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1. Félagar
Félagar í Upplýsingu eru um það bil 435 og þar af 49 stofnanir. Endurnýjun í félaginu er ekki
nógu mikil og fer félögum fækkandi. Eingöngu einn nemi í Upplýsingafræði sótti um
inngöngu í félagið á síðasta starfsári og nýútskrifaðir nemar skila sér lítið inn. Einstaklingar
fara á eftirlaun og segja sig úr félaginu og einnig hefur verið samdráttur og krafa um sparnað
hjá stofnunum en þó sérstaklega skólabókasöfnum. Félagar detta út af skrá ef þeir hafa ekki
greitt félagsgjöld í 2 ár samfleytt og virðist þeim vera að fjölga sem segja sig úr félaginu á
þann hátt. Tíu nýir félagar voru skráðir í félagið á síðasta ári.
Félagsaðild er aðallega persónuleg en í raun eru fimm aðildarflokkar:
a.
b.
c.
d.
e.

Almennir félagar. Þeir greiða nú 7.000 krónur í árgjald.
Stofnanir. Stofnanir greiða nú 14.000 krónur í árgjald.
Nemendur í bókasafns- og upplýsingafræði. Þeir greiða nú 3.500.
Heiðursfélagar. Greiða ekki árgjald.
Eldri félagar. Geta sótt um að greiða hálft árgjald.

2. Stjórn Upplýsingar
Samkvæmt núgildandi lögum skal stjórn félagsins skipuð fimm mönnum: Formanni,
varaformanni, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda. Auk þess skulu kosnir tveir varamenn.
Stjórn Upplýsingar starfsárið 2015-2016 var sem hér segir:
Formaður: Sigríður Júlía Sighvatsdóttir
Varaformaður: Jóna Guðmundsdóttir
Gjaldkeri: Helga Halldórsdóttir
Ritari: Kristjana Mjöll Jónsdóttir Hjörvar
Meðstjórnandi: Bergljót T. Gunnlaugsdóttir
Varamenn í stjórn: Hrafn Malmquist og Rósa Bjarnadóttir
3. Húsnæðismál
Upplýsing er ekki með skrifstofu eftir að leigusalar fyrra húsnæðis sögðu upp leigusamning
og buðu nýjan samning gegn hærri leigu. Félagið er núna með á leigu geymsluhúsnæði hjá
Geymslum við Fiskislóð fyrir gögn og annað í eigu félagsins. Stjórnarfundir voru haldnir til
skiptist á vinnustöðum stjórnarmeðlima.
4. Stjórnarfundir og rekstur félagsins

Haldnir voru 9 stjórnarfundir á tímabilinu. Áhersla stjórnar á þessu starfsári var sem fyrr á
fagleg málefni og fræðsla til félagsmanna. Stór liður í því var að streyma morgunkornum til
félagsmanna og hafa þau aðgengileg á Youtube rás félagsins. Daglegur rekstur og verkefni
eru í höndum stjórnar en einnig eru starfshópar sem til dæmis skipuleggja Bókasafnsdaginn,
framtíðarhópur sem hefur unnið að endurmenntunarmögleikum félagsmanna. Skipuð er
Landsfundarnefnd fyrir hvern Landsfund.
Þess skal getið að stjórnarmenn fá greitt fyrir stjórnarsetu, greitt er fyrir ritnefndarstörf,
vefstjórn og gjaldkerastörf auk þess sem formaður fær greidda þóknun mánaðarlega.
Formaðurinn er í raun framkvæmdastjóri félagsins og sér um öll samskipti og helstu
útréttingar á vegum þess. Þessar upphæðir eru tilgreindar í reikningum félagsins.
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5. Fjármál og styrkir

Rekstrarfé Upplýsingar er að mestum hluta árgjald félaga. Þó komu inn styrkir vegna
Bókasafnsdags en ávallt er stefnt að því að dagurinn standi undir sér og kostnaður lendi sem
minnst á félaginu. Þetta kemur fram í ársreikningnum félagsins. Sótt var um Styrk til Menntaog menningarmálaráðuneytis til að standa undir kostnaði við faglega fundi og erlent
samstarf. Fékk félagið jákvætt svar og er styrknum ætlað að standa undir kostnaði vegna
funds Norræna bókavarðafélaga sem haldinn var hér á landi í febrúar 2016 sem og að senda
fulltrúa Upplýsingar á IFLA þing í Bandaríkjunum í ágúst 2016.
6. Afsláttarkjör fyrir félagsmenn

Félagsmenn fá 20% afslátt í Pennanum – Eymundsson. Einnig var afsláttur í bókaversluninni
Iðu en hún sameinaðist Máli og menningu og afsláttarkjörin fylgdu ekki með. Frítt er á
morgunkorn fyrir félagsmenn og afsláttur veittur af námskeiðsgjöldum, Landsfundi og
ráðstefnum á vegum Upplýsingar og erlendra samtaka sem félagið er aðili að. Skuldlausir
félagar fá að auki ókeypis á jólagleði og í allar heimsóknir Upplýsingar. Í lengri ferðum hefur
þó verið tekið sú ákvörðun að innheimta rútugjald. Reynt er að láta gjöld ganga upp á móti
tekjum þannig að félagsmenn fái til baka það sem þeir setja í það.
7. Útgáfumál og fréttamiðlar

Bókasafnið
Félagið gefur út tímaritið Bókasafnið einu sinni á ári.
Síðastliðið vor kom út 39. árgangur Bókasafnsins og á næstunni mun félögum berast 40.
árgangur blaðsins. Hægt er að lesa eldri árganga blaðsins á netinu. Árgangar 32-38 (20082014) eru aðgengilegir á vef Upplýsingar og árgangar 1-31 árgangur (1974-2007) eru
aðgengilegir á timarit.is
Fregnir
Fréttabréfið Fregnir hefur legið í dvala undanfarin ár
(http://upplysing.wordpress.com/tag/upplysing/).
Vefur félagsins og samfélagsmiðlar
www.upplysing.is / Youtube / Facebook / Twitter / Instagram
Vefur upplýsingar, upplysing.is inniheldur upplýsingar um starfsemi félagsins, fræðslu,
starfsumhverfi félagsmanna upplýsingar um viðburði, myndasafn og innri vef. Einnig eru
hýstir undir vef upplýsingar undirvefir ss. vefur um upplýsingalæsi, vefur Bókasafnsins, og
sérstakir ráðstefnuvefir vegna viðburða tengdum faginu. Vefurinn var endurhannaður á árinu
2014 í uppfærðu vefkerfi með það fyrir augum að laga sig að stærð þeirra tækja sem hann er
skoðaður í.
Facebook síða Upplýsingar er upplýsingasíða um starfsemi félagsins og málefni sem tengjast
félaginu. Þar eru helst settar inn tilkynningar og skráningar vegna viðburða, myndir af starfi
félagsins og einnig er áhugaverðum fréttum deilt á síðuna. Fyrirspurnir hafa einnig verið að
berast gegnum Facebook til félagsins.
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Á Youtube rás Upplýsingar má finna safn myndbanda sem tekin hafa verið upp á stafræna
myndbandstökuvél sem er í eigu upplýsingar. Þar má helst nefna upptöku af morgunkornum
og ráðstefnum. Seint á árinu 2015 hófust tilraunir með beinar útsendingar af Morgunkornum
á Youtube. Morgunkorn eru nú að staðaldri send út beint á Youtube og upptakan gerð
aðgengileg strax fyrir félagsmenn sem ekki gátu sótt fundinn.
Vefstjóri Upplýsingar er Óskar Þór Þráinsson. Meðal verkefna vefstjóra eru uppfærsla vefsins
með tilliti til viðburða svo sem morgunkorna, ráðstefna, málfunda, landsfundar og annarra
uppákoma á vegum félagsins. Vefstjóri hefur unnið með undirbúningsnefnd
bókasafnsdagsins að markaðs- og kynningarefni og upplýsingagjöf gegnum miðla félagsins.
Einnig er veitt aðstoð við uppsetningu á undirvef á upplysing.is/ckviii vegna Creating
knowledge VIII 2.-3.júní 2016. Vefstjóri sér einnig um að taka upp, klippa og vinna myndbönd
af ráðstefnum, málþingum, morgunkornum og öðrum viðburðum tengdum Upplýsingu og
varðveita.
Notkun vefsins
Samkvæmt vefmælingum voru innlit á vefinn upplysing.is árið 2015: 9.680 (en þau voru
7.650 árið 2014). Árið 2015 voru síðuflettingar 23.051 en það er lítillega aukning frá fyrra ári.
Bokasafn.is

Vefurinn bokasafn.is hefur ekki verið auglýstur sérstaklega en er í jafnri notkun. Mesta
umferð má sjá í leit að almenningssöfnum á höfuðborgarsvæðinu. Mest skoðuðu söfnin eru
Aðalsafn, Gerðubergssafn, Kringlusafn og Bókasafn Kópavogs. Á árinu varð vefurinn fyrir
óvenjulega mikilli ásókn frá Rússlandi sem leiddi meðal annar til bilunar sem óvrkjaði
innskráningu á vefinn og vinnu við hann í talsverðan tíma. Aðsóknartölur þarf því að taka
með fyrirvara
Fjöldi innlita á vefinn 2015 voru: 22.506, notendur voru 18.672.

Skýrsla útgáfunefndar Upplýsingar um starfsárið 2015-2016
Starfsár ritnefndar hófst í júní 2015 með sameiginlegum fundi nýkjörinna fulltrúa og
fráfarandi í nefndinni. Frá ágúst voru fundir mánaðarlega fram yfir áramót, og
hálfsmánaðarlega eftir það fram til vorsins.
Í ritnefnd bættust við Gunnhildur Björnsdóttir og Sveinn Ólafsson, sem var kjörinn ritstjóri.
Áfram héldu Erlendur Már Antonsson, Helgi Sigurbjörnsson og María Bjarkadóttir, sem öll
hyggjast hætta í ritnefnd á komandi starfsári. Erlendur og Helgi hafa verið í nefndinni núna í
fjögur ár og María í tvö, og er þeim öllum þökkuð góð störf á liðnum árum. Erlendur og Helgi
hafa haft umsjón með vefsíðu Bókasafnsins síðastliðin fjögur ár. Eldri tölublöð Bókasafnsins
eru núna aðgengileg á timarit.is að undanskildu blaðinu 2015.
Fjárhagur útgáfunnar hefur verið stöðugur undanfarin ár og unnt hefur verið að greiða allan
kostnað við útgáfuna. Nokkrir aðilar hafa auglýst ár eftir ár, og má þar minnast á Landskerfi
bókasafna, Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, Prím og Þjónustumistöð bókasafna. Án
þeirra stuðnings væri ekki hægt að fjármagna útgáfu blaðsins, og eiga þessi fyrirtæki þakkir
skildar. Aðilar sem auk þess auglýsa í 40. árgangi eru HS Orka, Nexus, Encyclopedia Britannica
og Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga.
Næsta tölublað verður með hefðbundnu sniði, um 64 síður að stærð og kemur út í maí.
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Á haustdögum var ritnefnd bent á að þrátt fyrir góðan vilja til að gefa út sem flestar ritrýndar
greinar í blaðinu, væri það ekki hátt metið sem fræðirit. Í vinnumatskerfi H.Í. sem er
mælikvarði sem skiptir miklu í þessu tilliti, er blaðið ekki metið til stiga. Ljóst var að gera
þyrfti breytingar. Ritnefnd ræddi þessi mál á haustmánuðum og lagði að lokum til við
Upplýsingu að nýtt ritrýnt rit yrði sett á laggirnar, ef þess væri kostur. Það mætti gefa það
blað út í samvinnu við Bókasafnið, en það yrði að hafa sína eigin ritnefnd sem yrði skipuð
fólki sem fæst við rannsóknir og hefur reynslu af slíkri vinnu. Með því móti mætti búa til blað
sem teldist hafa fræðilegan slagkraft frá byrjun, og ritnefnd þess gæti valið besta kostinn til
útgáfu, bæði hvað varðar tíðni og form. Um leið væri hægt að gera efni Bókasafnsins
hnitmiðaðra fyrir almennan félagsmann Upplýsingar, og sér þess merki strax í 40. árgangi.
4. maí 2016
Sveinn Ólafsson
8. Bókasafnsdagurinn 2015

Bókasafnsdagurinn var sem fyrr haldinn á Degi læsis 8. September 2015. Dagurinn var
auglýstur í fjölmiðlum og bíóhúsum. Morgunkorn var haldið í Seðlabanka Íslands þar sem
Vilborg Davíðsdóttir flutti erindi um áhrif bóka, bókasafna og ekki síst bókavarða úr æsku
sinni á sjálfa sig. Þá var einnig upplýst um val starfsmanna bókasafna á uppáhalds
kvenrithöfundinum sínum en langvinsælust varð Guðrún Helgadóttir. Svo skemmtilega vildi
til að Guðrún varð áttræð deginum áður og var þetta gleðileg afmælsigjöf til hennar og varð
úr einhver fjölmiðlaumfjöllun. Útbúin var veggmynd með nöfnum skáldkvennanna.
9. Ferðasjóður Upplýsingar

Fullgildir félagar Upplýsingar til fimm ára geta sótt í sjóðinn styrk upp á 30.000 kr. fyrir námsog kynnisferðir erlendis. Að þessu sinni hlutu 4 félagar styrk: Anna Magnúsdóttir, Málfríður
Finnbogadóttir, Jóna Guðmundsdóttir og Bergljót Tulinius Gunnlaugsdóttir.
10. Höfundarréttarmál

Af einhverjum ástæðum bárust félaginu og höfundaréttarhópnum ekki frumvörp til
umsagnar nema eftir krókaleiðum en hópurinn átti fund ásamt LandsbókasafniHáskólabókasafni til að ræða um breytingar á höfundalögum. Send var inn frekar jákvæð
umsögn. Það voru gerðar heilmiklar breytingar á höfundalögunum á síðasta ári sem skipta
miklu máli fyrir bókasöfnin.
Mál nr. 333 … endurskoðun höfundalaga, einkaréttindi höfunda og samningskvaðir. – mjög
viðamiklar breytingar sem munu skipta bókasöfnin miklu máli.
Mál nr. 334 … um munaðarlaus verk . – Gæti haft töluverð áhrif á bókasöfnum vegna
fyrirhafnar við að leita að þessum verkum og gera skrá yfir þau og það gæti tafið fyrir því að
þau komist á rafrænt form og hafa kostnað í för með sér.
Mál nr. 362 … lenging verndartíma hljóðrita. - Verndartíminn verður nú 70 ár. Gæti haft
áhrif á t.d. safn Ríkisútvarpsins og Blindrabókasafnsins og önnur söfn sem lána út hljóðrit.
Í hópnum starfa Óli Gneisti Sóleyjarson, Ólöf Benediktsdóttir, Siggerður Ólöf Sigurðardóttir
og Hrafn H. Malmquist.
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11. Samskipti við stjórnvöld og aðrar stofnanir

Stjórn Upplýsingar frétti af því fyrir tilviljun að starfsemi bókasafnaráðs liggur niðri eftir að
formaður þess, Páll Valsson, lét af því embætti. Upplýsing sendi Mennta-og
menningarmálaráðuneyti bréf vegna málsins á vordögum 2016 og hyggst fylgja þessu máli
eftir á næsta starfsári. Hlutverk bókasafnaráðs er m.a. að vinna að stefnumörkun um
starfsemi bókasafna í samvinnu við Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn, að veita
umsögn um styrkumsóknir úr bókasafnssjóði, setja reglur um söfnun og úrvinnslu
tölfræðiupplýsinga. Upplýsing á tvo fulltrúa í bókasafnaráði en það eru Siggerður Ólöf
Sigurðardóttir og Viggó Kristinn Gíslason. Varamenn eru Margrét Sigurgeirsdóttir og Óli
Gneisti Sóleyjarson
12. Fræðslumál
Ákveðið var að leita til Háskólans á Bifröst með hugmyndir að endurmenntun fyrir
félagsmenn Upplýsingar. Sigríður Júlía Sighvatsdóttir og Margrét Sigurgeirsdóttir hafa átt
fundi með talsmönnum skólans og er svo komið að skipulagning á
endurmenntunarnámskeiði er langt komin og stefnt er á að bjóða upp á námskeið í
samfélagsmiðlum og upplýsingatækni í október 2016.
Engin námskeið voru haldin á síðasta starfsári en farið var í heimsókn til Bókabæja
austanfjalls í október 2015.
Landsfundur Upplýsingar er annað hvert ár og verður næsti Landsfundur í dagana 29-30.
September 2016 í Reykjanesbæ.
Félagsmenn á Norðurlandi höfðu samband við Upplýsingu og lýstu yfir áhuga á að halda
fræðslufund fyrir félagsmenn. Ákveðið var að setja saman hálfs dags dagskrá undir nafninu
„Dagurinn okkar“. Ef vel heppnast er jafnvel hugmynd um að fá aðra landshluta til að
skipuleggja svona viðburð undir sömu formerkjum.
Einnig eru þreifingar hafnar við Endurmenntun Háskóla Íslands um möguleg afsláttarkjör til
félagsmanna á námskeiðum sem nýst gætu félagsmönnum í starfi.
Morgunkorn
Morgunkorn voru á sínum stað á síðasta starfsári. Tilgangur morgunkorna er að efla faglega
vitund félagsmanna og fá bæði sérfræðinga utan og innan félagsins til að ræða mál sem eru í
brennidepli hverju sinni. Fundirnir standa í einn og hálfan tíma og lýkur með umræðum ef
tími leyfir.
Haldin voru fjögur morgunkorn þetta starfsár.
September 2015 - Fyrsta morgunkornið var haldið í tilefni Bókasafnsdagsins í Seðlabanka
Íslands. Vilborg Davíðsdóttir flutti erindi um áhrif bóka, bókasafna og ekki síst bókavarða á
sjálfa sig.
Október 2015 - Ekkert morgunkorn var haldið í október þar sem farið var í heimsókn til
Bókabæja austanfjalls.
Febrúar 2016 - Samstarf Upplýsingar og Símenntunar Háskólans á Bifröst var kynnt í
Bókasafni Garðabæjar. Fundurinn var nokkuð fjölmennur og sköðuðust líflegar umræður um
endurmenntunarþörf fyrir félagsmenn.
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Mars 2016 – Þriðja Morgunkorn vetrarins var haldið á Borgarbókasafni í Grófinni. Erla Kristín
Jónasdóttir og Þórhildur S. Sigurðardóttir sögðu sérlega skemmtilega frá Cycling for Libraries
og þriggja landa hjólaferð þeirra frá Osló til Árósa í september 2015.
Apríl 2016 - Dr. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, mætti í Bókasafn Dagsbrúnar og
fjallaði um formbreytingu upplýsinga frá prenti til stafrænna forma. Hann fjallaði einnig um
hlutverk ríkisins í breytingunni, og lagði mat á hversu langt þróunin sé komin hér á landi,
hvað þurfi að gera til þess að ná lengra og hvað einkennir upplýsingasamfélag framtíðar.
Upplýsing þakkar öllum þeim sem hýst hafa Morgunkorn og aðra viðburði félaginu að
kostnaðarlausu. Það er ómetanlegur stuðningur við félagið. Einnig hafa fyrirlesarar einnig
sýnt félaginu einstaka velvild með því að flytja sín erindi endurgjaldslaust.
Aðrir viðburðir
Jólagleði félagsins var haldin föstudaginn 27. nóvember 2015 í Bókasafni Garðabæjar. Þar tók
Margrét Sigurgeirsdóttir forstöðumaður vel á móti gestum. Rúmlega 50 félagar mættu,
skoðuðu safnið, þáðu veitingar, skemmtu sér með jólasveini og hlýddu á tónlist.
Vísindaferð Upplýsingar var að þessu sinni heimsókn í Bókabæina austanfjalls. Komið var við
á Bæjarbókasafni Ölfuss í Þorlákshöfn, Konubókastofunni á Eyrarbakka, Litla bókahorninu á
Hótel Selfoss og Bókakaffi Bjarna Harðarsonar á Selfossi. Bjarni var í essinu sínu og sagði
ferðalöngum margar skemmtilegar sögur. Tók hann sig til og leiddi hópinn heim til sín þar
sem hann sýndi bókageymslurnar sem eru í húsi á lóð íbúðarhúss hans sem og í kjallara þess.
Ferðin endaði svo í pizzuveislu í Bókasafni Hveragerðis. Mæltist þessi ferð mjög vel fyrir hjá
ferðalöngum.
Þessu starfsári lýkur í nýlega gjörbreyttu Bókasafni Kópavogs 11. maí og er aðalfundur
Upplýsingar jafnframt haldinn þar.
Upplýsing þakkar ofangreindum söfnum kærlega fyrir góðar móttökur. Sérstaklega fólkinu
sem lagði á sig vinnu utan hefðbundins vinnutíma að taka á móti félagsmönnum
13. Nefndir, ráð og starfshópar á vegum Upplýsingar 2015 – 2016

Erfiðlega hefur gengið að fá fólk til að starfa í nefndum fyrir félagið þegar aðrir hafa hætt.
Útgáfunefnd - hefur það hlutverk að ritstýra og gefa út Bókasafnið, Fregnir og setja
meginlínur um fréttaefni á vefnum. Nefndinni er einnig ætlað að stýra Bókasafninu í átt að
ritrýndu fagtímariti og skilgreina skilin milli fréttablaðsins og svo hlutverk vefsins. Sveinn
Ólafsson er formaður nefndarinnar en auk hans eru Gunnhildur Björnsdóttir gjaldkeri,
Erlendur Már Antonsson, Helgi Sigurbjörnsson, og María Bjarkadóttir. Erlendur, Helgi og
María hafa sagt sig frá störfum við nefndina fyrir næsta starfsár.
Höfundaréttarhópur
Í hópnum starfa Óli Gneisti Sóleyjarson, Ólöf Benediktsdóttir, Siggerður Ólöf Sigurðardóttir
og Hrafn H. Malmquist. Öll nema Óli hafa óskað eftir því að láta af störfum fyrir nefndina.
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Starfshópar
Þau vinnubrögð hafa tíðkast um nokkurt skeið að auglýsa eftir þátttakendum í hópa um ýmis
málefni og gefa þannig félögum kost á að vinna við undirbúning þeirra. Allir félagsmenn eru
velkomnir í þessa hópa.
Undirbúningshópur Bókasafnsdagsins hefur unnið að framgangi þess dags og borið allan
þunga af undirbúningi hans.
Landsfundarnefnd vinnur hörðum höndum að undirbúningi Landsfundar á Akureyri í október
og skilaði því verki með glæsibrag.
Framtíðarhópur hefur unnið að endurmenntunarmálum fyrir félagsmenn.
14. Norrænt og alþjóðlegt samstarf
Alþjóðleg og norræn samskipti eru mismikil. Reynt hefur þó verið að halda uppi samstarfi við
norrænu bókavarðafélögin og IFLA enda má til sanns vegar færa að þessi samskipti séu
félaginu gagnlegust. Upplýsing er einnig aðili að IASL, alþjóðasamtökum skólabókasafna.
Upplýsing sendi engan fulltrúa á IFLA þingið sem haldið var í Suður-Afríku í ágúst 2015
a) Samstarf norrænu bókavarðafélaganna
Fulltrúar norrænu bókavarðafélaganna hittast að jafnaði tvisvar á ári. Fundað er á meðan
IFLA þing stendur og svo er skiptst á um að bjóða til funda. Haldinn var fundur á Íslandi daga
11.-12.febrúar 2016 í Safnahúsinu við Hverfisgötu. Tveir fulltrúar Upplýsingar sátu fundinn. Á
fundinum kom berlega í ljós hversu mikilvæg þessi samskipti við norræna kollega eru því af
þeim má margt læra en einnig eru Norðurlöndin þau lönd sem við berum okkur mest við. Á
fundinum komu fram margar hugmyndir sem félagið getur nýtt sér t.d. við lobbíisma fyrir
félagið, bókasöfnin í landinu og starfsfólk þess. Á þessum fundi var ákveðið að Norðmenn og
Íslendingar myndu halda sameiginlegan Caucus á IFLA þinginu í sumar en þá eru 8 ár síðan
Ísland tók það að sér síðast.
Að lokum
Formaður þakkar stjórninni fyrir gott samstarf og öllum þeim sem hafa lagt af mörkum vinnu
fyrir Upplýsingu. Þessi ómetanlega vinna er forsenda þess að Upplýsing geti boðið uppá
metnaðarfullt félagsstarf og fræðslu. Mikið álag er á stjórnarmeðlimum og getur verið
krefjandi að sameina dagvinnu og stjórnarstörf og skipulagningu viðburða.
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LÖG
UPPLÝSING - FÉLAG BÓKASAFNS- OG UPPLÝSINGAFRÆÐA
I. NAFN OG HLUTVERK
1. gr. – Nafn og varnarþing
Félagið heitir: Upplýsing - Félag bókasafns- og upplýsingafræða. Heimili þess og varnarþing er
í Reykjavík.
2. gr. – Markmið
Markmið félagsins eru:
a) Að auka skilning á mikilvægi sérfræðiþekkingar bókasafns- og upplýsingafræðinga og
annarra starfsmanna bókasafna og upplýsingamiðstöðva.
b) Að efla skilning á mikilvægi íslenskra bókasafna og upplýsingamiðstöðva í þágu menningar,
menntunar og vísinda.
c) Að bæta aðstöðu til rannsókna og náms í bókasafns- og upplýsingafræði.
d) Að efla samstarf og samheldni félagsmanna.
e) Að gangast fyrir faglegri umræðu um bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar.
f) Að stuðla að og standa fyrir símenntun félagsmanna.
g) Að auka samvinnu ólíkra safnategunda.
h) Að koma á samvinnu við innlenda og erlenda aðila með svipuð markmið.
i) Að vera löggjafanum og stjórnvöldum til ráðgjafar um bókasafns- og upplýsingamál.
j) Að starfa með Stéttarfélagi bókasafns- og upplýsingafræðinga og öðrum stéttarfélögum
eftir því sem við á.
II. FÉLAGSAÐILD
3. gr. – Félagsaðild
Rétt til félagsaðildar eiga:
a) Bókasafns- og upplýsingafræðingar svo og þeir sem starfa á rannsóknarbókasöfnum,
almennings- bókasöfnum, sérfræðibókasöfnum, skólasöfnum, starfsmenn stofnana og
fyrirtækja sem vinna að upplýsingamiðlun.
b) Nemar í bókasafns- og upplýsingafræði eða öðru námi á sviði upplýsingamiðlunar og tækni geta átt aukaaðild að félaginu í allt að þrjú ár. Nemar, sem óska eftir aukaaðild, hafa
málfrelsi á fundum en ekki atkvæðisrétt og eru ekki kjörgengir.
c) Áhugamenn um markmið félagsins.
d) Almenningsbókasöfn, skólasöfn og sérfræði- og rannsóknarbókasöfn, skjalasöfn svo og
aðrar stofnanir og fyrirtæki sem starfa að upplýsingamálum.
Umsóknir um félagsaðild eru afgreiddar á stjórnarfundi.
Einstaklingar sem eiga fulla aðild að félaginu njóta allra þeirra réttinda og fríðinda, sem
félagið býður upp á hverju sinni, auk eintaka af fréttabréfum og/eða fagtímaritum félagsins.
Fulltrúar stofnana og fyrirtækja hafa ekki atkvæðisrétt á fundum og njóta hvorki kjörgengis
né fríðinda, sem félagið býður upp á, en fá fagtímarit og fréttabréf þess.
III. SKIPULAG SVIÐA OG NEFNDA
4. gr. – Skipulag
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Starfsemi félagsins skiptist í eftirfarandi svið:
a) Stjórnunarsvið.
b) Fjármálasvið.
c) Útgáfusvið.
d) Fræðslu- og ráðstefnusvið.
e) Fagsvið.
Stjórn félagsins eða félagsfundi er heimilt að skipa hópa og nefndir og fela þeim ákveðin
verkefni eftir nánari fyrirmælum hverju sinni. Þeim skal með erindisbréfi setja starfsreglur
þar sem viðfangsefni er skilgreint, starfstímabil ákveðið og hver nefndarmanna sé ábyrgur
fyrir störfum hennar.
IV. STJÓRN OG STJÓRNARSTÖRF
5. gr. – Stjórnarkjör
Stjórnarkjör fer fram á aðalfundi. Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum: Formanni,
varaformanni, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda. Auk þess skulu kosnir tveir varamenn.
Stjórnarkjöri skal hagað þannig:
a) Formann og varaformann skal kjósa til tveggja ára. Þeir eru kosnir sérstaklega sitt árið
hvor.
b) Aðra stjórnarmenn skal kjósa til tveggja ára þannig að tveir eru kosnir annað árið og einn
hitt árið. Varamenn eru kosnir til tveggja ára. Seta í stjórn skerðir ekki kjörgengi til formanns.
Ef stjórnarmaður lætur af stjórnarsetu áður en kjörtímabili hans lýkur og varamaður tekur
sæti í hans stað, skal kjörtímabil hins síðarnefnda sem stjórnarmanns aðeins ná yfir þann
tíma sem eftir er af stjórnarsetu þess sem hættir. Láti stjórnarmaður af störfum á aðalfundi
áður en kjörtímabili hans lýkur skal annar kosinn í hans stað til jafnlangs tíma og eftir er af
kjörtímabili þess fyrrnefnda.
Uppstillingarnefnd skal starfa í félaginu og skal hún gæta þess fyrir hvern aðalfund að ekki
skorti framboð til stjórnarsetu.
Við stjórnarkjör skal leitast við að fulltrúar ólíkra safnategunda og faghópa eigi sæti í stjórn
félagsins, sem og í nefndum og vinnuhópum.
6. gr. – Stjórnarfundir
Stjórnin skiptir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Stjórnarfund skal að
jafnaði halda einu sinni í mánuði á tímabilinu september - apríl, en oftar ef þörf krefur. Svo
og ef að minnsta kosti þrír stjórnarmenn æskja þess.
Formaður boðar til stjórnarfunda og eru þeir lögmætir sé meirihluti stjórnar mættur.
Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála á stjórnarfundum. Séu jafnmörg atkvæði með og á
móti ræður atkvæði formanns úrslitum.
7. gr. – Verksvið stjórnar
Stjórnin fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Stjórnin annast rekstur félagsins og hagar
störfum sínum í samræmi við lög og samþykktir þess.
Verkefni stjórnar er m.a. að:
a) Bera ábyrgð á rekstri félagsins og þjónustu þess við félagsmenn.
b) Koma fram fyrir hönd félagsins bæði á innlendum og erlendum vettvangi og afgreiða þau
erindi sem því berast.
c) Bera ábyrgð á útgáfumálum félagsins.
d) Halda almenna félagsfundi.
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e) Halda við lista yfir stjórnir, nefndir og félög sem félagið á aðild að og sjá til þess að staðið
sé við skuldbindingar.
V. AÐALFUNDUR
8. gr. – Aðalfundur
Aðalfund skal halda í maímánuði ár hvert. Til hans skal boðað skriflega með minnst tíu daga
fyrirvara. Fundarboðinu fylgi dagskrá fundarins, ásamt tillögum um lagabreytingar, ef
einhverjar eru.
Dagskrá aðalfundar:
a) Skýrsla stjórnar.
b) Skýrslur hópa og nefnda.
c) Reikningar félagsins.
d) Fjárhags- og framkvæmdaáætlun næsta starfsárs.
e) Árgjald.
f) Lagabreytingar.
g) Kosning stjórnar og varamanna, sbr. 5 gr.
h) Kosning skoðunarmanna reikninga.
i) Kosning í fastanefndir til tveggja ára í senn.
j) Önnur mál.
Aðalfundur telst lögmætur og ályktunarhæfur sé löglega til hans boðað. Stjórn félagsins er
heimilt að boða til aukaaðalfundar ef þörf krefur. Skal hann boðaður á sama hátt og
aðalfundur.
Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa einungis skuldlausir félagar.
VI. FJÁRMÁL
9. gr. – Fjármál
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Reikningar skulu lagðir fram á aðalfundi, yfirfarnir af
kjörnum skoðunarmönnum.
10. gr. – Félagsgjöld
Aðalfundur ákveður árgjald hverju sinni að fenginni tillögu stjórnar. Nemar með aukaaðild
greiða hálft árgjald einstaklings en stofnanir tvöfalt árgjald.
Eftirlaunafélagar og lífeyrisþegar geta óskað eftir að greiða hálft árgjald enda hafi þeir greitt
félags- gjöld samfellt í að minnsta kosti 10 ár. Heiðursfélagar eru undanþegnir árgjaldi en
njóta allra réttinda á við fullgilda félaga.
Einungis skuldlausir félagar njóta fullra réttinda og fríðinda félagsins. Hafi félagi ekki greitt
félagsgjöld tvö ár í röð skal nafn hans fellt út af félagaskrá.
Greiðsluseðlar vegna félagsgjalda skulu sendir út í febrúar með eindaga 15. apríl.
VII. FÉLAGSFUNDIR
11. gr. – Félagsfundir
Til almennra félagsfunda skal stjórn félagsins boða skriflega. Til fundar er skylt að boða ef að
minnsta kosti 20 fullgildir félagsmenn óska þess skriflega og tilgreina fundarefni. Skal þá
fundurinn haldinn innan tveggja vikna.
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VIII. LANDSFUNDUR
12. gr. – Landsfundur
Landsfund skal halda að hausti annað hvert ár. Landsfundur skal að jafnaði vera tveggja daga
ráð- stefna þar sem fjallað um bókasafna- og upplýsingamál. Stjórn félagsins skipar
landsfundarnefnd og er starfstími hennar milli landsfunda.
IX. LAGABREYTINGAR OG GILDISTAKA
13. gr. – Lagabreytingar
Lögum þessum er aðeins hægt að breyta á löglega boðuðum aðalfundi eða aukaaðalfundi.
Tillögur um lagabreytingar verða að hafa borist stjórn félagsins fyrir 15. mars.
14. gr – Félagsslit
Komi fram tillaga um félagsslit skal hún rædd á sérstökum félagsfundi sem boðað er til í því
skyni. Tillagan skal kynnt í fundarboði eigi síðar en 10 dögum fyrir félagsfundinn. Áður en
tvær vikur eru liðnar frá þeim fundi skal kosið bréflega um félagsslit. Atkvæðisrétt hafa allir
þeir félagsmenn sem greitt hafa árgjald það ár. Tillagan telst samþykkt hljóti hún stuðning
60% þeirra sem afstöðu taka.
Við félagsslit skulu eignir félagsins renna til starfandi félags bókasafns- og
upplýsingafræðinga og/eða
bókavarða samkvæmt nánari ákvörðun fráfarandi stjórnar. Sé slíkt félag ekki til skal
eignunum varið til styrktar kennslu í bókasafns- og upplýsingafræði
Samþykkt á stofnfundi Upplýsingar 26. nóvember 1999
Breytingar 15.05.2001, 09.05.2005, 16.05.2006 og 06.05.2008
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Heiðursfélagar Upplýsingar og fyrri bókavarðafélaga
1969
1974
1978
1980
1985
1985
1985
1985
1992
1995
1996
1996
1997
1998
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2007
2007
2012
2012
2014

Guðmundur Gíslason Hagalín
Björn Sigfússon
Haraldur Sigurðsson
Herborg Gestsdóttir
Ólafur F. Hjartar
Bjarni Vilhjálmsson
Anna Guðmundsdóttir
Anna Sigurðardóttir
Hilmar Jónsson
Finnbogi Guðmundsson
Guðrún Gísladóttir
Gunnar Markússon
Kristín H. Pétursdóttir
Þórdís Þorvaldsdóttir
Einar Sigurðsson
Else Mia Einarsdóttir
Erla Jónsdóttir
Haraldur Guðnason
Hulda Sigfúsdóttir
Lárus Zophoníasson
Ólafur Pálmason
Óli J. Blöndal
Sigrún Klara Hannesdóttir
Svanlaug Baldursdóttir
Anna Torfadóttir
Arndís S. Árnadóttir
Hulda Björk Þorkelsdóttir
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