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Aukaaðalfundur Fornleifafræðingafélags Íslands 
16. apríl kl. 20 Víkinni sjóminjasafni 
 
Ritari fundargerðar: Albína Hulda Pálsdóttir 
 
Eftirfarandi félagar FFÍ mættu á fundinn 
Aðalfélagar: Ármann Guðmundsson, Bjarni F. Einarsson, Kristján Mímisson, Sindri 
Ellertsson Csillag og Albína Hulda Pálsdóttir 
Aukafélagar: Björk Magnúsdóttir, Ásta Hermannsdóttir, Nikola Trbojevic, Guðbjörg 
Melsted, Óskar Leifur Arnarsson, Inga Hlín Valdimarsdóttir og Arnar Logi Björnsson 
 
Tvö utankjörfundaratkvæði bárust frá Völu Björg Garðarsdóttur og Söndru Sif 
Einarsdóttur sem báðar eru gildir aðalfélagar. 
 
Ármann Guðmundsson sá um fundarstjórn. Björk Magnúsdóttir og Guðbjörg Melsted sáu 
um að afhenda kjörseðla til þeirra sem hafa kosningarétt og telja atkvæði. 
 
Gildir aðalfélagar sem höfðu greitt félagsgjöld fyrir kl. 16 í dag voru níu. 
 

1. Ármann kynnir störf sameiningarnefndarinnar, hún hittist 5 sinnum og átti þess 
utan mörg símtöl, tölvupósta og slíkt. Út úr þessari vinnu komu lög fyrir nýtt félag 
og siðareglur. 

a. Farið var yfir samninginn milli FFÍ og FÍF um sameininguna. 
i. Hverjir hefðu kosningarétt á stofnfundi? Nánast örugglega allir sem 

uppfylla myndu kröfur um fulla félagsaðild að nýja félaginu. 
ii. Rætt um möguleika á utankjörfundaratkvæðagreiðslu á stofnfundi 

nýs félags 
1. Þarf að skoða það mál betur, óljóst hvernig væri hægt að 

framkvæma það en mikilvægt að skoða þetta mál. 
iii. Miklar umræður um hvað gerist ef eitthvað óvænt gerist á 

stofnfundi nýja félagsins, lögin sem samþykkt eru á stofnfundinum 
verði í veigamiklum atriðum öðruvísi en það sem búið var að semja 
um. Samningurinn og ályktunin miðast bæði við að lög nýja 
félagsins og siðareglur verði í samræmi við það sem 
samninganefndirnar hafa unnið. 

2. Ályktun borin upp og kosið um hana. Gengið var til kosninga kl. 20.36. Kosning 
var leynileg. Kosningu lauk kl. 20.39. Greidd voru fimm atkvæði á staðnum og tvö 
utankjörfundar, samtals sjö atkvæði. 

3. Úrslitum kosninganna gerð skil. Já sögðu sjö og nei sagði enginn. Ályktunin hefur 
því verði samþykkt einróma. 
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4. Næstu skref miðað við úrslit kosninganna. Ákveðið að samþykkja ályktun til að 

hnykkja á því sem gerist ef stofnfundur nýs félags fer ekki eins og áætlað er. 
Bókun aukaaðalfundar 
Fornleifafræðingafélag Íslands ályktar á aukaaðalfundi 16. apríl 2013 að ef 
breytingar verða gerðar á ákvæðum sem snúa að menntunarkröfum, auknum 
kröfum um menntun við leyfisveitingar og löggildingu á stofnfundi nýs félags 
fornleifafræðinga sé það brot á samningnum sem Fornleifafræðingafélag Íslands 
og Félag íslenskra fornleifafræðinga gerðu með sér um stofnun á nýju félagi. Ef 
svo fer mun FFÍ starfa áfram í núverandi mynd. 
 

Bókunin er samþykkt af öllum fundarmönnum. 
 

5. Umræður: Lagt er til að stofnfundur nýs félags verði haldinn 30. apríl kl. 20 í 
ReykjavíkurAkademíunni og verði veitingar og húllumhæ því 1. maí er daginn 
eftir. Ármann minnir fólk á að það má fara að hugsa um nafn á nýtt félag sem og 
hvort fólk vilji bjóða sig fram í embætti. 

6. Ármann fjallar um siðareglur. Siðfræðistofnun fór yfir reglurnar og kom með 
nokkrar ábendingar. Nýtt félag þyrfti að halda áfram að móta reglurnar, það þarf 
hreinlega lengri tíma og meiri umræður um þetta mál til að reglurnar séu 
vandaðar og í góðri sátt. 

 
 
Fundi slitið kl. 20.52. 
 
 
Umræður við kaffiborðið. 
• Albína lagði til að FFÍ skilaði öllum sínum gögnum inn á Borgarskjalasafn Reykjavíkur ef félagið 
verður lagt niður til að varðveita sögu félagsins. 
• Kristján Mímisson sagði frá NordicTAG ráðstefnunni sem hefst nú á sunnudaginn. 
• Rætt var um skilgreiningar á námseiningum til grundvallar við ingöngu í félagið og í tengslum 
við löggildingu. Viðmið HÍ við mat á erlendum einstaklingum.  
• Þá voru umræður um nafn á væntanlegt félag fornleifafræðinga og um stjórnarsetu. Hvort 
flétta ætti saman núverandi stjórnum beggja félaganna eða tilnefna og kjósa stjórnarmenn á 
stofnfundi. 
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