbæ. 
Lagt fram bréf frá Hveragerðisbæ þar sem þeir staðfesta þátttöku í MSS en leggja jafnframt til 
að skrifstofu Markaðsstofu verði aftur flutt til Hveragerðis. Stjórn fagnar ákvörðun 
Hveragerðisbæjar en hyggur ekki á flutning skrifstofu að svo komnu máli. 

 Staða á endurnýjun samninga. 
Staðfest þátttaka allra núverandi aðildarsveitarfélaga nema Rangárþings ytra og Flóahrepps 
liggur fyrir. Jafnfram hefur Sveitarfélagið Ölfus gengið til liðs við Markaðsstofuna. Stjórn 
fagnar jákvæðri afgreiðslu sveitarfélaganna. 

 
Atvinnulífssýning: 

 Tímasetning. 
Ákveðið hefur verið að leigja sýningarsvæðið í Ráðhúsi Reykjavíkur 18.-20. mars n.k. fyrir 
Atvinnulífssýningu. Stefnt er að samvinnu við Atvinnuþróunarfélagið og 
Menningarsamninginn. Jafnfram yrði gefinn út kálfur um Suðurland með Fréttablaðinu í 
tengslum við sýninguna sem Sunnlenska mundi sjá um útgáfuna á. 

 Tilboðsgögn. 
Davíð kynnti ýmis gögn er varða kostnað vegna sýningarinnar og teikningu af 
sýningarsvæðinu. 

 Undirbúningshópur. 
Samþykkt að Ímyndar og markaðshópur MSS ásamt menningarfulltrúm, fulltrúum 
sveitarfélaga og fulltrúa AÞS skipi þennan undirbúningshóp. 

 Aðilar að sýningu. 
Mikil umræða varð um hverjir geta tekið þátt í sýningunni. Stjórn samþykkti að öllum 
fyrirtækjum í aðildarsveitarfélögum verði boðin þátttaka en einungis fyrirtækjum með beina 
aðild í þeim sveitarfélögum sem ekki eru aðildarsveitarfélög. Þá var einnig samþykkt að hafa 
mismunandi gjald vegna þátttökunnar, annars vegar fyrir aðila MSS og hins vegar fyrir þau ft. 
sem ekki eru aðilar. 

 
Heimasíða: 

 Samantekt. 
Davíð fór yfir hvað er verið að vinna í endur- og viðbótum á www.south.is  

http://www.south.is/


 
Auglýsingar: 

 Lesnar auglýsingar á samtengdum rásum RUV  www.south.is  
Davíð fór yfir mikilvægi þess að koma heimasíðunni á framfæri. Rætt um mikilvægi þess að 
gera þetta í tengslum við sýninguna í mars. Þá væri síðan líka komin í meira lag, viðburðir o.fl. 
Samþykkt að fá tilboð fram á vor hjá RUV í samlesnum auglýsingum. 

 Tilboð frá Heimur. 
Davíð kynnti tilboð frá Heimi um auglýsingu í Íslandsbókina 2011. Samþykkt að taka ekki þátt 
í útgáfu þessa rits. 
 

Önnur mál: 
Sýningardiskur: ákveðið að falla frá fyrri hugmyndum um viðbætur á disk, gera heldur nýjan á 
hverju ári og vera alltaf með nýtt efni jafnvel sértækt þema á hverju ári. Í framhaldi mætti 
setja öll myndböndin á einn disk þar sem settur væri upp síða þar sem hægt væri að velja sér 
myndband til áhorfs. 
 

 
 
Fundi slitið kl. 10.15 
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