Aðalfundar Markaðsstofu Suðurlands á Höfn 29. Apríl 2015
Ása Valdís Árnadóttir, stjórnarformaður Markaðsstofu Suðurlands býður fundargesti velkomna. Hún
leggur til að Fanney Björg Sveinsdóttir, starfsmaður SASS, verði fundarstjóri og Valgerður Pálsdóttir riti
fundinn. Það er samþykkt af fundargestum.
Kynning á ársreikningi Markaðsstofu Suðurlands fyrir árið 2012
Þórður Freyr Sigurðsson úr stjórn MSS, kynnir ársreikning 2014 fyrir fundargestum. Hann fer yfir
rekstrarreikning, Efnahagsreikning og sjóðstreymisyfirlit, tap var á síðastliðnu rekstrarári.
Nokkrar spurningar koma frá fundargestum sem Þórður svarar.
Ársreikningur samþykktur.
Ný stefna, verkefna- og fjárhagsáætlun MSS 2015
Dagný H. Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri MSS fer yfir það helsta frá starfsárinu 2014 ásamt því
að kynna nýja stefnu og verkefna- og fjárhagsáætlun. Verkefni síðastliðins árs voru fjölmörg þar á
meðal fjárfesting í nýrri heimasíðu.
Dagný talar um hverjar helstu áskoranir svæðisins séu og hvernig kynna megi Suðurlandið og
hvert hlutverk Markaðstofunnar sé innan þess ramma í samstarfi við aðra aðila stoðþjónustunnar
á Suðurlandi. Einnig er því gerð greinar góð skil hvernig í kaupferli ferðamannsins sé háttað og
dregin upp mynd af aðkomu Markaðsstofan í því ferli og hvert hlutverk hennar sé á því sviði í
samvinnu og samtali við aðra aðila á svæðinu.
Fjárhagsáætlun Markaðsstofunnar fyrir árið 2015 er kynnt og þar sem lagt er upp með að draga
úr kostnaði og finna nýjar leiðir með fjármögnun ýmissa verkefna. Dagný kynnir í framhaldi breytt
aðildargjöld að Markaðsstofunni og virðist vera almenn ánægja og samstaða varðandi þau.
Um verkefnaáætlun MSS 2015 má helst nefna


Áframhaldandi vinna við nýja heimasíðu sem fór í loftið desember 2014



Samfélagsmiðla; Facebook, Instagram



Gerð kyninngarefnis, landshlutabæklingurinn og hönnun nýs borðkorts, FAM ferðir, PR
ferðir, samstarf með Inspired by Iceland og margt fleira



Sýningar, þátttaka í Mannamótum og VestNorden



Ýmis þátttaka í fundum og fundarhöldum



Starfsáætlun Markaðsstofu Suðlands má finna á south.is

Stjórnarkjör
Aðalstjórn
Tvær núverandi stjórnarkonur eru að láta af störfum: Sigrún Kapitola Guðrúnardóttir og Elfa Dögg
Þórðardóttir. Stjórnin og starfsmenn þakka þeim fyrir velunnin störf í þágu Markaðsstofunnar.
Nýir inn í stjórn koma: Magnús Bragason fyrir Ferðamálasamtök Suðurlands og Sigurlaug Gissurardóttir
fyrir Ferðamálasamtök Austur Skaftafellssýslu.
Áfram í stjórn: Ása Valdís Árnadóttir fyrir Visit south Iceland ehf, Gunnar Þorgeirsson og Þórður Freyr
Sigurðsson fyrir SASS og Margrét Runólfsdóttir fyrir Ferðamálasamtök Suðurlands
Varastjórn:
Eyrún Jónasdóttir – Visit South Iceland ehf
Bjarni Guðmundsson - SASS
Sigurdís Guðjónsdóttir – Ferðamálasamtök Suðurlands
Sigrún Kapitola Guðrúnardóttir – Ferðamálasamtök Austur Skaftafellssýslu
Tilnefning skoðunnar manna:
Tilnefndir voru skoðunarmenn ársreikninga:
Björg Árnadóttir
Kristófer Tómasson
Varamenn skoðunarmanna:
Ragnar J. Bogason
Gunnsteinn Ómarsson
Fanney Björg óskar eftir mótmælum og þau eru engin svo tillaga að stjórn, varastjórn,
skoðunarmanna og varamanna þeirra er samþykkt.
Önnur mál

Fundi er formlega slitið með kaffihléi kl 14:15
Að loknum venjulegum aðalfundarstörfum var erindi ásamt umræðum á vegum rauðuneytisins,
sem kynnti nýja stefnumótun í ferðamálum á Íslandi.

