
12. háskólafundur Háskólans á Akureyri 29. mars 2017 

Aukafundur vegna kosningar fulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráði 

Dagskrá: 

1) Kynning á framboðum til fulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráði HA 2017-2019 

2) Kosning fulltrúa háskólasamfélagsins til háskólaráðs 2017-2019 

 

Fundarstjóri: Eyjólfur Guðmundsson, rektor 

Rektor setti fund kl. 14:03. 

Fundarritari: Rektor bar fram tillögu um að Martha Lilja Olsen ritaði fundargerð. Fundurinn samþykkti 

tillöguna. 

Mættir, auk rektors:  

 Rannveig Björnsdóttir forseti viðskipta- og raunvísindasviðs 

 Lars Gunnar Lundsten forseti hug- og félagsvísindasviðs 

 Ólafur Halldórsson framkvæmdastjóri 

 Stefán Jóhannsson forstöðumaður nemendaskrár 

 Solveig Hrafnsdóttir forstöðumaður náms- og starfsráðgjafar 

 Sigrún Magnúsdóttir gæðastjóri 

 Astrid M. Magnúsdóttir forstöðumaður bókasafns og upplýsingaþjónustu 

 Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir forstöðumaður RHA 

 Sigurður Kristinsson fulltrúi hug- og félagsvísindasviðs 

 Birgir Guðmundsson fulltrúi hug- og félagsvísindasviðs 

 Markus Meckl fulltrúi hug- og félagsvísindasviðs 

 Kristín M. Jóhannsdóttir fulltrúi hug- og félagsvísindasviðs 

 Andrea Hjálmsdóttir fulltrúi hug- og félagsvísindasviðs 

 Hermann Óskarsson fulltrúi heilbrigðisvísindasviðs 

 Sigfríður Inga Karlsdóttir fulltrúi heilbrigðisvísindasviðs og frambjóðandi til fulltrúa 

háskólasamfélagsins í háskólaráði 

 Hjördís Sigursteinsdóttir varafulltrúi viðskipta- og raunvísindasviðs 

 Hafdís Björg Hjálmarsdóttir fulltrúi viðskipta- og raunvísindasviðs 

 Hörður Sævaldsson varafulltrúi viðskipta- og raunvísindasviðs 

 Martrét Auður Sigurbjörnsdóttir fulltrúi viðskipta- og raunvísindasviðs 

 Grétar Þór Eyþórsson fulltrúi Félags prófessora við ríkisskóla sem starfa við HA 

 Ragnheiður Lilja Bjarnadóttir fulltrúi FHA 

 Rúnar Gunnarsson fulltrúi starfsfólks stjórnsýslu 

 Sigrún Lóa Kristjánsdóttir fulltrúi starfsfólks stjórnsýslu 

 Guðmundur Ólafsson fulltrúi nemenda 

 Logi Úlfarsson fulltrúi nemenda 

 Orri Kristjánsson fulltrúi nemenda 



 Óskar Þór Vilhjálmsson fulltrúi háskólasamfélagsins í háskólaráði 2015-2017 og frambjóðandi til 

fulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráði 2017-2019 

 Hermína Gunnþórsdóttir, fulltrúi í háskólaráði 2015-2017 og frambjóðandi til fulltrúa 

háskólasamfélagsins í háskólaráði 2017-2019 – var viðstödd í gegnum skype. 

 

Rektor kynnti dagskrá fundarins, tilhögun kynninga frambjóðenda og tilhögun kosningarinnar. Rektor 

óskaði eftir að nemendafulltrúi sjái um talningu atkvæða, þar sem fulltrúar nemenda hafa ekki 

atkvæðisrétt við kjör á fulltrúum háskólasamfélagsins í háskólaráði skv. 3. gr. reglna nr, 387/2009 um 

Háskólann á Akureyri. Hver fulltrúi kýs tvo aðila – skrifar niður 2 nöfn – rektor hvatti fólk til þess að kjósa 

konu og karl, í samræmi við jafnréttisstefnu skólans en rektor tiltók þó að ekki væru til sérstakar reglur 

um þetta kjör, aðrar en það sem tiltekið er í lögum og reglum og því ekki skylt skv. því að kjósa eina konu 

og einn karl. 

Framjóðendur til fulltrúa háskólasamfélagsins í háskólaráði 2017-2019 eru:  

 Edward H. Huijbens, prófessor á viðskipta- og raunvísindasviði 

 Hermína Gunnþórsdóttir, lektor á menntavísindasviði 

 Óskar Þór Vilhjálmsson, tæknimaður – starfsmaður á Kennslumiðstöð HA 

 Sigfríður Inga Karlsdóttir, dósent á heilbrigðisvísindasviði  

 

1) Kynningar frambjóðenda. 

1) Edward H. Huijbens. Var fjarverandi, en sendi myndband með kynningu. Edward fór yfir 

starfsferil sinn og reynslu. Í ljósi reynslu og vilja hans til að vinna fyrir Háskólann á Akureyri óskaði 

hann eftir stuðningi háskólafundar sem fulltrúi háskólasamfélagsins í háskólaráði. Vill vera fulltrúi 

starfsfólks, gæta þeirra hagsmuna í háskólaráði og berjast fyrir háskólann.  

2) Hermína Gunnþórsdóttir. Var fjarverandi en tengist fundinum í gegnum skype og hélt sína 

kynningu þannig. Hermína fór yfir bakgrunn sinn og starfsferli. Var fulltrúi í háskólaráði 2013-

2015 og 2015-2017. Langar að taka eitt tímabil í viðbót, hefur mikinn áhuga á 

háskólaumhverfinu, sérstaklega það sem snýr að rannsóknum og rannsóknarsamstarfi. Vill gæta 

hagsmuna starfsmanna í háskólaráði, beita sér fyrir því að mannauðsstjóri verði ráðinn til 

skólans. 

3) Óskar Þór Vilhjálmsson. Tæknimaður hjá Kennslumiðstöð HA. Fór yfir bakgrunn sinn og 

starfsreynslu. Jákvæð reynsla af háskólanum sem vinnustaður. Fulltrúi í háskólaráði 2015-2017 

og var varafulltrúi í nokkur ár þar á undan. Mjög fróðleg og skemmtileg vinna og finnst vera 

skylda sín að bjóða fram krafta sína fyrir hönd skólans og starfsmanna. Telur nauðsynlegt og 

mikilvægt að fulltrúar starfsmanna séu ekki eingöngu akademískir starfsmenn og hann er fulltrúi 

þeirra starfsmanna, sem sinna stoðþjónustu eða kjarnaþjónustu Háskólans. 

4) Sigfríður Inga Karlsdóttr. Fór yfir bakgrunn sinn og starfsferil. Hefur starfað lengi við skólann. 

Jákvæð upplifun af háskólanum. Deildarformaður hjúkrunarfræðideildar í þrjú ár og verið 

staðgengill forseta. Býður sig fram vegna áhuga á velferð skólans. Þykir vænt um skólann, þekkir 

innviði hans mjög vel – hefur setið í fjölmörgum nefndum og ráðum. Finnst spennandi að takast á 

við eitthvað nýtt. Telur sig geta verið öflugan fulltrúa starfsfólks í háskólaráði og gert gagn. 



 

 

2) Kosning fulltrúa háskólasamfélagsins til háskólaráðs 2017-2019. 

Nemendafulltrúar dreifðu atkvæðaseðlum, 22 atkvæðisbærir fulltrúar voru viðstaddir.  

Gengið var til kosninga. 

Nemendafulltrúar söfnuðu atkvæðaseðlunum aftur saman og gengu úr skugga um að fjöldi atkvæðaseðla 

væri réttur miðað við fjölda atkvæðisbærra fulltrúa á fundinum. Greidd atkvæði voru 22, þar af var 1 

atkvæði ógilt. Gild atkvæði voru því 21. 

Nemendur lásu upp og töldu atkvæði. 

Atkvæði fóru þannig: 

Edward: 10 atkvæði 

Hermína: 12 atkvæði 

Óskar: 9 atkvæði 

Sigfríður Inga: 11 atkvæði 

Fyrstu tvö sætin eru aðalfulltrúar. 

Næstu tvö sæti eru varafulltrúar. 

Rektor kynnti niðurstöður. 

Fulltrúar háskólasamfélagsins í háskólaráði 2017-2019 verða:  

 Hermína Gunnþórsdóttir, varafulltrúi hennar er Edward H. Huijbens. 

 Sigfríður Inga Karlsdóttir, varafulltrúi hennar er Óskar Þór Vilhjálmsson. 

Að lokum bað rektor fulltrúa á háskólafundi að íhuga til framtíðar hvernig best er að haga kosningu 

fulltrúa háskólasamfélagsins þar sem ekki eru til formlegar reglur eða verklag um kosninguna. 

Fundi slitið kl. 14:43 

Fundarritari: Martha Lilja Olsen 

 


