
                                                       
Stjórnarfundur  
22. maí 2018 
Þórunnartúni 6 
kl. 12:00 – 13:30 
 

Mætt: Einar Gunnarsson, Auður Magnúsdóttir, Snorri Baldursson (í síma), Reynir Kristinsson 

 
Fundarritari: Auður Magnúsdóttir. 
 
Dagskrá fundarins fylgir á eftir fundagerð.   
 
Fundagerð síðasta fundar 16. apríl var samþykkt.  
 
Vegna uppgjörs: endurskoðandi gerði athugasemdir sem fara þarf yfir.  
 
Starfssemi 2018: Samþykkt að kaupa birkifræ frá barra, 12 milljón fræ á 640 þús. Verður 
notað fyrir verkefni kolviðar en einnig og til þess að selja öðrum.  Kolviður hefur þörf á 
auknu landrými fyrir starfssemi sína.  
Ekki nógu gott ástand að skapast í skógrækt í landinu vegna skorts á 
tjáplöntuframleiðendum.  
 
Stefnumótun 2018: Nýr stjórnarmeðlumur þarf að kynna sér þau skjöl og verður tekið til 
umræðu á næsta fundi.  
 
Samningar framundan: Logo í samningum við sölufélag garðyrkjumanna rætt, sjá viðhengi.  
Ánægja var meðal stjórnarmanna með tillögur að logoi. Skógræktarfélag Íslands er nú að 
semja við Skálholt um leigu á landi sem síðan verður framleigt til Kolviðar. Samningar við 
Lykil bílafjármögnun í pípunum. 
 
Samstarf: Framkvæmdanefnd Norðurþings hefur samþykkt að sveitafélagið verði 
kolefnisjafnað sveitafélag.  Beðið er eftir viðbröðgum frá Akureyrir og skógræktarfélagi 
Eyfirðinga. Samstarf um greiningu á losun gróðurhúsalofttegunda við circular solutions og 
fundað verður með Festu 8. Júní í Reykjavík.  
 
Ríkisskattstjóri: Ekki hægt að draga skóggræðslu frá atvinnurekstratekjum. 
 
Næsti fundur fyrirhugaður 14. júní með fyrirvara um að reikningar fyrir 2017 séu fullbúnir.    

 
 
Dagskrá stjórnarfundar 



1. Fundargerð síðasta fundar 16. apríl 2018  

2. Uppgjör ársins 2017 

3. Starfsemin 2018 

a. Kaup á birkifræi  

b. Plöntun 

4. Stefnumótun Kolviðar 

a. Endurskoðun heimasíðu 

5. Samningar framundan, markaðsmál 

a. Sölufélag garðyrkjumanna 

b. Skálholt 

c. Bláa lónið, Isavía, Olíudreifing, Garri 

6. Samstarf  

a. Norðurþing – kolefnisjafnað sveitarfélag 

b. Akureyri, Skógræktarfélag Eyfirðinga 

c. Klappir, Snjallar umhverfislausnir – Jón Ágúst Þorsteinsson 

d. Circular Solutions, Saman í átt að sjálfbærni – Bjarni Herrera 

e. Festa, 8. júní 

7. Merki Kolviðar 

a. Breyttur litur og stærð á undirtexta 

8. Ríkisskattstjóri 

a. Framlög til menningarmála – frádráttur frá atvinnurekstrartekjum 

9. Önnur mál 

 


