
 

 

 

Stjórnarfundur Markaðsstofu Suðurlands 

Fjölheimum við Tryggvagarð 16. apríl 2013 kl. 10:30  

Mætt eru: Ásbjörn Jónsson, Davíð Samúelsson, Þórir Erlingsson, Þorvarður Hjaltason, Elín Rún, Elva 

Dögg og Sigrún Kapitola. 

Ný stjórn skiptir með sér verkum 

Í stjórn eru:  fyrir Samtök sunnlenskra sveitarfélaga Þorvarður Hjaltason framkvæmdastjóri, Gunnar 

Þorgeirsson formaður og Þórir Erlingsson fyrir Ferðamálasamtök Suðurlands,  Ásbjörn Jónsson fyrir 

Ferðamálasamtök Suðurlands, Sigrún Kapitola fyrir Ferðamálafélag Austur-Skaftafellssýslu og Anna 

Björg Stefánsdóttir fyrir Rúntað í Rangárþingi. 

- Ásbjörn kjörinn formaður. Sigrún Kapitola kjörinn ritari. 

- Rætt um hvort að beri að kjósa varaformann, Davíð falið að skoða samþykktir hvað það 

varðar. 

 

Ásbjörn fer yfir upphafið að Markaðsstofu Suðurlands og hvernig sætum í stjórn var úthlutað 

út frá fjárframlagi hvers stofnaðila í upphafi.  Með hverri milljón fer 1 stjórnarmaður.  

Umræður um fjárhaginn og verkefnastöðuna. 

Fjárhagur, hefur verið góður og reksturinn verið nálægt núlli,hefur verið frá -300þ - + 500þ. 

Eiginfjárstaðan yfirleitt um 2-3 milljónir. 

Sýningar 

- VestNorden 

- Gera með örðum brag en oft áður. Leigja tvo stóra bása sameiginlega með hinum 

markaðsstofunum. Kostnaður yrði töluvert minni en ef Suðurland væri eitt og sér með bás. 

Þetta er útspil til þess að vera með og vera sýnileg. Davíð mun reyna að hafa þau áhrif að 

fyrirtæki á Suðurlandi verði raðað saman. 

- Umræður um Vest Norden og kostnaðurinn 

- Samþykkt að taka þátt og að Davíð fari. 

Framvinduskýrsla  

- janúar – apríl 2013 

- Davíð fór yfir framvinduskýrsluna. Framvinduskýrslan er birt á 3-4 mánaða fresti. 

Umræða um borðkortið og hugsunina á bak við það af hverju það er eins og það er. 



 

Winterwonderland 

- Suðurland allt árið. 

- Samstarfssamningur við SASS um ráðningu starfsmanns til þess að sinna verkefninu 

sérstaklega. Hugmyndir uppi um vænlega kandídata til verksins. 

- Davíð fer yfir áætlanir um verkefnið. Kostnaðaráætlun og verkefni. Vinna og verkefnastjórn 

við að halda pakkafundi. 

- Suðurlandsmolar, að kostnaður við hverja keilu deilist á þátttakendur í hverri keilu. 

- Umræður um samstarf SASS vegna Sóknaráætlunar við Markaðsstofuna. Að formlegir 

samningar verði gerðir og að starfsmaður SASS tengist inn í verkefnið ásamt einum 

stjórnarmanni. Að það verði virk þátttaka beggja aðila í verkefnavinnunni til að tryggja sem 

best upplýsingaflæði og að markmiðum verði fylgt til að ná sem bestum árangri. 

 

Kynningarefni 

- Suðurlandskort 

- Davíð kynnir vinnu við Suðurlandskortið. Kortið fyrst og fremst hugsað til þess að hægt sé að 

leiðbeina ferðamönnum, notað svolítið sem „krass“ kort. Það eru gefin út góð og ítarleg kort 

um allar sýslur og þau eru þá notuð sem ítarefni. Það er tilhneigingin að ferðamenn eru sífellt 

að keyra út úr kortum, en geta þá haft þetta með heildaryfirsýn yfir svæðið, akvegi. En 

Markaðsstofan leggur líka áherslu á það að ferðamenn séu hvattir til þess að fjárfesta í góðum 

vegakortum. 

- Nýtt kort komi út í vor. 

Pakkafundir  

- Kynning á verkefni 

- Pakkafundir, haldnir á Suðurlandi, í Rangárþingi og Árnessýslu til að byrja með og svo í haust 

verði stefnt að því að halda fund í Vestursýslunni og í Hornafirði. 

- Fyrst og fremst fyrir ferðamenn á eigin vegum og svo líka fyrir ferðaheildsala. 

Til þess að eiga til handout – ítarlegri útfærsla til þess að vera með til kynningar á sýningum 

sem MSS er að fara á. MSS er ekki að fara að selja þetta, heldur kynna. 

- Verkefnisstjóri – Sigríður Dögg fyrrverandi framkvæmdarstjóri Ríki Vatnajökuls. Matís 

verður líka þátttakandi. 

- Verið er að vinna í tímasetningum og verkáætlun. 

Önnur mál 

- DMC – Ásbjörn segir frá verkefna vinnu í uppbyggingu viðburða. Búið að velja tvo viðburði 

til þess að byrja á, hestatengdur og fjallahjólakeppni.  

- Umræða um stöðu markaðsstofuna og annarra á landsvísu og sérstöðu okkar. 



- Umræða um stefnumótun MSS – er kominn tími til að taka hana til endurskoðunar? Margt 

hefur breyst í umhverfinu og því mikilvægt að horfa til framtíðar til að tryggja stöðu MSS eins 

og hún er í dag. 

 

Fundi slitið kl 12:14. 

 

 


