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Ársskýrsla
Arkitektafélags Íslands 2017

Frá Stjórn
Kæru félagar í AÍ.
Upptaktur nýs starfsárs AÍ var ekki
ósvipaður árinu áður því líkt og í
fyrra þá tók nýr framkvæmdastjóri,
Gerður Jónsdóttir, til starfa auk
þess sem nýr gjaldkeri tók sæti
í stjórn, Sóley Lilja Brynjarsdóttir.
Áframhaldandi stefna félagsins frá
2016 var lögð til grundvallar með
megináherslu á kynningarmál og
miðlun á faginu til almennings
ásamt venjubundnum stjórnarstörfum. Eitt af fyrstu verkefnum
stjórnar var að skipuleggja ársfund
Norrænu arkitektafélaganna en
röðin var komin að okkur að vera
gestgjafar. Kjaramál arkitekta, þ.e.
nýr kjarasamningur launþega, er
stórt og mikilvægt verkefni
sem enn er í farvegi kjaranefndar
sem hefur leitt undirbúning nýs

samnings fyrir hönd stjórnar í góðu
samstarfi við BHM. Samstarf AÍ og
Endurmenntunar Háskóla Íslands
um hin ýmsu endurmenntunarnámskeið var sett á laggirnar í
haust og félagið hlaut styrk úr
Miðborgarsjóði til gerðar örmyndbanda um arkitektúr. Starfsárið
hefur verið skemmtilegt og gefandi
enda verkefnin mörg og fjölbreytt.
Stjórn þakkar sérstaklega þeim
félagsmönnum sem unnið hafa
óeigingjarnt starf í hinum fjölmörgu
nefndum og ráðum.

Fundur norrænu arkitekta–
félaganna
Arkitektafélag Íslands skipulagði
og hýsti árlegan fund norrænu
arkitektafélaganna í byrjun júní.
Þessi fundur var bæði gagnlegur
og fróðlegur en það var áhugavert
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að bera saman bækur okkar við
hina norrænu kollegum okkur um
áherslur og leiðir þeirra við að ná
settum markmiðum.
Helstu niðurstöður fundarins voru:
1.

Að félögin stefni að því að
stofna regnhlífasamtök utan
um norrænu arkitektafélögin,
búa til einn stóran fisk úr fimm
smáfiskum.
2. Að félögin haldi sameiginlegt
málþing á Feneyjartvíæringnum 2018 um norrænan
arkitektúr. Málþingið færi fram
þann sama dag og Norræna
teitið (Nordic Party) yrði haldið.
3. Að félögin gefi út tímarit um
norrænan arkitektúr. Markmiðið
með blaðinu er að kynna norrænan arkitektúr á alþjóðlegum
vettvangi.
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Veröld – Hús Vigdísar, Andrúm arkitektar.
Ljósmyndari: Vigfús Birgisson.

Því miður hafa aðstæður ekki gefist
til þess að orðið geti af sameiginlegu málþinginu á Feneyjartvíæringnum 2018 en hugmyndin er góð
og verður vonandi að veruleika
2020. Enn er til umræðu stofnun
regnhlífarsamtaka sem og útgáfa
sameiginlegs tímarits um norrænan
arkitektúr í náinni framtíð.
Að loknum tveggja daga fundarhöldum skipulagði stjórn AÍ,
með aðstoð framkvæmdastjóra,
skoðunarferð á nýlegum byggingum á Höfuðborgarsvæðinu.
Auðvitað hefðum við viljað skoða
fjölda áhugverðra bygginga sem
risið hafa í borginni á undaförnum árum en eðlilega leyfði
tíminn okkur eingöngu að skoða
nokkrar. Höfundar bygginga
sem skoðaðar voru tóku á móti
hópnum, leiðsögðu og svöruðu
spurningum. Fyrst var Veröld–hús
Vigdísar heimsótt, því næst Harpa,
Tónlistar- og ráðstefnuhús og þá
FMOS - Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ. Ferðinni lauk svo með
skoðunarferð um byggingarsvæði nýjasta hluta Bláa lónsins
ásamt sundferð fyrir þá sem vildu.
Það er óhætt að segja að þessi
heimsókn kollega okkar að utan
hafi heppnast vel og styrkt frekar
alþjóðlegt tengslanet AÍ. Næsti
fundur norrænu arkitektafélaganna
er áætlaður í ágúst 2018 og verður
þá röðin komin að Finnum að taka
á móti hópunum.

Hönnunarmars 2017
Sem einn af fjölmörgum dagskrárliðum á Hönnunarmars 2017
stóð AÍ fyrir sýningunni Arkitekta-

skissur í gamla Landsímahúsinu
við Austurvöll. Sýningarstjóri var
Guðrún Ragna Yngvadóttir en
sýninign bar yfirskriftina “Skissur”
og vísaði til verka arkitekta á
ólíkum aldri sem sýndu valdar
skissur frá ólíkum tímum. Sýningin var vel sótt og forvitnileg og
það sýndi sig glöggt að enda þótt
framsetning á arkitektúr nú til dags
sé að miklu leyti einskorðuð við
tölvugrafík þá eru blýantsskissur
enn áhrifamiklar og skila e.t.v.
öðrum og oft á tíðum ljóðrænni
upplýsingum til þess sem skoðar.
Handteikningin er sannarlega
mikilvægur tjáningarmáti við að
miðla hugmyndum.

Undirbúningur fyrir þátttöku
Íslands í Feneyjatvíæringi í
byggingarlist
Feneyjatvíæringur í byggingalist
er einn stærsti viðburður á sviði
arkitektúrs á heimsvísu. Í ár verður
16. hátíðin haldin undir yfirskriftinni
“Free Space”. Á síðustu hátíðum
hafa þátttökuþjóðir verið um 60
talsins, allar Norðurlandaþjóðir
eru þar á meðal fyrir utan Ísland.
Umræða um að Ísland taki þátt í
Feneyjatvíæringi í byggingarlist
kemur reglulega upp og árið 2016
var stofnaður undirbúningshópur
um þátttöku okkar þjóðar. Í hópnum sitja Aðalheiður Atladóttir,
Anna María Bogadóttir, Falk Krüger,
Kristján Örn Kjartansson og Sigrún
Birgisdóttir. Hópurinn sendi inn
formlegt erindi til Mennta- og
menningarmálaráðuneytisins á
síðasta ári um þátttöku Íslands.
Ráðuneytið brást við með því
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að leggja til að sérstakur samráðshópur yrði stofnaður þar sem
fulltrúar ráðuneyta verði (frá
Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti og Utanríkisráðuneytið) og fulltrúi frá Arkitektafélagi Íslands. Undirbúningshópurinn tilnefndi Önnu Maríu
Bogadóttur í samráðshópinn f.h.
AÍ. Stefnt er að þátttöku Íslands
árið 2020.

Örmyndbönd um arkitektúr
Á haustdögum 2017 hlaut
Arkitektafélag Íslands styrk frá
Miðborgarsjóði Reykjavíkur að
upphæð 2 milljónum króna vegna
fyrirhugaðrar örmyndbandagerðar
um arkitektúr í miðborg Reykjavíkur. Í stuttu máli er hugmyndin að
kanna nýja miðla, þ.e. myndbandagerð, til þess að kynna arkitektúr
og manngert umhverfi fyrir almenningi og gestum á framsækinn og
spennandi hátt. Myndböndin, sem
hugsuð eru fyrir net- og samfélagsmiðla, verða hnitmiðuð, uppfræðandi og umfram allt aðgengileg fyrir alla. Settur hefur verið
saman vinnuhópur sem vinnur að
hugamyndasöfnun og handritsgerð. Í honum sitja Bjarki Gunnar
Halldórsson, María Gísladóttir,
Gunnhildur Melsted, Birkir Ingibjartsson, Alba Solis og Óskar
Örn Arnarsson. Samkvæmt stefnu
Arkitektafélagsins frá 2016 er lögð
mikil áhersla á kynningu á arkitektúr, jafnt út á við sem inn.
Umræddur styrkur er mikil
innspýting í þá vinnu.

FÍLA og AÍ

Hönnunartímaritið HA

Umræða um mögulega sameiningu Arkitektafélags Íslands og
Félags íslenskra landslagsarkitekta
(FÍLA), og jafnvel Félags innanhússarkitekta kemur reglulega fyrir.
Myndaðir hafa verið vinnuhópar
skipaðir fulltrúum beggja félaga en
aldrei hafa verið tekin skref af
alvöru í sameiningarátt. Sannarlega eru skiptar skoðanir um ágæti
slíkrar sameiningar og ágætist
rök bæði með og á móti. Fulltrúar stjórn AÍ og FÍLA áttu fund á
haustdögum og var þá ákveðið
að hugmyndir um sameiningu
yrðu frestað um sinn. Einhugur
var hinsvegar um að hlúa betur
að samstarfi félaganna t.d. við
viðburðahald og faglega samstöðu
ásamt því að gæta að réttlátu vali
dómnefndarfulltrúa í opinberum
hönnunarsamkeppnum þar sem
landslagshönnun væri veigamikill
hluti. Hönnunarmiðstöð ætti að
nýtast okkur enn betur sem samráðsvettvangur, bæði við FÍLA og
öll hin aðildarfélögin.

Útgáfa hönnunartímaritsins HA var
sett á laggirnar árið 2015 fyrir
atbeina AÍ og FÍLA. Tímaritið fjallar
um íslenska hönnun í mjög stóru
samhengi enda er lögð áhersla á
að endurspegla allar þær fjölmörgu fagstéttir sem vinna í
hönnunargeiranum. Lagt var af
stað með miklum metnaði og
gerður samningur við aðildarfélög
HMÍ um útgáfu 4 blaða á tveimur
árum. Að þeim tíma loknum yrði
staðan metin. Um mitt síðasta ár
var sett saman formannaráð til
þess að meta útgáfu tímaritsins.
Þrátt fyrir að fjárhagsstaða blaðsins
væri erfið var ákveðið að klára
útgáfu 5. blaðsins og taka stöðuna
aftur að henni lokinni. Í kjölfarið
var ákveðið að segja upp öllum
föstum starfssamningum en verktakasamningar gerðir við starfsmenn blaðsins í staðinn. Þannig er
auðveldara að bregðast við ef
áætlanir um fjárhagslegan viðsnúning ganga ekki eftir. Allir þeir
félagsmenn sem eru góðir pennar
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og hafa tillögur að efnistökum um
arkitektúr í tímaritinu HA eru hvattir
til þess að koma því á framfæri við
ritstjóra blaðsins.

Endurmenntun Háskóla
Íslands
Í byrjun árs 2017 var samstarfssamningur AÍ og Endumenntunar
Háskóla Íslands (EHÍ) undirritaður.
Í kjölfarið útnefndi félagið fulltrúa
sína, þær Hjördísi Sóleyju Sigurðardóttur og Hildi Ýr Ottósdóttur,
í fagráð um arkitektúr, verkfræði
og tæknifræði. Fjölmörg og góð
endurmenntunarnámskeið hafa
verið haldin í vetur, má þar nefna
námskeið í hönnunarstjórnun,
námskeið um sjálfbærni í byggingariðnaði, námskeið í algildri hönnun og námskeiði í samningagerð,
svo einhver séu nefnd. Fyrirhugað
er að EHÍ bjóði m.a. upp á
námskeið í dómnefndarstörfum
fyrir félagsmenn er sitja í dómnefndum fyrir hönnunarsamkeppnir og
er það fyrirhugað á vordögum.

2017

Ljósmynd til vinstri: Studio M fyrir HA.
Ljósmynd til hægri: Studio Fræ fyrir HA.

Rýnifundur
Árið 2017 voru alls sex arkitektasamkeppnir haldnar í samstarfi við
AÍ. Eins og venja er stóð félagið
fyrir rýnifundum á samkeppnistillögum umræddar samkeppna.
Rýnifundir eru bæði gagnlegir
þátttakendum sem og áhugamönnum og öðrum fagaðilum. Þar
gefst tækifæri til þess að spyrja
dómnefnd um störf hennar og
nánari ástæður á niðurstöðum vinningssæta. Einhverra hluta vegna
hefur þátttaka í umræddum rýnifundum verið misjöfn og í
flestum þeirra nokkuð dræm en
að meðaltali mættu um 15 manns á
hvern þeirra. Stjórn AÍ veltir því fyrir
sér hvort önnur leið en sú sem við
höfum farið hingað til sé vænlegri
til árangurs og hvetji félagsmenn
frekar til að mæta. Finnst félagsmönnun jafnvel rýnifundir óþarfir
eða hvað skýrir svona lítinn áhuga
á þeim? Stjórn óskar eftir athugasemdum/áliti félagsmanna.

verða fljótlega gestgjafar ráðstefnunnar. Það er ljóst að íslenskir
arkitektar eiga góða möguleika á
því að verða sýnilegir þátttakendur
í gamla höfuðstaðnum þegar þar
að kemur. Þess má geta að UIA
hélt sinn árlega stjórnarfund hér á
landi í byrjun júní á síðasta ári við
sama tækifæri og fundur norrænu
arkitektafélaganna fór fram.
Formaður og framkvæmdastjóri AÍ
voru fulltrúar félagsins á fundinum.

tungumáli en íslensku. Ágætlega
var mætt á fundinn en þar voru
bæði áhugaverðar og líflegar umræður. Það er ljóst að það er mikill
mannauður í þeim arkitektum sem
hafa ákveðið að koma hingað til
starfa og vilji hjá þeim til að miðla
sinni þekkingu og reynslu. Helsta
niðurstaða fundarins fyrir starfsmenn og stjórnarliða AÍ er ákall
eftir því að upplýsingar frá AÍ, svo
sem fréttabréf og heimasíða séu
einnig á ensku.

Kynningarfundur AÍ fyrir
erlenda arkitekta starfandi
á Íslandi

Umfjallanir um arkitektúr í
Kastljósi RÚV

Í lok september stóð AÍ fyrir
kynningarfundi um starfsemi
félagsins og BHM. Kynningarfundurinn fór fram á ensku til að
koma til móts við fjöldann allan af
erlendum arkitektum sem starfa
hér á landi og hafa lítinn aðgang
að faglegum upplýsingum á öðru

Eins og áður sagði leiddi stefnumótunarvinna félagsins í byrjun
árs 2016 í ljós að félagsmönnum
voru kynningarmál ofarlega í huga.
Í kjölfarið fór stjórn m.a. þess á
leit við RÚV að efla umfjöllun um
arkitektúr og átti hún fundi með
útvarpsstjóra og umsjónarmönnum

Alþjóðleg samtök arkitekta
UIA
Ráðstefna Alþjóðlegu samtaka
arkitekta UIA var haldin í Seoul
í Suður-Kóreu dagana í 3. - 10.
september. Samtökin standa fyrir
ráðstefnunni þriðja hvert ár og
verður haldin í Rio árið 2020 og í
Kaupmannahöfn 2023. Töluverð
samkeppni er milli þjóða um að fá
að halda viðburðinn, ekki ósvipað
Ólympíuleikum íþrótta, og kemur
þess vegna ekki á óvart að vinir
okkar Danir séu hreyknir af því að

Viðbætur við Sundhöll Reykjavíkur , VA Arkitektar.
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Menningarinnar. Í byrjun árs 2018
höfðu umsjónarmenn Menningarinnar samband og upplýstu okkur
um að þau væru meðvitaðri um
umfjöllun um arkitektúr. Enn eigum
við eftir að taka nokkur stór skref til
að auka umræðuna um arkitektúr í
samfélaginu en við fögnum
hverju skrefi sem við stígum. Sjónvarpsþáttturinn Menningin á RÚV
gerði innslög um Veröld - hús Vigdísar, Nýja viðbyggingu Sundhallar
Reykjavíkur og Marshalls-húsið.

Samstarf LHÍ og AÍ
AÍ á í reglubundnu samtali við
Listaháskóla Íslands (LHÍ) en stjórn
álítur að samstarfið gæti verið enn
meira. Lengi hefur verið stefnt að
því að hefja kennslu í arkitektúr
á meistarastigi við háskólann.
Akademískir starfsmenn í
arkitektúr hönnunar- og arkitektúrdeildar hafa unnið að þessari
tillögu síðastliðin ár en stýrihópur
hefur verið boðaður á fundi. Í
honum sitja fulltrúar frá AÍ, Hollnemafélagi LHÍ, Samark og fulltrúar
stjórnsýslunnar. Síðastliðið haust
var þróunarvinna sem hefur farið
fram kynnt á fundi fyrir fulltrúum
ýmissa hagsmunahópa. Á fundinum voru hugmyndir um stefnu og
áherslur og mögulega sérstöðu
náms á Íslandi ræddar.
Bókasafn LHÍ og AÍ hafa gert með
sér samkomulag í ár um að félagsmenn í AÍ 2018 fái bókasafnsskírteini hjá LHÍ með 50% afslætti,
eða á 1000 kr í stað 2000 kr.

Bandalag háskólamanna
Aðalfundur Bandalags háskólamanna (BHM) var haldinn í
apríl 2017. Ekki tókst að ljúka
fundinum þar sem niðurstöður
stefnumótunarvinnu þóttu ekki
fullnægjandi og var þess vegna
ákveðið að halda aukaaðalfund.
Boðað var til auka aðalfundar
þann 18. maí og var þá samþykktar
ályktanir um bætt kjör opinberra

Veröld – Hús Vigdísar, Andrúm arkitektar.
Ljósmyndari: Vigfús Birgisson.

samninga, jöfnun launamunar milli
vinnumarkaða, kynbundin launamun, lífeyrismál, menntarákvæði
gerðadóms, fjárframlög til menntamála, bætt vinnubrögð við
kjarasamninga, Lánasjóð íslenskra
námsmanna og húsnæðismál
BHM. Kjarasamningar 17
aðildarfélag BHM við ríkið hafa
verið lausir og hefur mest orka
bandalagsins undanfarin misseri
farið í að ná samningum við stjórnvöld. AÍ er ekki aðili að viðkomandi
samningi en fylgist að sjálfsögðu
með gangi mála. Bandalag háskólamanna stendur fyrir
metnaðarfullri fræðsludagskrá ár
hvert og eru félagsmenn AÍ sem
greiða í gegn um aðild að BHM
hvattir til þess að kynna og nýta
sér það sem í boði er.

Bandalag
íslenskra listamanna
Arkitektafélag Íslands er eitt af 15
aðildarfélögum Bandalags
íslenskra listamanna -og skapandi
greina (BÍL). Í stjórn bandalagsins
sitja formenn aðildarfélaganna og
fundar hún að jafnaði einu sinni í
mánuði. Helstu verkefnin eru að
sýna samstöðu og gæta hagsmu08

na félagsmanna með því að veita
stjórnvöldum aðhald í ákvarðanatökum þeirra er snerta listir og
menningu í íslensku samfélagi.
BÍL stóð fyrir tveimur málþingum
ár árinu. „List um allt land“ var
fyrirskrift á málþingi sem fjallaði um
atvinnutækifæri listamanna utan
höfuðborgarinar í tengslum við
leiklistarhátíðina ACT ALONE sem
fram fór í ágúst á Suðureyri við
Súgandafjörð. Þá stóð bandalagið
fyrir málþing um höfundarrétt undir
yfirskriftinni „Lifað af listinni“ sem
fram fór í Norræna húsinu þann 22.
september 2017. Dagskráin var metnaðarfull og samanstóð af erindum, vinnuhópum og
hringborðsumræðum. Bandalagið
heldur áfram að vekja athygli á
höfundarréttarmálum og nauðsyn
þess að mótuð sé stefna í málefnum höfundarréttar. Kolbrún
Halldórsdóttir, sem verið hefur
forseti BÍL s.l. átta ár lét af störfum
á aðalfundi bandalagsins þann
17. febrúar s.l. og í embættið var
kosinn Erling Jóhannesson. Forseti
er kostinn til tveggja ára.

Næstu verkefni:
HönnunarMars 2018
Arkitektafélag Íslands og Félag
íslenskra landslagsarkitekta taka
yfir Ingólfstorg á HönnunarMars í ár
og skapa vettvang fyrir samtal um
borgina. Með verkinu hvetjum við
til samtals um borgina, framtíðina,
nærumhverfsins og hvetjum til að
þess að fólk deili með borgarbúum
sem því raunverulega liggur á
hjarta um umhverfi sitt. Hluti af
verkinu eru svífandi göngustígar
sem Birgir Þröstur Jóhannesson
arkitekt hefur hannað en í verkefnahópnum eru Anders Egebjerg
Terp, Marta María Jónsdóttir, Birgir
Þröstur Jóhannsson, Gunnar
Bergmann Stefánsson, Britta Magdalena Ágústsdóttir.
Sýnileiki arkitektúrs á HönnunarMars í ár verður umtalsverður en
auk þessa verður sænski arkitektinn Andreas Martin-Löf með
fyrirlestur á Designtalks.

Anna Dröfn Ágústsdóttir, sagnfræðingur og Guðni Valberg
standa fyrir sýningu á tillögum
í arkitektasamkeppnum sem
hrepptu 2. sætið. Sú sýning verður
haldin í höfuðstöðvum Arionbanka
í Borgartúni. Arkitektastofan Tvíhorf
býður upp á opna vinnustofu og
svo er von á erlendum arkitektum
á DesignDiplomacy sem auglýst
verður síðar.

Hugmynd að málþingi um
Borgarlínu og þéttingu
byggðar
Á haustdögum kom sú hugmynd
upp í stjórn að félagið tæki að
fullum þunga þátt í umræðunni um Borgarlínuna og þéttingu
byggðar með málþingi sem væri
skipulagt af AÍ í samstarfi við FÍLA,
Verkfræðingafélag Íslands og
Skipulagsfræðingafélag Íslands. Á
málþinginu yrði sjónum beint að
gæðum í manngerðri uppbyggingu
sem og þeim manneskjulegu þáttum sem taka þarf til greina við
myndum borgarumhverfis. Í framhaldi var Ingibjörgu Grétu Gísla-

dóttur hjá Rigga.is ráðin sem verkefnastjóri yfir málþingi sem AÍ
myndi standa frammi fyrir nú á
vordögum en þó með fyrirvara
um að okkur takist að fjármagna
viðburðinn. Frekari upplýsingar
koma síðar.

Sjúkrasjóðsmálið og
kjarasamningur
Kjaranefnd AÍ var mikið ágengt í
vinnu við gerð nýs kjarsamnings
launþega þótt enn hafi ekki tekist
að skrifa undir nýjan samning. Lögfræðingur BHM, Andri Valur Ívarsson, hefur aðstoðað við vinnuna og
er það von stjórnar að það takist
að ganga frá undirritun kjarasamnings sem allra fyrst. Þeir sem
hafa fylgst með gangi mála vita þó
að enn á eftir að útkljá hið svokallaða Sjúkrasjóðsmál. Hann
starfar í raun á undanþágu og með
samningi við VR sem er í reynd
þegar útrunninn. AÍ, SI og SAMARK
funduðu á síðasta ári um sjúkrasjóðinn og er það ósk allra aðila
niðurstaða fáist í málið fljótt og vel.

Frá opnun HönnunarMars og sýningu Arkitektafélags Íslands í Hörpu 2017.
Ljósmyndir: Lilja Jónsdótir

09

Skýrslur
frá nefndum og ráðum

Kristján Örn Kjartansson, fulltrúi AÍ í stjórn Hönnunarmiðstöðvar
Ljósmynd: Ragna Margrét Guðmundóttir

Hönnunarmiðstöð
Íslands 2017
Kristján Örn Kjartansson hefur setið
sem fulltrúi AÍ í stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands árin 2014, 2015
en árin 2016 og 2017 í framkvæmdastjórn sem varaformaður
stjórnar Hönnunarmiðstöðvar
Íslands. Helstu verkefni Hönnunarmiðstöðvar eru HönnunarMars
með DesignTalks málþinginu,
rekstur Hönnunarsjóðs Íslands sem
úthlutar fjórum sinnum á ári,
útgáfa HA tímaritsins og Hönnunarverðlaun Íslands. Auk þess heldur
Hönnunarmiðstöð úti fréttaflutningi
á ýmsum miðlum, sinnir ráðgjöf við
hönnuði og fyrirtæki og er í samtali við stjórnvöld og aðila vinnumarkaðar um málefni greinanna.
Helstu verkefni sem fulltrúi AÍ í
stjórn og framkvæmdarstjórn árið
2017 hafa verið fjölbreytt en helst
ber að nefna undirbúning og up-

Hönnunarmiðstöð við Aðalstræti 2
Ljósmynd: Alvaró Perez

pbygginu Hönnunarmiðstöðvar í
nýju húsnæði ásamt Arkitektafélagi Íslands við Aðalstræti 2.
Þrátt fyrir að uppbygging þjónustu
í húsnæðinu hafi tekið lengri tíma
en vonir stóðu til í byrjun þá hefur
gengið ágætlega að fá líf og fjör í
húsið. Hönnunarverslunin
Akkúrat hóf starfsemi með vorinu
og hönnunarverslunin Ypsilon
opnaði með haustinu.
Samningur um rekstur Hönnunarmiðstöðvar er endurnýjaður á 3 ára
fresti. Mikil vinna fer í það samtal
við stjórnvöld og árið 2017 hófst
samtal um endurgerð samningsins með það að markmiði að
reka styrkari stoðum undir rekstur miðstöðvarinnar til að fylgja
eftir árangri síðustu ára og styrkja
miðstöðina sem hreyfiafl til að efla
áherslu á hönnun og arkitektúr
í íslensku samfélagi. Mikilvægur
liður í samtali við stjórnvöld er gerð
þjónustusamninga á milli
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Hönnunarmiðstöðvar og
aðildarfélaga sem hefur verið
í undirbúningi og kynningu á
árinu. Tækifæri felst í því að
aðildarfélögin, sem eigendur
miðstöðvarinnar, geta í gegn um
hana haft mikil og bein áhrif á
skipun þessara mála hér á landi.
En til þess þurfa þau að standa
sterkt á bak við miðstöðina, m.a.
með undirritun þjónustusamninga.
Með sterku baklandi og samstöðu
um verkefnið aukast líkur verulega
á því að hægt verði að ná miklum
árangri í gerð samninga við stjórnvöld á árinu 2018.
Hönnunarverðlaun Íslands voru
afhent í fjórða sinn fimmtudaginn
9. nóvember, við hátíðlega athöfn í
Iðnó. Handhafar Hönnunarverðlaunanna árið 2017 eru
arkitektarnir Ásmundur Hrafn
Sturluson og Steinþór Kári Kárason
hjá Kurt og pí sem þeir hlutu fyrir
Marshall-húsið.

Steinþór Kári Kárason og Ásmundur Hrafn Sturlusonfrá Kurt og Pí
Ljósmynd: Rut Sigurðardóttir.

Þeir leiddu hönnun verksins í samstarfi við ASK arkitekta. Bláa lónið
hlaut viðurkenningu fyrir bestu
fjárfestingu í hönnun árið 2017.
Samhliða Hönnunarverðlaunum Íslands var haldið málþing
í Iðnó sem bar heitið „Getum við
gert þetta svona?“ og fjallaði um
hönnun í ferðaþjónustu. Málþingið
var skipulagt af Hönnunarmiðstöð
Íslands í samstarfi við Íslandsstofu,
Landsvirkjun, Listaháskóla Íslands
og Samtök Iðnaðarins. Undirbúningur og þróun á sameiginlegri
heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar
og allra aðildarfélaga hefur verið
komið í farveg og er undirbúningsvinna við vefinn hafin, vonir standa
til að sú vinna klárist að miklu leyti
á þessu ári.
HönnunarMars er á næsta leyti og í
ár, líkt og síðasta ár, er von á mikilli
þátttöku arkitekta sem munu bjóða
upp áhugaverða og fjölbreytta
dagskrá, sjáumst þar!

Marshall–húsið sem hlaut Hönnunarverðlaun Íslands 2017

Kristján Örn Kjartansson
Fulltrúi AÍ í stjórn Hönnunarmiðstöðvar 2014-2016,
varaformaður stjórnar Hönnunarmiðstöðvar 2016 og 2017.

dómnefndarfulltrúa, sem
gæti verið haldið á nýju ári ef
undirtektir verða góðar.

Samkeppnisnefnd

Stúdentagarðar við Gamla Garð
– í samstarfi við Félagsstofnun
stúdenta.

Samkeppnishald var blómlegt á
árinu. Haldnar voru sex samkeppnir, fjórar opnar samkeppnir og tvær
boðskeppnir að undangengnu
forvali. Í gangi er svo hugmyndasamkeppni um framtíðarskipulag
Flensborgarhafnar og Óseyrarsvæði.
Á döfinni eru skipulagssamkeppni
um stjórnarráðsreit, og samkeppni
um viðbyggingu við stjórnarráðsbygginguna, Lækjargötu. Samkeppnisnefnd kemur að undirbúningi samkeppna í samstarfi við
framkvæmdastjóra AÍ og tilnefnir
fulltrúa AÍ í dómnefndir. Skoðað var
að halda námskeið fyrir
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Úrslit í samkeppnum á árinu 2017:

Opin framkvæmdasamkeppni
•
•
•
•

1. verðlaun, Ydda arkitektar ehf.
og dld-dagný land design ehf.
2. verðlaun, Andrúm arkitektar
3. verðlaun, LOOP architects
aps og Urban arkitektar ehf
Athyglisverð tillaga, Trípólí og
KRADS

Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru:
Guðrún Ingvarsdóttir arkitekt
Páll Gunnlaugsson arkitekt
Perla Dís Kristinsdóttir arkitekt

Samkeppnir

Laugavegur / Skipholt
hugmyndasamkeppni – Í samstarfi
við Reykjavíkurborg og lóðarhafa
við Laugaveg 168-174. Boðskeppni
að undangengu forvali.

Bæjarstjórn Garðabæjar. Opin
hugmyndasamkeppni.

•

•

1. verðlaun, Yrki arkitektar

Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru:
Steve Christer arkitekt
Sigríður Magnúsdóttir arkitekt
Kringlusvæðið – Hugmyndasamkeppni um framtíðarskipulag
í samstarfi við Reykjavíkurborg og
Reiti fasteignafélag. Boðskeppni
að undangengu forvali.
•

•
•

•

1. verðlaun, kr. 4.000.000,
Andersen & Sigurdsson
Arkitekter.
2.verðlaun, kr. 2.500.000,
Hildigunnur Haraldsdóttur
arkitekt, Móheiður Helga
Huldudóttir Obel arkitekts o.fl.
Athyglisverð tillaga,
kr. 500.000 kr, Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt

Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru:
Indro Indriði Candi arkitekt FAÍ
Hlín Sverrisdóttir landslagsarkitekt
og skipulagsfræðingur

1. verðlaun, Kanon arkitektar

Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru:
Gunnar Örn Sigurðsson arkitekt
Hildigunnur Sverrisdóttir arkitekt
Samkeppni um deiliskipulag á
Álftanesi – Í samstarfi við

Vífilsstaðaland-Samkeppni um
rammaskipulag
• 1. verðlaun, kr. 5.000.000, Batteríið Arkitektar ehf, Efla hf og
Landslag ehf.
• 2. verðlaun, kr. 2.000.000,
Teiknistofa Arkitekta, Gylfi Guð12

•

•

jónsson og félagar ehf.
3. verðlaun, kr. 2.000.000, Hlín
Sverrisdóttir, landslagsarkitekt
FÍLA og skipulagsfræðingur
SFFÍ, Skipulag og hönnun ehf
Inga Sigurjónsdóttir, arkitekt
FAÍ, studiohringur ehf
4. verðlaun, kr. 1.000.000, Sei,
Barbara Sopolinska, Einar Hlér
Einarsson, Shruthi Basappa

Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru:
Tryggvi Tryggvason arkitekt
Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt
Hjúkrunarheimili í sveitarfélaginu
Árborg – Í samstarfi við Framkvæmdasýslu ríkisins. Opin framkvæmdakeppni.
•

•

1. verðlaun, kr. 5.000.000,
Urban arkitektar ehf. og LOOP
architects aps
2. verðlaun, kr. 3.000.000, Andersen & Sigurdsson arkitekter

•
•
•

3. verðlaun, kr. 2.000.000, Sei
ehf.
Viðurkenning, kr. 500.000
NORD Architects / ARKITEÓ
Viðurkenning, kr. 500.000 AVH
ehf.

Í samkeppnisnefnd voru á árinu:
•
•
•
•

Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru:
Gunnar Sigurðsson arkitekt
Guðrún Ingvarsdóttir arkitekt

Gunnar Örn Sigurðsson,
(formaður)
Laufey Agnarsdóttir
Jóhann Einar Jónsson
Hildur Gunnlaugsdóttir og Karitas Möller störfuðu í nefndinni
fyrra hluta árs, en eru báðar í
barneignaleyfi.

Samkeppnir í gangi:
Hugmyndasamkeppni um
framtíðarskipulag –
Flensborgarhöfn og Óseyrarsvæði

Boðskeppni að undangengu
forvali.

Samkeppnir á döfinni 2018:
Skipulagssamkeppni um stjórnarráðsreit – Opin framkvæmdasamkeppni

Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru:
Steve Christer arkitekt
Sigríður Magnúsdóttir arkitekt

Samkeppni um viðbyggingu við
stjórnarráðsbygginguna, Lækjargötu – Opin hugmyndasam
keppni

•

1. verðlaun, Yrki arkitektar

Siðanefnd
Á líðandi starfsári gegndu eftirfarandi félagsmenn störfum í
siðanefnd: Albína Thordarson,
formaður, Guðmundur Gunnarsson
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og Þórhallur Pálsson. Varamaður
var Stefán Benediktsson. Frá fyrra
starfsári var eitt mál óútkljáð en í
því var skipuð sérstök siðanefnd
þar sem hinir kærðu báru ekki
traust til skipaðra nefndarmanna
vegna úrskurðar í eldra máli. Hina
sérstöku siðanefnd skipuðu Stefán
Benediktsson, formaður, Hildigunnur Haraldsdóttir og Þórarinn
Þórarinsson. Á fundi sínum þann
08.03.2017 komst nefndin að
þeirri niðurstöðu að hinir kærðu
hefðu ekki brotið siðareglur AÍ þar
sem upplýsingaskyldu hefði verið
fullnægt og kærandinn hefði treyst
hinum kærðu til verksins. Tvö ný
mál bárust siðanefnd á starfsárinu.
Fyrra málið barst frá stjórn AÍ til
siðanefndar 25. september s.l. Var
því máli vísað frá á fundi nefndarinnar 12. október þar sem þar sem
nefndin taldi málið ekki falla undir
siðareglur AÍ. Um var að ræða
tíu ára gamla atburðarás þar sem
kærandinn var hvorki höfundur

byggingarinnar né félagi í Arkitektafélaginu á þeim tíma, en hafði
hins vegar komið að innréttingum
veitingastaðar í húsinu árið 1992.
Teikningar hinna kærðu að stækkun hússins og hækkun frá árinu
2007 komust aldrei til framkvæmda og samþykktir aðaluppdrættir að stækkun því löngu
úr gildi fallnir. Seinna málið er enn
óútkljáð en það barst siðanefnd
frá stjórn AÍ í byrjun desember s.l.
Siðanefnd AÍ hélt alls fjóra fundi á
starfsársinu.

Laganefnd
Í laganefnd AÍ árið 2017 sátu Elín
G. Gunnlaugsdóttir, Gíslína Guðmundsdóttir og Tryggvi Tryggvason, formaður nefndarinnar. Meðal
verkefna laganefndar er ráðgjöf
til stjórnar félagsins um lög og
lagafrumvörp, er taka til starfa og
starfsumhverfis arkitekta. Innan
starfsreglna laganefndar getur
laganefnd haft frumkvæði að því
að taka málefni er varða starf og
starfsumhverfi arkitekta til
athugunar.
Svipting atvinnuréttinda:
Mál sem enn er til meðferðar
laganefndar varðar ályktun sem
var samþykkt samhljóða á aðalfundi Arkitektafélags Íslands þ. 26.
febrúar 2015, og stjórn AÍ falið að
fylgja henni eftir, sbr.:
„Hvort réttlætanlegt sé að svipta
arkitekta löggildingu starfsheitis
með því að taka þá, sem slíka löggildingu fengu fyrir ákveðinn tíma,
af lista þeim, sem Mannvirkjastofnun birtir yfir löggilta hönnuði?”
Kvörtun AÍ til umboðsmanns
Alþingis (UA) lýtur stjórnsýslulegri
meðferð, þ.e. það stjórnvald sem
kvartað er yfir nýtur andmælaréttar og hefur nýtt hann með
kostulegu svarbréfi umhverfis- og
auðlindaráðuneytis sem barst AÍ

frá UA, til að AÍ gæti notið andmælaréttar. Andsvör AÍ og laganefndar voru send til UA þ. 16.
sept. 2017 og er endanlegs
úrskurðar UA enn að vænta.
Formanni laganefndar AÍ varð
verulega brugðið þegar endanleg
kvörtun til UA var tilbúin vorið 2017
því þá hikuðu sumir þeirra sem
hæst höfðu á fundum AÍ vegna
málsins og höfðu rekið fast á eftir.
Frumkvæðismál laganefndar AÍ
Frumvarp til laga um breytingu á
lögum um mannviki nr. 160/2010
Tilefni breytinga á lögum um
mannvirki er yfirlýsing ríkisstjórnar í
tengslum við kjarasamninga dags.
28. maí 2015 þar sem lækkun
byggingarkostnaðar og einfölduð
stjórnsýsla var yfirlýst markmið.
Laganefnd benti stjórn AÍ á að
í frumvarpinu felast nýjar reglur
um rekjanleika og gæðaeftirlit
sem gera töluvert ríkari kröfur til
arkitekta varðandi gæðastjórn en
núgildandi reglur Mannvirkjastofnunar gera. Núverandi reglur
um gæðakerfi má telja að séu varla
annað en reglur um skjalavistun
en til að tilgangi lagabreytinganna
megi ná, þ.e. einfaldari stjórnsýslu
er hönnuðum sjálfum falin skýrt
hlutverk með haldbærum reglum
um s.k. innra eftirlit og yfirferð eigin
verka sem er til þess fallin að
embættum byggingarfulltrúa
verður einungis falið eftirlit með
framkvæmdinni sjálfri en MVS
eftirlit með innra eftirliti og gæðakerfi löggiltra hönnuða. Sem dæmi
er markmiðsskýring um breytingu
á 10. gr. BR, sbr. „Markmiðið er að
ítreka ábyrgðarhlutverk hönnuða
og styðja við skilvirka stjórnsýslu
við yfirferð hönnunargagna.” Einnig
eru lagðar til breytingar BR sem
geta einfaldað stjórnsýslu vegna
smærri verka. Smærri verk eru
skilgreind skv. frumvarpinu, sbr. 4.
gr. „íbúðarhús, frístundahús, bílskúr
eða viðhalds og viðbyggingar slíkra mannvirkja, til eigin nota
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eiganda.” Í samhenginu þótti
laganefnd AÍ rétt að leggja til að
félagið gangist fyrir kynningu á
væntanlegum reglugerðarbreytingum sem munu ganga í gildi í kjölfar
komandi lagabreytingar. Framangreindar breytingar á mannvirkjalögum og BR 112/2010 í framhaldinu munu fela í sér töluverðar
breytingar og skýrar afmarkanir á
ábyrgðarsviði arkitekta þannig að
telja má fullvíst að nýjar gerðir af
bótakröfum vegna hönnunarmistaka munu líta dagsins ljós. Því
þykir laganefnd AÍ rétt að mæla
með að félagið gangist fyrir
kynningu á reglugerð um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og
byggingarstjóra nr. 271/2014, t.d.
samtímis kynningu á framangreindri og væntanlegri 7.
breytingu á BR 112/2010. Formaður
AÍ hefur falið formanni laganefndar
að fara yfir málið m. tryggingarfélagi þannig að stefnumörkunarvinna geti farið fram. Þróunarstjóri tryggingarfélags hefur tekið
tryggingamál arkitekta í heild til
skoðunar.
Laganefnd missir í ár góðan
nefndarmann, Elínu G. Gunnlaugsdóttur sem ætlar að yfirgefa
félagið. Formaður laganefndar
gefur einungis kost á sér til starfa f.
nefndina þangað til álit UA vegna
löggildingarmáls verður gefið út
og umfjöllun um það innan félags
lokið. Formaður laganefndar telur
hvorki efni né ástæður til þess að
vinna að alvöru að lagaumhverfisog stjórnkerfisbreytingum fyrir
félaga sem hegða sér með þeim
hætti sem að framan er lýst, þ.e.
þeir sem hæst hafa á félagsfundum og eru löngu óvirkir sem
fagmenn leyfa sér að ganga ótæpilega á krafta félags sem byggir á
sjálfboðavinnu félaganna. Þessi
hegðun og vinnubrögð eru
mörgum ljós innan sem utan AÍ
standa þannig að það má telja AÍ
til vansa. Hér skal einnig bent á að
frumvarp um endurskoðun mann-

Frá vettvantsferð í september um hið magnaða
Hafsteinshús, hannað af Högnu Sigurðardóttur

virkjalaga var skoðað að frumkvæði laganefndar enda þótt stjórn
AÍ hefði fengið málið til skoðunar,
en láðist að vísa því til laganefndar félagsins.

Dagskrá- og
markaðsnefnd
Dagskrárnefnd AÍ hefur á liðnu
starfsári 2017 verið skipuð
Önnu Björgu Sigurðardóttur, Dagbjörtu Jónsdóttir og Elínu Þórisdóttir. Við tókum þá ákvörðun í
byrjun starfsárs að dagskrárnefnd
og markaðsnefnd myndu vinna
náið saman. Í markaðsnefnd eru
tveir meðlimir, Erla Ólafsdóttir og
Jón Davíð Ásgeirsson. Nefndin
hefur á liðnu starfsári fundað
reglulega. Á fyrsta fundinum
dembdum við okkur í skipulagningu fyrir HönnunarMars og
aðstoðuðum Guðrúnu Rögnu Yngvadóttir arkitekt við að setja upp
sýningu á vegum Arkitektafélagsins sem bar nafnið
Arkitektaskissur. Hún var haldin
í Landsímahúsinu þar sem 13
arkitektar sýndu skissur af sínum
verkum. Næsta mál var að undirbúa haustdagskrá fyrir hönd AÍ og
vildum við skipuleggja vettvangs-

ferðir á tveggja mánaða fresti þar
sem skoðaður yrði áhugaverður
arkitektúr á höfuðborgarsvæðinu.
Fyrsta vettvangsferðin var í september þar sem Pétur H. Ármannsson arkitekt leiddi okkur um hið
magnaða Hafsteinshús, hannað
af Högnu Sigurðardóttur. Eigandi
hússins, hún Ragnheiður Jónsdóttir
myndlistarkona, tók innilega vel á
móti okkur og opnaði heimili sitt
fyrir 30 arkitektum og sagði okkur
skemmtilegar og áhugaverðar
sögur af húsinu.
Í nóvember heimsóttum við
Marshall-húsið sem hlaut
Hönnunarverðlaun Íslands 2017.
Þetta var önnur vettvangsferð vetrarins, þar sem tveir hugmyndasmiðir verkefnisins, arkitektarnir
Ásmundur Hrafn Sturluson og
Steinþór Kári Kárason hjá Kurt og
Pí sögðu okkur skemmtilega frá
verkefninu frá byrjun til enda.
Við byrjuðum árið á þriðju vettvangsferðinni í Veröld – hús
Vigdísar sem hannað er af
Andrúm. Þar fræddi móttökustjórinn Ólöf Ingólfsdóttir okkur um
Vigdísi Finnbogadóttur, um húsið,
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arkitektúrinn og starfsemina í
Veröld, sem er hús tungumála.
Landslagsarkitektastofan Landslag
tók af skarið og hélt fyrstu og einu
Einn á stofunni á árinu sem gladdi
alla arkitekta og landslagsarkitekta.
Við hvetjum stofurnar til að halda
þessari góðu hefð áfram. Áður en
okkar starfsári lýkur þá munum við
skipuleggja eina vettvangsferð í
viðbót í febrúar. Einnig er stefnt að
því að skipuleggja árshátíð fyrir
meðlimi félagsins á vormánuðum.
Við þökkum fyrir skemmtilegt
starfsár og vonum að þessir
viðburðir hafi glatt meðlimi
félagsins.

Menntamálanefnd
Starfsárið 2017-18, sátu í menntamálanefnd:
•
•
•

Karl Kvaran formaður
Hugrún Þorsteinsdóttir
Anna María Bogadóttir

Haldnir voru fjórir bókaðir fundir
á árinu en nefndarmenn áttu
einnig samskipti í tölvupósti um
afgreiðslu einstakra mála. Voru
afrit afgreiðslubréfa með undirskrift
formanns send skrifstofu félagsins
til vistunar. Þessi háttur var hafður
á þar sem einn nefndarmanna
er búsettur utan Reykjavíkur. Frá
tímabilinu, 1. febrúar 2017 til 1.
febrúar 2018, voru sextán erindi
frá iðnaðarráðuneytinu tekin fyrir í
nefndinni, þar sem sótt var um leyfi
til að nota lögverndaða starfsheitið
arkitekt.
Einnig barst ein fyrirspurn um
hvort tiltekinn arkitektaskóli frá
Frakklandi veiti viðurkennd starfsréttindi.

Orðanefnd
Orðanefnd hélt tvo fundi á árinu.
Áhugaverð vinna er framundan
fyrir nýja orðanefnd og af nógu að
taka við að íslenska erlend fagorð
og hugtök til að bæta við og
styrkja íslenska tungu.

Samtaka Iðnaðarins sem er svo
aftur innan Samtaka atvinnulífsins) hins vegar. Til greina kom
á tímabili að ganga inn samningsgerð milli SA og 16 aðildafélaga
BHM, en svo varð ekki. Nefndin er
í góðu samstarfi við starfsfólk BHM.
Vinnan heldur áfram og það er von
kjaranefndar að samningar náist
fljótt.
•
•
•

Una Eydís Finnsdóttir
Ásta Birna Árnadóttir
Tinna Hjörvarsdóttir

368

Karlar
237

229

221

221

Konur
141

142

141

147

Félagar sem greiða árgjald
247
256
251

265

78

Félagar sem greiða ekki árgjald
4
4
4
4

Fjöldi félaga og félagsgjöld

Kjaranefnd

2013
2014
Heiðursfélagar
2
3

2015
5

Félagar búsettir á Íslandi
305
311
306
Félagar búsettir erlendis
24
23
23
Nemar
47

362

Félagar 67 ára og eldri
62
70
71

Félagar
Ólöf Guðný Valdimarsdóttir
Tryggvi Tryggvason
Hilmar Þór Björnsson

Kjarasamningur milli AÍ og Samark
rann úr gildi þann 28. febrúar 2014.
Nú er Arkitektafélag Íslands orðið
stéttarfélag og er aðili að Bandalagi Háskólamanna, BHM. Ný kjaranefnd kom saman eftir aðalfund
2017 með það að markmiði að
koma á kjarasamningi milli kjaradeildar Arkitektafélagsins annars
vegar og Samark (sem er innan

Samtals:
378
371

34

28
16

2016
5

321

Nýútskrifaðir arkitektar
6
6
3
Nýir félagar
11
13

8

10

24

Úrsagnir/úr fél. v/skuldar
15
20
22

15

22

20

Félagsgjöld í vanskilum
1.8 mil 1.9 mil 1,6 millj. 0,8 millj.

2017

Heiðursfélagar
Nafnbótina Heiðursfélagi Arkitektafélags Íslands hafa alls 10 einstaklingar hlotið frá upphafi.
Fjórir þeirra eru núlifandi, þ.e.
Manfreð Vilhjálmsson arkitekt,
sem var kjörinn heiðursfélagi 2011,
Jes Einar Þorsteinsson sem var
kjörinn heiðursfélagi 2013, Albína
Thordarsson arkitekt og Guðrún
Jónsdóttir arkitekt sem voru
kjörnar heiðursfélagar 2015. Aðrir
sem hlotið hafa þessa heiðursnafnbót eru Högna Sigurðardóttir
arkitekt sem var kjörinn heiðursfélagi árið 2008, Gísli Halldórsson
arkitekt, sem kjörinn var heiðursfélagi árið 2002, Guðmundur
Kr. Kristinsson, arkitekt, kjörinn
heiðursfélagi 2001, Hörður Ágústsson listmálari og fræðimaður um
byggingarlist, kjörinn heiðursfélagi
1992, Gunnlaugur Halldórsson,
arkitekt, kjörinn heiðursfélagi
1969 og Sigurður Guðmundsson,
arkitekt, sem varð heiðursfélagi
Húsameistarafélagsins 1955.
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Stjórn og nefndir
Stjórn Arkitektafélags Íslands:
• Helgi Steinar Helgason,
formaður
• Sóley Lilja Brynjarsdóttir,
gjaldkeri
• Aðalheiður Atladóttir,
ritari
• Gunnar Örn Sigurðsson,
varamaður
• Jón Davíð Ásgeirsson,
varamaður
Skoðunarmenn ársreikninga:
• Jakob E. Líndal
• Sigríður Magnúsdóttir
Samkeppnisnefnd:
• Gunnar Örn Sigurðsson,
formaður
• Hildur Gunnlaugsdóttir
(fæðingaorlof frá október 2017)
• Karitas Möller
(fæðingaorlof frá október 2017)
• Laufey Agnarsdóttir
(frá október 2017)
• Jóhann Einar Jónsson
(frá október 2017)
Markaðsnefnd:
• Erla Ólafsdóttir
• Jón Davíð Ásgeirsson
Laganefnd:
• Tryggvi Tryggvason
• Elín Guðrún Gunnlaugsdóttir
• Gíslína Guðmundsdóttir
Menntamálanefnd:
• Anna María Bogadóttir
• Hugrún Þorsteinsdóttir
• Karl Kvaran

Orðanefnd:
• Tryggvi Tryggvason
• Ólöf Guðný Valdimarsdóttir
Hilmar Þór Björnsson
Kjaranefnd:
•
•
•

Ásta Birna Árnadóttir
Tinna Hjörvarsdóttir
Una Eydís Finnsdóttir

Stjórn Minningarsjóðs Guðjóns
Samúelssonar:
•
•
•
•
•

Helgi Steinar Helgason,
formaður
Ásmundur H. Sturluson
Hjördís Sigurgísladóttir
Sigríður Ólafsdóttir
Kolbrún Halldórsdóttir,
forseti BÍL

Fulltrúar AÍ í samtökum og ráðum
sem félagið er aðili að:
Stjórn Bandalags íslenskra listamanna
• Helgi Steinar Helgason, formaður AÍ
Stjórn Hönnunarmiðstöðvar
Íslands
• Kristján Örn Kjartansson ( júní
2014)
Stjórn
Listskreytingarsjóðs
• Steve Christer
tilnefndur 16.03.2016
• Varamaður: Hildur Steinþórsdóttir

Dagskrárnefnd:
• Anna Björg Sigurðardóttir
• Dagbjört Jónsdóttir
• Elín Þórisdóttir

Stjórn Myndstefs
• Jes Einar Þorsteinsson
• Gunnþórunn Gunnarsdóttir,
varamaður
• Fulltrúaráð Myndstefs:
Hrólfur Karl Cela

Siðanefnd:
• Albína Thordarson
• Guðmundur Gunnarsson
• Þórhallur Pálsson

Fagráð Landverndar:
Anna Sigríður Jóhannsdóttir
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Húsafriðunarnefnd ríkisins:
• Sigurður Einarsson jan. 2017
• Ólöf Guðný Valdimarsdóttir,
varamaður jan. 2017
Fulltrúaráð Listahátíðar:
Sigrún Birgisdóttir
Byggingarstaðlaráð Íslands:
• Hildur Steinþórsdóttir
• Eva Huld Friðriksdóttir,
varamaður.
Gæðaráð byggingariðnaðarins:
Richard Ó. Briem
Fagrýnihópur nýbygginga á lykilsvæðum Reykjavíkurborgar
• Margrét Harðardóttir
• Elín Kjartansdóttir, varamaður
Í starfshópi um
steinsteypuverðlaun:
Jóhann Einarsson
Skipulagsverðlaun:
Páll Hjaltason
Byggingarráð Vísindagarða HÍ
Anna María Bogadóttir
(tilnefnd af stjórn AÍ mars 2016)
HA tímarit:
• Bjarki Gunnar Halldórsson,
fagráð
• Garðar Snæbjörnsson, ritstjórn
SAMARK
Helgi Már Halldórsson
Hagsmunastjórn
stundakennara LHÍ
•
•

Hildur Gunnarsdóttir
Eva Huld Friðriksdóttir

HönnunarMars 2017
Guðrún Ragna Yngvadóttir

2017
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