Stjórnarfundur 11. febrúar 2015, kl. 13:00 í Fjölheimum, Selfossi
Mætt: Ása Valdís Árnadóttir formaður, Elva Dögg Þórðardóttir, Gunnar Þorgeirsson, Sigrún Kapitola
Guðrúnardóttir og Þórður Freyr Sigurðsson. Dagný Hulda Jóhannsdóttir og Ragnhildur
Sveinbjarnardóttir sitja einnig fundinn og ritar Ragnhildur fundargerð.
Fundarefni:
1. Helstu verkefni sl. mánuð
Dagný fer yfir helstu verkefni undanfarið. Þar má helst nefna sýningarnar Mannamót og MidAtlantic. Mannamót gengu vel, aukning í fjölda sýnenda en um 180 ferðaþjónustufyrirtæki kynntu
starfsemi sína. Könnun var send til sýnenda og gesta til að fá fram hvað vel fór og hvað má bæta.
25 fundir voru bókaðir á Mid-Atlantic þetta árið og voru þeir flestir góðir. Markaðsstofan kom að
tveimur ferðum daginn eftir sýningu, annars vegar austur á Mýrdalsjökul og hins vegar í
Uppsveitir Árnessýslu.
Meðal annarra verkefna voru ýmsir fundir t.d. með sveitarfélaginu Árborg, Ferðamálasamtökum
Vestmannaeyja, Íslandsstofu (Ísland allt árið), Ferðaþjónustu bænda og tengiliðum
sveitarfélaganna/klösum.
2. Staða samninga við sveitarfélög (mismunandi forsendur milli þeirra þó)
Öll sveitarfélög eru búin að skrifa undir samninga við markaðsstofuna.
3. Áætlun 2015 – drög
Farið yfir fjárhagsáætlun ársins 2015
4. Áframhaldandi vinna við stefnumótun
Á næstu vikum verða haldnir opnir kynningarfundir um nýja stefnu markaðsstofunnar og
verkefnin framundan á nokkrum stöðum á Suðurlandi. Fundirnir verða opnir öllum, bæði aðilum
markaðsstofunnar og þeim sem ekki eru aðilar.
5. Samningar/fundir við ferðamálastofu
Umræðu frestað til næsta fundar.
6. Aðalfundur
Lagt er til að næsti aðalfundur verði haldinn á Höfn og fyrsta tillaga að dagsetningu er 25. mars.
7. Verkefnin framundan
Á fundi með tengiliðum sveitarfélaganna og klösum var rætt að þetta samtal væri mikilvægt og
því ákveðið að halda annan fund mjög fljótlega, í mars.

Vestnorden verður næst haldið í Færeyjum 22.-23. september, skoða þátttöku og væntanlega
þarf fljótlega að fara að bóka t.d. gistingu ef taka á þátt.
8. Önnur mál
MAS hópurinn er búinn er að kjósa sér einn fulltrúa sem verður talsmaður markaðsstofa
landshlutanna, Arnheiður Jóhannsdóttir hjá Markaðsstofu Norðurlands er kjörinn fulltrúi í það
núna og Þuríður Halldóra Aradóttir hjá Markaðsstofu Reykjaness er varamaður.
Fundi slitið kl. 15:10

