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59. Fundur stúdentaráðs  

 

Fundarritari: Andrés Tryggvi Jakobsson 

 

Mæting  

Sólveig María Árnadóttir (formaður), Andrés Tryggvi Jakobsson (varaformaður) og Einar 

Hannesson (fjármálastjóri) 

DATA: Þórný Stefánsdóttir 

EIR: Eydís Sigfúsdóttir 

Boðaði forföll: Þórey Erla Erlingsdóttir  

KUMPÁNI: Óli Valur Pétursson  

MAGISTER: Karen Ósk Kristjánsdóttir í fjarfundarbúnaði 

REKI: Ágústa Skúladóttir 

STAFNBÚI: Amelía Ósk Hjálmarsdóttir 

ÞEMIS: Orri Kristjánsson 

ALÞJÓÐANEFND: Eydís Sigurðardóttir Schiöth 

KYNNINGANEFND: Birna Heiðarsdóttir 

VIÐBURÐANEFND: Helga Björg Loftsdóttir 

FJARNEMANEFND:  

Sunneva Ómarsdóttir boðaði forföll 

ÁHEYRNARFULLTRÚAR:   
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Dagskrá 

I. Fundargerðir síðustu funda borin upp til samþykktar 

 

II. Stöðuuppfærslur frá aðildarfélögunum 

 

III. Afmæli SHA 16. nóvember 

 

IV. Fyrsta desember-hátíðin – 100 ára afmæli 

 

V. Doktorsnemar og aðstaða 

 

VI. LÍS 

 

VII. Rekstrarkostnaður 

 

VIII. Önnur mál  

 

1. Stofur í prófatíð 

2. Atlantsolía 

3. Halloween 

4. Boð í KHA og NSHA 

5. Instagram 
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I. Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar.  

Fundur settur kl 12:01 – Sólveig biður um að breyta dagskrá og biður um leyfi að 

Rektor fái að tjá sig um umsögn stúdentaráðs um samskiptavanda innan HA. 

Fundargerðir samþykktar án athugasemda.  

 

II. Stöðuuppfærsla frá aðilildarfélögunum 

 

 DATA 

o Prófin að nálgast. Vísó plönuð. VR hittingur var vel heppnaður, 

frábær mæting. Próflokahittingur 24. Janúar. Í janúar verður LAN. 

Tölvunarfræði er komin undir VOR og ættu því að eiga sæti á 

deildarfundi.  

 EIR 

o Ókeypis Zumba tími á döfinni. Hvetja til samstöðu innan 

klásusnemanda. Hjúkrunarfræði og iðjuþjálfunarfræði eiga ekki 

fulltrúa á deildarfundi. Leifur í gæðaráði í samvinnu við Sólveigu 

eru að vinna í því. 

 Kumpáni 

o Spilakvöld í vikunni áður, góð mæting. Bingó kvöldið áður og fullt 

hús þar. Fyrsta klásus að ljúka í sálfræði. Eru búin að að 

skipuleggja stóru vísó að mestu leiti. 

 Magister 

o 14. nóvember ætlar að KÍ að hitta mastersnemendur. Lotuhittungur 

í sömu viku sem verður opinn fyrir öll aðildarfélög. Sjálfsmatið er 

að byrja í kennaradeild. Nemendur á fyrsta ári að kvarta undan 

ákveðnum kennara. Eru að hvetja þau til að fara formlegar leiðir 

 Reki 

o Hugsanlega á að færa prentara á starfsmannagang. Breyta að 

einungis nemendur með fyrstu einkunn megi einungis taka 

lokaverkefni. Góð mæting í lotu. Sameiginleg vísó með Stafnbúa í 

Samherja á döfinni 

 Stafnbúi 

o Purity herbs og Samherja vísindaferð í bígerð. Aðrar vísindaferðir á 

döfinn sem tengjast ekki náminu beint. Sjávárútvegsráðstefnan 15.-

16. nóvember.  
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 Þemis 

o Lota í seinustu viku, mikið fjör. Miklu meiri mæting en var búist 

við. Ekki allir sammála að lögreglufræðin sameinist Þemis. Vinna í 

framhaldi af því á döfinni.  

 Kynningarnefnd 

o Opnu dagar gengu vel. Verið að ákveða verklagsreglur í 

kynningum. Kynning á döfinni í nóvember. 

 Alþjóðanefnd 

o Góð mæting í pubquiz. Artic circle ráðstefnan. Plönuð ferð í 

Geosea. 

 Viðburðarnefnd 

o Bingó annað kvöld – Hallóween föstudaginn – Segull 67 8. nóv.- 

Þrennan 16. nóv – Kaldi í janúar og Stóra vísó í lok febrúar. 

 

 

III. Afmæli SHA 16. nóvember 2018 

Dagsetning er valin út af vísó í Þrennu um kvöldið. Hátíðarsalurinn er bókaður frá 

15:00. Hugmynd að halda opinn stúdentaráðsfund. Kökur og kaffi eftir á. Vonandi 

býður Þrennan á Pósthús eins og þau gera vananlega.  

 

IV. Fyrsta desember hátíðin – 100 ára afmæli 

Sólveig og Katrín Árna eru búnar að setja upp drög að dagskrá. Hringja 

Íslandsklukkunni 100x . Háskólinn til framtíðar þema. Rektor og Katrín skipa 

nefnd til að sjá um dagskrána. 

 

V. Doktorsnemar og aðstaða  

4 doktorsnemar að koma hér um áramótin og það vantar aðstöðu fyrir þau. Gunnar 

Rúnar stakk upp á að nota glerbúrið á bókasafninu og óskaði eftir umsögn 

stúdentaráðs. Pop-up hlóðlát stofa -> setja bása í merkta stofu í prófatíð í staðinn.  

 

VI. LÍS 

Farið var á gæðaráðstefnu LÍS. 5 fulltrúar frá SHA. Refugees kynnt. LÍN kynnt á 

gæðaráðstefnunni.  

Aftur til Reykjavíkur helgina eftir á lobbý kvöld. Þar var kynnt hvernig stúdentar 

geta haft áhrif á réttum stöðum.  

Kynnt af stefnumótunarfundi LÍS sem við áttum einn fulltrúa.  

Afmæli LÍS – Verður hópferð.  

 

VII. Rekstrakostnaður 

Einar óskar eftir því að fá auka fjárveitingu til að versla nýjan tölvubúnað.  
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Samþykkt einróma.  

 

VIII. Önnur mál  

a. Stofur í prófatíð 

Þórný óskar eftir því að DATA hafi stofu í sinni prófatíð. 

b. Atlantsolía 

Þau eru í samningaviðræðum við okkur.  

c. Halloween 

Óli Valur minnir á að leggja inn á Kumpáni. Verðlaun fyrir búninga, SHA 

splæsir í skot.  

d. Boð í KHA og NSHA 

Klukkan 15 á föstudaginn 26. Október  

e. Instagram 

Taka portrait myndir og tagga háskólann á viðburðum.  

 

Fundi slitið kl 13:16 


