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Frá Stjórn
Kæru félagar
Starfsárið hefur verið skemmtilegt
og gefandi enda verkefnin mörg
og fjölbreytt. Haldnar voru til að
mynda þrjár opnar samkeppnir
í samstarfi við AÍ, átta málstofur,
fjórar vettvangsferðir, sex göngur
á Alþjóðlegum degi arkitektúrs
og piparkökuhúsakeppni. Allir
viðburðir á vegum félagsins
voru vel sóttir en alls sóttu 20
arkitektar um félagsaðild að
árinu og eru nú félagsmenn alls
orðnir 388 og þar af um 100
sem eru félagar í gegnum BHM.
Nefndir félagsins unnu gott og
mikið starf á síðstliðnu starfsári.
Samkeppnisnefnd vann að því
að skoða og endurskoða
samkeppnisformið m.a. með
það markmið að gera arkitekta

samkeppnir aðgengilegri fyrir
einkaaðila og dagskrárnefnd
hleypti á stokk málstofu þar
sem tvær kynslóðir arkitekta
mætast og kynna sig, nám sitt,
áherslur og störf. Alls fóru tvær
málstofur fram á starfsárinu og
heppnuðust vel og voru vel
sóttar. Arkitektafélagið átti í góðu
samstarfi við önnur félagasamtök
og stofnarnir, til að mynda
Grænni byggð og skipulagði
með þeim bæði vettvangsferð og
morgunverðarfund; Mannvirkja
stofnun og skipulagði með þeim
hádegisverðarfund; Listaháskóla
Íslands og skipulagði með
honum tvo fyrirlestra og Endur
menntun Háskóla Íslands sem
setti saman fjölbreytt námskeið til
endurmenntunar arkitekta.
Karl Kvaran settist í stjórn og
tók við starfi ritara af Aðalheiði
Atladóttur sem hafði setið í stjórn
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AÍ í þrjú ár. Stjórn þakkar sérstak
lega þeim félagsmönnum sem
unnið hafa óeigingjarnt starf í
hinum fjölmörgu nefndum og ráðum.

Fundur norrænu arkitekta
félaganna í Helsinki
Árlega halda norrænu arkitekta
félögin fund þar sem farið er yfir
sameiginleg málefni sem snerta
félög og félagsmenn. Á síðasti
ári var fundurinn haldinn hér í
Reykjavík en í ár var það finnska
arkitektafélagið, SAFA, sem boðaði
til fundar. Helgi Steinar Helgason
formaður stjórnar, og Gerður
Jónsdóttir, framkvæmdastjóri AÍ,
fóru fyrir hönd Arkitektafélagsins.
Fundurinn fór fram dagana 24. og
25. ágúst síðastliðinn. Hér á eftir
stiklum við á stóru um þau mál
sem tekin voru fyrir á fundinum.

2018

Vettvangsferð í hæstarétt.

Feneyjartvíæringurinn
Árið 2016 var fyrst haldinn
sameiginlegur norrænn viðburður
við upphaf tvíæringsins sem hefur
hlotið nafnið The Nordic Party.
Markmiðið með þessu er að vekja
athygli á norrænum arkitektúr og
norrænu skálunum á tvíæringnum.
Farið var yfir markmiðið og
kostnaðaráætlun með þennan
viðburð. Íslendingum sem mæta
á tvíæringinn hefur staðið til boða
að sækja þetta partý og hafa gert
hingað til. Ef Ísland tekur þátt árið
2020 má búast við enn stærri hópi
Íslendinga sem sækja viðburðinn.
Sameiginlegt blað um
norrænan arkitektúr
Stefnt að því að gefa út sameigin
legt norrænt blað 1x í mánuði
rafrænt og 1x á árið í prentútgáfu.
Markmiðið með blaðinu er tvíþætt,
annarsvegar að vekja athygli á
norrænum arkitektúr í alþjóðlegu
samhengi, og hinsvegar á blaðið
að vera upplýsandi fyrir stéttina
sjálfa til að arkitektar geti fylgst
betur með störfum annarra arkitekta
á Norðurlöndunum. Verkefnið er í
höndum Svía.
Norrænt samstarf
Hvernig getum við styrkt norrænt
samstarf? Markmið með því að
efla norrænt samstarf og m.a. til
að auðvelda okkur að sækja um
norræna styrki. Danir halda utan
um þessa vinnu. Ekki er búið að
skrifa undir viljayfirlýsingu um
samstarf en stefnt er að því að
skrifa undir hana sem fyrst.

Endurmenntun
Norrænu félögin eru virk í gæða
stjórnun á námi og endurmenntun.
Hvernig endurmenntun vilja
arkitektar? Eru arkitektaskólarnir að
kenna réttu grunnatriði í arkitektúr
miðað við tíðarandann? Hvaða
menntun þurfa arkitektar að hafa í
framtíðinni? Hvaða menntun þurfa
kennarar að hafa? Gætu norður
löndin boðið upp á sameiginlega
endurmenntun á netinu?
Byggingarstefna
Farið yfir byggingarstefnur
stjórnvalda í hverju landi fyrir sig.
Hvaða stefnur hafa reynst vel og
hvaða stefnur hafa ekki reynst
eins vel. Hvernig geta félögin
vakið athygli á núverandi stefnum?
Hvernig vinna stjórnvöld (ríki og
borg) með arkitektafélögunum?
UIA ráðstefna í
Kaupmannahöfn 2023
Hvað eiga Norðurlöndin að gera
sameiginlega? Ýmsum hugmyndum
kastað á milli.
Alþjóðlegur dagur
arkitektúrs
Hvaða gera norrænu arkitekta
félögin þennan dag? Rætt hvað
hefur reynst vel og hvernig þetta
er fjármagnað.

Hönnunarmars 2018
Sýnileiki arkitektúrs var umtals
verður á HönnunarMars árið 2018.
Fjölmargir erlendir arkitektar
mættu hingað til lands í tilefni af
hátíðinni. Á DesignTalks töluðu
arkitektarnir Andreas Martin-Löf
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(SE), Steinþór Kári Kárason og
landslagsarkitektúrteymið Dr.
Leena Cho (BNA) og Dr. Matthew
Jull (BNA). Á Design Diplomacy
pöruðust saman arkitektarnir
Rami Bebawi (CA)/Borghildur
Sturludóttir, Reiulf Ramstad (NO) /
Hrólfur Cela, Rahel Belatchew
(SE)/Steinþór Kári Kárason og
landslagsarkitektarnir Leena Cho
(BNA)/ Þráinn Hauksson. Sköpust
áhugaverðar og skemmtilegar
umræður um arkitektúr og störf
arkitekta í þessum samtölum.
Auk skipulagðrar dagskrár frá
Hönnunarmiðstöð voru fjölmargir
aðrir viðburðir á HönnunarMars.
Til að mynda sýningarnar Önnur
sæti í Arionbanka, Umbreytingar
í Þjóðminjasafninu, Hvað svo? í
Ráðhúsinu sem og leiðsögn um
Marshallhúsið og strætóferð með
borgarstjóra um nýju Reykjavík.
Þessi listi er þó langt í frá tæmandi
enda eins og fyrr segir var arki
tektúr mjög sýnilegur í ár.
Arkitektafélag Íslands stóð
fyrir þremur viðburðum á
HönnunarMars.
• Málþinginu Hvernig? Málþingi
um samkeppnir en þar
töluðu frummælendurnir
Sigríður Magnúsdóttir,
Sigrún Birgisdóttir og Steve
Christer um samkeppnir í
stóru samhengi. Það er ljóst
af þessu málþingi að þörf
er að frekari umræðu um
samkeppnir hjá arkitektum og
mun Arkitektafélagið halda
samtalinu gangandi. Málþingið
var haldið í Arionbanka og var
Halldór Eiríksson fundarstjóri.
Að því loknu var opnuð

•

•

sýningin Önnur sæti (sjá frekar
hér að ofan).
Birgir Þröstur Jóhannesson
(FAÍ) sýndi frumgerð af svífandi
göngustígum á Ingólfstorgi.
Verkefnið var unnið í samstarfi
við Arkitektafélagið og hélt
Arkitektafélagið opnun á sýningu
Birgis miðvikudaginn 14. mars.
Málþinginu Morgunhugleiðing
um arkitektúr en málþingið var
unnið í samstarfi við Samark,
SI, LHÍ og Hönnunarmiðstöð.
Þar deildu arkitektarnir Rami
Bebawi, Rahel Belatchew
og Reiulf Ramstad áherslum
og innblæstri í starfi sínu.
Málþingið var haldið í
Þjóðminjasafninu og var Anna
María Bogadóttir fundarstjóri.

Arkitektagöngur á Alþjóð
legum degi arkitektúrs
Alþjóðlegur dagur arkitektúrs var
haldinn hátíðlegur mánudaginn
1. október. Arkitektafélag Íslands
skipulagði sex göngur víðsvegar
á landinu í tilefni dagsins, þrjár í
Reykjavík, eina í Garðabæ, eina

í Borgarnesi og eina á Akureyri.
Þrátt fyrir vætu og kulda var vel
mætt í allar göngurnar sex.
Arnarbakki-109 Reykjavík.
Halldór Eiríksson, arkitekt,
og Ágústa Kristófersdóttir,
sagnfræðingur og forstöðumaður
Hafnarborgar, leiddu göngu um
Arnarbakkann í Breiðholti.
Freyjugata/Bjargarstígur/
Skálholtsstígur-101 Reykjavík.
Bjarki Gunnar Halldórsson, arkitekt,
leiddi göngu í miðborg Reykjavíkur
(Freyjugata/Bjargarstíg/Skálholtsstíg).
Laugarnesvegur-105 Reykjavík.
Jóhann Einar Jónsson, arkitekt,
leiddi göngu um Laugarnesveg í
Reykjavík.
Silfurtún-210 Garðabær. Baldur
Ó. Svavarsson, arkitekt, leiddi
göngu um Silfurtúnið í Garðabæ,
en þangað má rekja upphaf
skipulagðrar byggðar í Garðabæ.
Brákarbraut/Borgarbraut-310
Borgarnes. Sigursteinn Sigurðs
son, arkitekt, leiddi göngu
um Brákarbraut/Borgarbraut í
Borgarnesi.
Helgamagrastræti-600 Akureyri.
Árni Ólafsson, arkitekt, leiddi
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göngu um Helgamagrastræti á
Akureyri, en sú gata er í fúnkísstíl
frá upphafi til enda.

Piparkökuhúsakeppni á
Kjarvalsstöðum
Arkitektafélag Íslands stóð fyrir
piparkökuhúsakeppni arkitekta í
aðdraganda jóla. Lengi vel hefur
þessi hugmynd legið í loftinu hjá
Arkitektafélaginu en loks varð úr
í ár. Hugmyndin að keppninni var
fyrst og fremst að gefa sköpunar
kraftinum lausan tauminn, byggja
hús án kostnaðarramma og hafa
gaman af. Afrakstur vinnunnar var
til sýnis á Kjarvalsstöðum í einu
viku og var töluverð umfjöllum um
keppnina meðal fjölmiðla m.a. í
kvöldfréttum sjónvarpsins á RÚV,
á Hringbraut, í Fréttablaðinu, DV
og Morgunblaðinu. Alls voru
fimm metnaðarfull og ólík verk í
keppninni í ár sem vonandi verður
endurtekin í desember 2019.
Verðlaun veittu Idex Gluggar, Áltak
ehf, Epal, Sérefni og Mosfellsbakarí.
Sérstakar þakkir fær Kjarvalsstaðir
fyrir að hýsa keppnina í ár.

2018

Ljósmynd til vinstri: Piparkökuhúsa
samkeppni AÍ á Kjarvalsstöðum.
Ljósmynd til hægri: Arkitektar ganga um
arkitektúr á Alþjóðlegum degi arkitektúrs

AÍ á Instagram
Á vordögum fékk AÍ einyrkja og
arkitektastofur til að taka þátt í að
halda úti samfélagsmiðlasíðunni
Instagram AÍ. Þetta var til gamans
gert en markmiðið er bæði að
kynna starfið almenningi en einnig
til að gefa kollegum innsýn inn
í það hvað verið er að bardúsa
dagsdaglega. Einyrkjar og stofur
tóku mjög vel í þetta og gekk
þetta mjög vel. Síðan í janúar 2019
hefur ekkert birst á instagram AÍ
en úr því verður vonandi bót með
hækkandi sól.

Kynslóðir mætast í samtali
um arkitektúr
Dagskrárnefnd AÍ, Björn
Jóhannesson, lagði upp með
því þegar hann var kosinn í
dagskrárnefnd á aðalfundi 2018 að
fara af stað með málstofu þar sem
arkitektar frá ólíkum kynslóðum
myndu kynna sig og sín verk.
Fyrsta málstofan, symposium,
var haldin á Sólon í Bankastræti,
í janúar 2019. Frummælendur
voru Guðni Pálsson og Borghildur
Sturludóttir. Í febrúar var síðan
haldin málstofa númer tvo. Þar
kynntu sig og sín verk Gunnhildur
Melsteð og Helgi Hjálmarsson.
Málstofurnar voru mjög forvitni
legar og skemmtilegar og var vel
mætt á þær báðar. Gaman væri að
halda þessum málstofum áfram og
þannig kynnast hvort öðru betur.

Hádegisfundur með
Mannvirkjastofnun og
byggingarfræðingafélaginu
Mannvirkjastofnun,
Byggingafræðingafélagið og
Arkitektafélag Íslands tóku
höndum saman í lok árs 2018 og
skipulögðu hádegisfundarröð til
að auka samtalið sín á milli. Fyrsti
fundur sem haldinn var í janúar
snéri að rafrænni byggingargátt
en óhætt er að fullyrða að bylting
sé að verða í rafrænni stjórnsýslu
byggingarmála í landinu nú
þegar verið er að taka í notkun
rafræna byggingargátt. Markmiðið
er að halda hádegisfundi með
Mannvirkjastofnun og Bygginga
fræðingarfélaginu mánaðarlega
árið 2019.

Aðrir viðburðir á vegum AÍ
Hæstiréttur (mars). Dagskrár
nefnd skipulagði vettvangsferð
um Hæstarétt. Steve Christer hjá
Studio Granda og arkitekt hússins
leiddi félagsmenn um húsið.
Vistvæni leikskólinn Berg.
(apríl). Dagskrárnefnd skipulagði
vettvangsferð um leikskólann Berg
á Kjalarnesi. Árni Friðriksson hjá
ASK leiðsagđi.
Herzog & de Meuron (apríl). Í
samstarfi við Listaháskóla Íslands.
Arkitektinn Stefan Marbach arkitekt
og einn aðaleigandi arkitekta
stofunnar Herzog og de Meuron
hélt fyrirlestur í Norræna húsinu um
störf sín.
Myndstef (maí). Harpa Dögg
Sigurjónsdóttir lögfræðingur

Instagram AÍ.
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Myndstefs hélt kynningu á
höfundarrétti fyrir arkitekta.
Skógræktarfélag Reykjavíkur
( júní). Gústaf Jarl Viðarsson og
Sævar Hreiðarsson skógfræðingar
hjá Skógræktarfélagi Reykjavíkur
héldu kynningu á því hvaða tré
vaxa í Heiðmörk, hvernig þau eru
meðhöndluð eftir að þau eru felld
og hvernig hægt er að nýta viðinn.
Efnismiðlun Sorpu ( júní). Í
samstarfi við Grænni Byggð.
Guðmundur Tryggvi Ólafsson hjá
Sorpu tók á móti félagsmönnum og
kynnti fyrir okkur efnismiðlunina.
Jan Gehl (nóv). Í tilefni af
útgáfu Úrbanistan á bókinni
Mannlíf milli húsa hélt höfundur
bókarinnar, danski arkitektinn
Jan Gehl fyrirlestur í Gamla bíói.
Fyrirlesturinn var haldinn m.a. Með
stuðningi frá AÍ.
Bókakynning (des). Bókakynning
á nýútgefnum og endurútgefnum
bókum um arkitektúr. Bækur
sem voru kynntar: Scandinavian
Modern Houses 5; Kirkjur Íslands
eftir Þorstein Gunnarsson; Að
búa til ofurlítinn skemmtigarðeftir Einar E. Sæmundsen; Íslensk
byggingarlist-eftir Birgit Albrecht
og Mannlíf milli húsa-eftir Jan Gehl
í þýðingu Steinunnar Stefánsdóttir.

Arkitektúr, vellíðan fólks
og félagsleg sjálfbærni
( jan ‘19). Í samstarfi við
Grænni byggð. Arkitektarnir
Hildigunnur Sverrisdóttir,
Bjarki Gunnar Halldórsson og
Hildur Gunnarsdóttir ásamt
landslagsarkitektinum Áslaugu
Traustadóttur ræddu um áhrif
arkitektúrs á líðan fólks.

Bandalag háskólamanna
Arkitektafélag Íslands var samþykkt
inn í BHM þann 30. maí 2014.
Nú eru um 100 félagsmenn AÍ
félagsmenn í gegnum BHM eða
rúm 25% af öllum félagsmönnum.
Fer þeim fjölgandi með ári hverju.
Aðalfundur BHM var haldinn í
maí 2018. Framkvæmdastjóri AÍ,
Gerður Jónsdóttir, og formaður
AÍ, Helgi Steinar Helgason voru
fulltrúar AÍ á fundinum. Alls
var kjörið í 21 embætti og var
Micheal Dal, formaður Félags
háskólakennara, kosinn nýr
varformaður bandalagsins..
Samtals sátu aðalfundinn 134
fulltrúar frá 24 aðildarfélögum
BHM en rétt til setu á fundinum
áttu 169 fulltrúar frá öllum 27
aðildarfélögum bandalagsins.
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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
hagsmuna félagsmanna með því
að veita stjórnvöldum aðhald í
ákvarðanatökum þeirra er snerta
listir og menningu í íslensku
samfélagi.
Erling Jóhanneson tók við
starfi forseta BÍl af Kolbrúnu
Halldórsdóttur á aðalfundi
félagsins í febrúar 2018. Forseti er
kosinn til tveggja ára í senn.

2018

Ljósmynd til vinstri: Morgunhugleiðing um
arkitektúr á HönnunarMars
Ljósmynd til hægri: Málstofa um
samkeppnir

Verkefnin fram undan:
HönnunarMars 2019
Fyrir HönnunarMars höfum við
áhuga á að skipuleggja göngur
um ný hverfi sem félagsmenn
sjálfir hafa gegnt lykilhlutverki í að
hanna. Markmiðið með göngunum
er að kynna fyrir landsmönnum
arkitektúr, hugmyndina á bak við
borgina eins og hún er að þróast

og skyggnast aðeins inn í vinnu
arkitekta. Við höfum þegar óskað
eftir félagsmönnum til að taka að
sér að leiða göngu og vonum að
þið takið vel í þetta. HönnunarMars
verður haldinn 28. -31. mars og
verða göngurnar farnar 30. og 31.
mars milli kl. 11-12.

Piparkökuhúsakeppni AÍ á Kjarvalsstöðum

Helgi Hjálmarsson í málstofunni Kynslóðir mætast í samtali um arkitektúr.
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Skýrslur
frá nefndum og ráðum

Helsinki.

Hönnunarmiðstöð
Íslands 2018
Kristján Örn Kjartansson hefur
setið sem fulltrúi AÍ í stjórn
Hönnunarmiðstöðvar Íslands árin
2014, 2015 en árin 2016, 2017 og
2018 í framkvæmdastjórn sem
varaformaður stjórnar Hönnunar
miðstöðvar Íslands. Helstu verk
efni 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 stjórn
völd og aðila vinnumarkaðar um
málefni greinanna.
Helstu verkefni sem fulltrúi AÍ
í stjórn og framkvæmdarstjórn
árið 2018 hafa verið fjölbreytt

Vettvangsferð í hæstarétt.

en helst ber að nefna samtal við
stjórnvöld um betri samninga til
að tryggja miðstöðinni öruggan
starfsgrundvöll næstu 3-5 árin,
undirritun þjónustusamnings mið
stöðvarinnar við aðildarfélögin og
undirbúning fyrir gerð á nýjum vef
fyrir miðstöðina og aðildarfélögin.
Samningur um rekstur Hönnunar
miðstöðvar 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. Samtalinu hefur
verið áframhaldið á árinu 2018 og
vonast er eftir því að samkomulag
náist í byrjun árs 2019.
Mikilvægur liður í samtali við stjórn
völd er gerð þjónustusamninga
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á milli Hönnunarmiðstöðvar og
aðildarfélaga. Samstarfssamningur
milli félaga hönnuða og arkitekta
við Hönnunarmiðstöð Íslands
um framlag til uppbyggingar og
reksturs miðstöðvarinnar var
undirritaður á ársfundi Hönnunar
miðstöðvar þann 14. júní 2018.
Umræður um slíkan samning
hefur staðið í langan tíma enda er
Hönnunarmiðstöð í eigu félaganna
og tilvalinn vettvangur til að efla
árangur og þjónustu og samtal við
félagsmenn og samfélagið allt.
Hönnunarverðlaun Íslands voru
veitt í fimmta sinn föstudaginn
2. nóvember 2018. Verðlauna
afhendingin fór fram við hátíðlega
athöfn á Kjarvalsstöðum en
forsætisráðherra Íslands Katrín
Jakobsdóttir, afhenti verðlaunin.
Handhafar Hönnunarverðlauna
Íslands 2018 eru Basalt arkitektar
fyrir arkitektúr í íslenskri bað
menningu, en þeir hafa lagt
ríkulega til þróunar baðstaða og
baðmenningar á Íslandi. Nýjustu

Basalt. Hönnunarverðlaun Íslands 2018.

dæmin eru The Retreat við Bláa
lónið í samstarfi við Design Group
Italia og GeoSea sjóböðin á Húsavík.
Lava Centre á Hvolsvelli hlaut
viðurkenningu fyrir „Bestu
fjárfestingu“ í hönnun 2018,
en til sýningarinnar voru ráðnir
framúrskarandi hönnuðir á sviði
margmiðlunar hjá fyrirtækinu
Gagarín og Basalt arkitektar
sem hönnuðu sýninguna í nánu
samstarfi en Basalt arkitektar
hönnuðu einnig bygginguna sem
hýsir sýninguna.
Auk verðlaunahafa voru tilnefnd
þrjú önnur verkefni, heildarútlit
bóka í áskrift fyrir Angústúru
forlag sem grafísku hönnuðirnir
Snæfríð Þorsteins og Hildigunnur
Gunnarsdóttir hönnuðu, Catch of
the Day, verkefni Björns Steinars
Blumenstein og Norðurbakki,
hannaður af PKdM arkitektum í
samstarfi við Teiknistofuna Storð.
Undirbúningur og þróun á
sameiginlegri heimasíðu

Helgi Steinar Helgason formaður AÍ 2017-2018

Hönnunarmiðstöðvar og allra
aðildarfélaga hefur verið komið
í farveg og verið er að ganga frá
samningum við aðila sem sjá munu
um gerð vefsins. Áætlað er að
nýr vefur komist í gagnið seinna
á árinu 2019. 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.
Kristján Örn Kjartansson
Fulltrúi AÍ í stjórn Hönnunar
miðstöðvar 2014 – 2015
og 2015 – 2016.
varaformaður stjórnar Hönnunar
miðstöðvar 2016 – 2017, 2017 –
2018 og 2018 – 2019.

Samkeppnisnefnd
Samkeppnishald var töluvert á
árinu og fundaði samkeppnisnefnd
eftir þörfum. Haldnar voru þrjár
opnar samkeppnir. Í gangi eru
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svo samkeppni um leikskóla á
Seltjarnarnesi og boðskeppni
um Orkureit viðbyggingu.
Samkeppnisnefnd kemur að undir
búningi samkeppna í samstarfi
við framkvæmdastjóra AÍ og
tilnefnir fulltrúa AÍ í dómnefndir.
Í sumar var haldinn fundur
um samkeppnismál á vegum
norrænu arkitektafélaganna í
Kaupmannahöfn. Gunnar Örn
Sigurðsson í samkeppnisnefnd sat
fundinn fyrir hönd AÍ. Á fundinum
var m.a fjallað um hvernig best
væri að framkvæma samkeppnir,
hvernig hægt væri að deila
þekkingu norrænu félaganna í
samkeppnismálum og reynslu
af „wildcards“. Rætt um aukna
vinnu við lögfræðileg atriði, fyrir
spurnir og kærur. Það er mikið
áhyggjuefni. Á árinu var unnið að
því að skipuleggja námskeið fyrir
dómnefndarfulltrúa í samvinnu við
Endurmenntun Háskóla Íslands og
er væntalegt að það verði haldið á
þessu ári.

Samkeppnir

Úrslit í samkeppnum á árinu:
Flensborgarhöfn og
Óseyrarsvæði
Í samvinnu við hafnarstjórn og
skipulagsráð Hafnarfjaðarbæjar.
Opin hugmyndasamkeppni.
•

•
•
•

1. og 2. verðlaun, Kjellgren
Kaminsky arkitektur / Mareld
landskapsarkitekter
1. og 2. verðlaun, Jvantspijker
3. verðlaun, Sei
Athyglisverð tillaga, Apríl
arkitektar as

Dómnefnd skipuðu eftirtaldir aðilar:
Tilnefndir af hafnarstjórn:
Ólafur Ingi Tómasson, fulltrúi í
hafnarstjórn og form. skipulagsráðs
Hafnarfjarðarbæjar. Gylfi
Ingvarsson, fulltrúi í hafnarstjórn
Hafnarfjarðabæjar. Tilnefnd af
skipulagsráði: Karólína Helga
Símonardóttir, fulltrúi í hafnarstjórn
Hafnarfjarðarbæjar

Tilnefnd af Arkitektafélagi Íslands:
Bjarki Gunnar Halldórsson, arkitekt
FAÍ og Soffía Valtýsdóttir, arkitekt FAÍ
Viðbygging við Stjórnarráðshúsið
Í samstarfi við Framkvæmdarsýslu
ríkisins.
Opin framkvæmdasamkeppni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

verðlaun, KURTOGPI
verðlaun, Andrúm arkitektar
verðlaun, LOOP architects aps
og Urban arkitektar ehf
1. innkaup, T.ark Arkitektar ehf
2. innkaup, Krads og Aart
3. innkaup, Trípólí arkitektar
Athyglisverð tillaga, Cubo
Arkitekter
Athyglisverð tillaga, PKdm
Athyglisverð tillaga, Hornsteinar
arkitektar

Dómnefnd skipuðu eftirtaldir aðilar:
Tilnefndir af verkkaupa:
StefánThors, formaður dómnefndar
(forsætisráðuneyti), Óðinn
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H. Jónsson skrifstofustjóri
(forsætisráðuneyti) Margrét
Harðardóttir, arkitekt FAÍ
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:
Sigrún Birgisdóttir, arkitekt FAÍ,
Pétur H. Ármannsson, arkitekt FAÍ
Stjórnarráðsreitur hugmynda
samkeppni
Í samstarfi við Framkvæmdarsýslu
ríkisins.
Opin framkvæmdasamkeppni.
•

1. verðlaun, T.ark Arkitektar ehf
og SP(R)INT Studio1. Verðlaun
• 2. verðlaun, Nordic - Office of
Architecture, SLA og EFLA
• 3. verðlaun, Úrbanistan, Teikni
stofan Stika og Dronninga
landskap
• Innkaup Úrbanistan, Teikni
stofan Stika og Dronninga
landskap
• Innkaup ASK arkitektar ehf
Dómnefnd skipuðu eftirtaldir aðilar:
Tilnefndir af verkkaupa: Stefán

Thors, formaður dómnefndar,
(forsætisráðuneyti), Óðinn H.
Jónsson, (skrifstofustjóri, forsætis
ráðuneyti) Ágústa Sveinbjörnsdóttir,
arkitekt FAÍ (Reykjavíkurborg)
Halldóra Vífilsdóttir, arkitekt FAÍ (f.h.
fjármála- og efnahagsráðuneytis).
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:
Hildigunnur Haraldsdóttir, arkitekt
FAÍ Þórarinn Malmquist, arkitekt
FAÍ. Tilnefndur af Félagi íslenskra
landslagsarkitekta: Ólafur Melsted,
landslagsarkitekt

Samkeppnir á döfinni 2019:
Samkeppni um Hjúkrunarheimili í
Sveitafélaginu Hornafirði.

Samkeppnir í gangi:
Samkeppni um leikskóla á
Seltjarnarnesi – í samvinnu við
Bæjarstjórn Seltjarnarnesbæjar.
Boðskeppni um skipulag,
Orkuhússreitur (Breyting á
deiliskipulagi Suðurlandsbrautar
og Ármúla) - í samvinnu við Reiti
fasteignafélag og Reykjavíkurborg.

Á liðnu starfsári gegndu eftirfarandi
félagsmenn störfum í siðanefnd:
Albína Thordarson, formaður,
Guðmundur Gunnarsson og
Þórhallur Pálsson. Varamaður var
Stefán Benediktsson.
Siðanefnd úrskurðaði í einu
máli. Um var að ræða lokaða
samkeppni sem ekki var á
vegum Arkitektafélagsins og
var í veigamiklum atriðum ekki
í samræmi við þær kröfur sem
samkeppnisreglur félagsins

Í samkeppnisnefnd voru á árinu:
•
•
•

Gunnar Örn Sigurðsson,
formaður
Laufey Agnarsdóttirs
Jóhann Einar Jónsson

Siðanefnd
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gera. Engir fagdómarar voru í
dómnefnd, samkeppnislýsingin
var engum aðgengileg nema þeim
sem útbjóðandi fékk til þess að
gera tillögur fyrir sig. Eftir úrslit
fór útbjóðandi ekki eftir þeim
skilmálum sem hann sjálfur setti
í samkeppnislýsingu sína hvað
varðaði framhald verksins og
fékk B til að taka að sér verkið að
lokinni samþykkt deiliskipulags
sem A hafði unnið samkvæmt
niðurstöðu samkeppninnar og
taldi sig vera að vinna að áfram að
verkinu.
A kærði B til siðanefndar fyrir
brot á grein 4.4. í Siðareglum
AÍ „Arkitekt sem til er leitað af
verkkaupa um að taka við verkefni
úr hendi annars arkitekts, þar
með talið að breyta eða auka við
mannvirki, skuli gera starfsbróður
sínum viðvart svo honum gefist
kostur á að gæta hagsmuna sinna“
þar sem B hefði tekið að sér verkið
án þess að gera A viðvart svo að

hann gæti gætt hagsmuna sinna.
Úrskurður siðanefndar var að brot
B væri ámælisvert þar sem hann
hefði vanrækt að hafa samband
við A vegna málsins, til þess að
kanna hvort samningssambandi
útbjóðanda við A væri lokið. Í
þessu máli tók Stefán sæti
í nefndinni vegna vanhæfis
Guðmundar.
Stjórn AÍ boðaði til fundar
með formönnum laganefndar,
samkeppnisnefndar og
siðanefndar félagsins þann
21. janúar s.l. vegna kvörtunar
tveggja félagsmanna um
óeðlilega afgreiðslu útbjóðanda
á ráðstöfun verkefnis að lokinni
framkvæmdasamkeppni.
Siðanefnd AÍ hélt þrjá fundi á
starfsárinu.
Albína Thordarson
Guðmundur Gunnarsson
Þórhallur Pálsson

Laganefnd
Í laganefnd AÍ árið 2018 sátu Böðvar
Páll Jónsson, Gíslína Guðmunds
dóttir og Tryggvi Tryggvason,
formaður nefndarinnar. Engir
reglulegir fundir hafa verið haldnir á
starfsárinu en samstarf og rýni hefur
farið fram með hjálp tölvupósta.
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:
Endanleg niðurstaða er
fengin v. ályktunar 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 Mannvirkja
stofnun birtir yfir löggilta hönnuði?”
Að svörum umhverfis- og
auðlindaráðuneytis fengnum við
bréfi v. málsins vísaði AÍ erindinu til
umboðsmanns Alþingis (UA) þ. 17.
mars 2017. Svar UA barst AÍ þ. 28.
febrúar 2018 en frétt m. úrdrætti
v. málsins var birt á heimasíðu AÍ
þ. 27. apríl s.l., sbr. hlekkur hér að
neðan.
https://ai.is/svarbref-umbodsmannsalthingis-vegna-loggildingarmals/

Laganefnd AÍ taldi fullt tilefni til að
óska félaginu og þeim félögum
sem málið varðaði til hamingju
með niðurstöðuna enda er ekki
annað séð af bréfi UA en að
umboðsmaður Alþingis hafi fallist
á öll meginefni kvörtunarinnar
og beindi athugasemdum um
betri stjórnsýslu til þeirra er málið
varðaði.
UA vísar í svari til AÍ í bréf til
umhverfis- og auðlindaráðherra dags.
28. febrúar 2018 en þar segir m.a.:
„Með hliðsjón af framangreindu
beini ég því til ráðuneytis yðar að
það íhugi hvort einhver ástæða
sé til þess að lögum að tilgreina
sérstaklega á hinum birta lista um
að eldri réttindi sé að ræða, og
beini og þá eftir atvikum tilmælum
til Mannvirkjastofnunar um það atriði.”
Síðan 28. feb. s.l. hefur
byggingarreglugerð nr. 112/2012
verið breytt sbr. 669/2018
reglugerð um (7.) breytingu á
byggingarreglugerð, nr. 112/2012
og 1278/2018 reglugerð um (8.)
breytingu á byggingarreglugerð nr.
112/2012.
Ekki verður séð á framan
greindum reglugerðarbreytingum
að umhverfis- og auðlindaráðuneyti
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hafi enn séð tilefni til að skýra
reglurnar skv. tilmælum UA.
Breytingar á BR 112/2012
Hér er rétt að geta þess að frestur
til að skila inn athugasemdum inn
á s.k. samráðsgátt ráðuneytisins
v. 8. reglugerðarbreytingar
rann út þ. 17. des. s.l. en
reglugerðarbreytingin var
undirrituð af ráðherra þ. 21. des. s.l.
Það verður að teljast býsna gott,
að lögfræðingum ráðuneytisins
hafi tekist að rýna athugasemdir
og koma til skila góðum tillögum í
reglugerðarbreytinguna á einungis
þremur virkum dögum, rétt fyrir s.l. jól!
Í því ljósi tel ég fullt tilefni að
hvetja AÍ til að halda áfram vöku
sinni og framvegis fylgja vel eftir
öllum tillögum félagsins til úrbóta á
starfsumhverfi arkitekta félagsmanna
því dropinn holar steininn.
S.k. Boðaþingsmál E 1330/2017
og 243/2018
Stjórn AÍ gaf út álit dags. 4. apríl
2018 v. málsins. Álit stjórnar AÍ
varðaði álitamál um höfundarrétt,
Menningarstefnu í mannvirkjagerð
og tilskipun ES/EES um opinber
útboð/innkaup sem var lögfest
m. lögum um opinber innkaup nr.
120/2016.
Laganefnd hafði áður gert
athugun v. breytinga á fyrri lögum
um opinber innkaup m. lögfestingu
laga nr. 120/2016 og sent
niðurstöður/meðmæli til stjórnar AÍ.
Stjórn AÍ hafði þessar niðurstöður
laganefndar til hliðsjónar við gerð
álitsins.
Dómar hafa fallið bæði fyrir
Héraðsdómi Rvk. og Landsrétti.
Málið er til athugunar hjá
Hæstarétti v. áfrýjunar. Endanleg
niðurstaða er þannig ekki
enn fengin en að niðurstöðu
Hæstaréttar fenginni verða
væntanlega nokkur álitamál v.
starfumhverfis arkitekta skýrð með
vel rökstuddum dómi.
Formaður laganefndar
gaf á síðasta ári einungis

kost á sér til áframhaldandi
nefndarstarfa þangað til álit UA
v. löggildingarmáls yrði fengið,
gefið út og umfjöllun um það innan
félagsins lokið.
Ég þakka gott samstarf við
nefndarmenn laganefndar, starfs
menn AÍ sem og stjórn félagsins.
B. kv. Tryggvi Tryggvason

Dagskrá- og
markaðsnefnd
Hugmynd, sem ég lagði til á síðasta
aðalfundi A.Í., hefur borið árangur
þ.e. að yngri og eldri arkitektar
mættust í symposium. Einn arkitekt
með lokapróf í arkitektúr á hverjum
áratug síðan 1960 skyldi segja frá
sér og verkum sínum. Arkitektar
útskrifaðir á áttunda áratug síðustu
aldar og fyrsta áratug þessarar á
Symposium I, 10. janúar s.l. voru:
Guðni Pálsson, lokapróf 1977 frá
Kunstakademiets arkitektskole,
Kaupmannahöfn , Danmörku og
Borghildur Sturludóttir, lokapróf
2004 frá Arkitektskolen í Aarhus,
Arósum, Danmörku.
Symposium II var haldið á sama
stað, Sólon þann 7. febrúar og
var ekki síður áhugavert að
hlusta á Helga Hjálmarsson,
lokapróf frá Technische Universitat
1963, Stuttgart, Þýskalandi og
Gunnhildi Melsteð, lokapróf
2015 frá Technische Universitat,
Delft, Hollandi. Í stuttu máli var
gerður mjög góður rómur að
vel undirbúnum fyrirlestrunum á
Symposium I og II fyrir áhugasama
áheyrendur fyrir fullum sal í bæði
skiptin. Þökk sé þeim fyrir gott og
eftirtektarvert framlag.
Alveg frá sjöunda áratug síðustu
aldar hefur félögum A.Í. fjölgað
frá að vera um fimmtíu í að verða
nálægt fjögur hundruð nú. Þrátt
fyrir þetta er sama uppbygging á
félaginu. Á síðasta aðalfundi mættu
um tuttugu félagar. Þegar félag
hefur náð þeirri stærð sem A.Í. er í
dag þarf annað en verið hefur að

Fundur norrænu félaganna í Helsinki

koma til svo að það staðni ekki.
Það er nærtækt að skapa hefðir,
sem nauðsynlegar eru öllum mann
mörgum félögum til að þrífast og
með framlagi allra félagsmanna og
þróttur félagsins kemur af sjálfu
sér. Til þess að raungera þetta
legg ég til eftirfarandi verkfæri;
A) Árlega skal halda symposium
eins og þau hafa verið kynnt
á þessu ári. B) Félagar hvers
áratugar hittist og velji sér fulltrúa
úr sínum ranni til að vera á
symposium á tólf mánaða fresti.
Þetta yrðu þá þrjú tveggja tíma
symposium milli aðalfunda miðað
við aldursdreifingu félaga A.Í. í
dag. Symposium I, II og III fari
fram frá oktober til fyrstu viku
febrúar hvers árs um sig. C) A.Í.
fái óheft sal til umráða hvenær
sem er, þannig að félagið sé ekki
á eilífum hrakhólum og þurfi að
borga fúlgur fjár til að halda fundi.
D) Milli aðalfunda skal halda tvo
félagsfundi t.d. í mars/apríl og
janúar/febrúar hvers árs til að
félagar og þeir sem eru í stjórn
og nefndum séu samstilltir og viti
hug og væntingar hvers annars
um hvað við viljum með félagið.
Nefna ber einnig að farnar voru
tvær vettvangsferðir á síðasta ári
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til að skoða vistvænan leikskóla
á Kjalarnesi með Árna Friðrikssyni
og í hæstarétt með Steve
Christer með góðri þátttöku um
áhugaverðar byggingar í leiðsögn
þeirra beggja.
9. mars verða Bessastaðir
heimsóttir með góðri leiðsögn og
í fylgd Þorsteinns Gunnarssonar,
sem endurbæturnar þar gerði.
Auka ætti vettvangsferðir til að
skoða verk kollega.
Gerði Jónsdóttur,
framkvæmdarstjóra A.Í. vil ég
þakka fyrir ánægjulegt samstarf og
góðan stuðning við hugmyndina
um Symposium, sem ég vona að
nýtt dagskrárfólk og stjórn stuðli að
í framtíðarstarfi A.Í.

Menntamálanefnd
Í menntamálanefnd starfsárið
2018-19 sátu: Anna María
Bogadóttir formaður, Anna Sóley
Þorsteinsdóttir og Þórarinn
Malmquist. Nefndin hélt fimm
formlega fundi. Auk formlegra
funda áttu nefndarmenn samskipti
gegnum tölvupóst um afgreiðslu
einstakra mála.

Á tímabilinu 24. apríl 2018–1.
febrúar 2019 var fjallað
var um fjórtán erindi frá
iðnaðarráðuneytinu þar sem sótt
var um leyfi til að nota lögverndaða
starfsheitið arkitekt. Af fjórtán
fyrirspurnum hlutu tólf samþykki
nefndarinnar
en tvö ekki.
Nefndinni bárust einnig óformlegar
fyrirspurnir um tilteknar námsleiðir í
arkitektúr sem teknar voru fyrir og
afgreiddar.
Á tímabilinu sátu fulltrúar
menntamálanefndar einnig fundi
með Endurmenntunarstofnun
Háskóla Íslands um námsframboð
stofnunarinnar út frá sjónarhóli
AÍ og haldinn var fundur
með BFÍ um fyrirkomulag
löggildingarnámskeiðs
Mannvirkjastofnunar.
Þá hafði menntamálanefnd
frumkvæði að því að kanna
möguleika á því að Upplýsinga
skrifstofa Íslands ENIC/INARC
kæmi að hluta til að því að meta
nám umsækjanda um leyfi til
að nota starfsheitið arkitekt. Í
kjölfarið voru tvö álitamál send
ENIC/INARC til umsagnar. Ekki er
komið á formlegt samstarf eða
fyrirkomulag sem lítur að samstarfi
við ENIC/INARC, en vert væri
að skilgreina nánar hvort og þá
hvernig upplýsingaskrifstofan gæti
átt þátt í að upplýsingaöflun og
mati erinda frá iðnaðarráðuneytinu,
sem Menntamálanefnd AÍ hefur til
umfjöllunar.
Reykjavík, 4. febrúar 2019
Anna María Bogadóttir formaður
Anna Sóley Þorsteinsdóttir
Þórarinn Malmquist

Orðanefnd
Orðanefnd fundaði einu sinni
á árinu. Áhugaverð vinna er
framundan fyrir orðanefndina og
af nógu er að taka við að íslenska

erlend fagorð og hugtök til að
bæta við og styrkja íslenska tungu.
Stefnt er að því að fara í samstarf
við önnur fagfélög um að íslenska
erlend fagorð og sækja þá jafnvel
um styrk til þess.
Bjarki Gunnar Halldórsson
Óskar Arnórsson

Kjaranefnd
Kjaranefnd þjáist af manneklu.
Ein manneskja er í nefndinni.
Samtöl milli AÍ og Samark undir
hatti Samtaka Iðnaðarins enda
alltaf á því að „sjúkrasjóðsmálið“
virðist óyfirstíganlegt. Enginn
efast um mikilvægi sjúkrasjóðs,
en kjaraviðræður milli starfandi
arkitekta og vinnuveitenda má ekki
stranda á þessu máli. Best væri
ef hægt væri að semja um kjör
og aðskilja sjúkrasjóðinn úr þeim
samningi. Hvort það er mögulegt
veit undirrituð ekki.
Til þess að undirstrika hve langt og
þungt málið er orðið birtist hér afrit
af skýrslu nefndar frá því árið 2018:
Kjarasamningur milli AÍ og Samark
rann úr gildi þann 28. febrúar 2014.
Nú er Arkitektafélag Íslands orðið
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stéttarfélag. Það stéttarfélag er
aðili að Bandalagi Háskólamanna,
öðru nafni 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 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.
Þótt AÍ sé nú aðili að BHM þá eru
enn margir arkitektar í kjaradeild
AÍ sem greiða ekki félagsgjöld í
BHM. Við það að hætta að greiða
í sjúkrasjóð AÍ (sem er í vörslu en
ekki eigu Verslunarmannafélags
Íslands) og greiðar frekar í
sjúkrasjóð BHM verður launþegi
réttindalaus í 6 mánuði á meðan ný
réttindi taka gildi.
Una Eydís Finnsdóttir, kjaranefnd AÍ.
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Fundur Norrænu félaganna í Helsinki
í ágúst 2018.

Félagar
						2016
Heiðursfélagar 				
5
Félagsmenn					343
Nemar 					 20
Samtals:					368
			
Karlar						221
Konur						147
Félagar sem greiða árgjald			265
Félagar 67 ára og eldri		
		
78
Félagar sem greiða ekki árgjald		
4
Nýir félagar					 24

Heiðursfélagar
2017
3
349
25
377

2018
3
354
31
388

214
153
261
86
3
25

230
158
265
88
3
20
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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.

Stjórn og nefndir
Arkitektafélags Íslands
2018
Stjórn Arkitektafélags Íslands:
• Helgi Steinar Helgason,
formaður
• Sóley Lilja Brynjarsdóttir,
gjaldkeri
• Karl Kvaran ritari
• Gunnar Örn Sigurðsson,
varamaður
• Björn H. Jóhannesson,
varamaður
Skoðunarmenn ársreikninga:
• Jakob E. Líndal
• Sigríður Magnúsdóttir
Samkeppnisnefnd:
• Gunnar Örn Sigurðsson,
formaður
• Laufey Agnarsdóttir
• Jóhann Einar Jónsson
Laganefnd:
• Tryggvi Tryggvason
• Gíslína Guðmundsdóttir
• Böðvar Páll Jónsson
Menntamálanefnd:
• Anna María Bogadóttir
• Anna Sóley Þorsteinsdóttir
• Þórarinn Malmquist
Dagskrárnefnd:
• Björn H. Jóhannesson
Siðanefnd:
• Albína Thordarson
• Guðmundur Gunnarsson
• Þórhallur Pálsson
Orðanefnd:
• Bjarki Gunnar Halldórsson
• Óskar Arnþórsson
Kjaranefnd:
• Una Eydís Finnsdóttir

Stjórn Minningarsjóðs Guðjóns
Samúelssonar:
• Helgi Steinar Helgason,
formaður
• Ásmundur H. Sturluson
• Sigríður Ólafsdóttir
• Erling Jóhannesson, forseti BÍL
• Sigurður Einarsson, gjaldkeri
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 tilnefnd
16.03.2016
• Varamaður: Hildur
Steinþórsdóttir
Stjórn Myndstefs
• Jes Einar Þorsteinsson ,
Gunnþórunn Gunnarsdóttir
varamaður
Fulltrúaráð Myndstefs:
•
Hrólfur Karl Cela
Fagráð Landverndar:
• Anna Sigríður Jóhannsdóttir
Húsafriðunarnefnd ríkisins:
• Sigurður Einarsson jan. 2017
• Ólöf Guðný Valdimarsdóttir,
varamaður jan. 2017
•

Fulltrúaráð Listahátíðar:
Sigrún Birgisdóttir
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Byggingarstaðlaráð Íslands:
• Hildur Steinþórsdóttir
• Eva Huld Friðriksdóttir
(varamaður)
Gæðaráð byggingariðnaðarins:
• Richard Ó. Briem
Fagrýnihópur nýbygginga á
lykilsvæðum Reykjavíkurborgar
• Margrét Harðardóttir
• Halldór Eiríksson
Í starfshópi um
steinsteypuverðlaun:
• Jóhann Einarsson
Skipulagsverðlaun:
• Páll Hjaltason
Byggingarráð Vísindagarða HÍ
• Anna María Bogadóttir
(tilnefnd af stjórn AÍ mars 2016)
HA tímarit
• Garðar Snæbjörnsson ritstjórn
SAMARK
• Helgi Már Halldórsson
Hagsmunastjórn stundakennara
LHÍ
• Hildur Gunnarsdóttir
• Eva Huld Friðriksdóttir

2018

19

