
 
Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja- Heklan 

11. fundur 
 

Þann 11. nóvember árið 2011, klukkan 11:30 er fundur haldinn í stjórn Atvinnuþróunarfélags 
Suðurnesja, fundarstaður er Eldey, Grænásbraut, 235 Reykjanesbæ. 
 
Mætt eru: Árni Sigfússon, Ásmundur Friðriksson, Sigrún Árnadóttir, Róbert Ragnarsson, Kjartan 
Eiríksson, Inga S. Atladóttir, María Lóa Friðjónsdóttir varamaður Berglindar,  
Gunnar Ellert fjarverandi 
 

 
Dagskrá fundarins. 
 

1. Vinnusmiðja fyrir starfandi fyrirtæki á Reykjanesi  
2. Staða verkefna 

a. Markaðsmál - staða verkefna 
b. Kerfisstjórn – staða verkefna 
c. Atvinnuleitendur - staða verkefna 
d. Vaxta- og menningarsamningar staða verkefna 
e. Atvinnuþróun - staða verkefna 
f. Önnur verkefni -staða 

3. Önnur mál 
__________________________________________________________________________________ 

1. mál. - Vinnusmiðja fyrir starfandi fyrirtæki á Reykjanesi  
2. Þórhildur Birgisdóttir hjá Innovit 
3. Vinnusmiðjur fyrirtækja  
4. "Business Model Canvas".  
5. Hvar liggja tækifæri eftir atvinnugreinum á Suðurnesjum? 
6. Efling samstarfs 
7. Uppbygging og nýsköpun hjá núverandi fyrirtækjum 
8. Möguleg aðkoma nýrra fyrirtækja 
9. Möguleiki á klasasamstarfi 
10. Kynningarfundir -fyrst fyrir samgöngu- og ferðamál 
11. Fá aðila sem hafa tekið höndum saman – sýnidæmi um samstarf sem hefur skilað stærri köku  
12. H-spurningar – hvar stöndum við – hvar liggja tækifæri–hvernig getum við stækkað kökuna -

hversvegna ættum við að vinna saman- osfrv. 
13. Vinnusmiðja – viltu vera með –  
14. flug-Isavia-hótel-bílaleigur-rútufyrirtæki-veitingahús-stærri og minni fyrirtæki innan 

samgöngu og ferðamálageirans (fá alla að borðinu eða fulltrúa) ferðamálaráð/markaðsstofa 
15. Stefna á að boða til kynningarfundar 15.desember og síðan vinnusmiðja 12.janúar – 

niðurstöður 19.janúar t.d.  
 

 
16. mál - Staða verkefna 

María Lóa kynnti stöðu verkefna. 
 

17. mál - Önnur mál 
a. Róbert Benti á að boðað hefi verið til undirbúningsfundar um GeoPark þann 24. 

Nóvember í Grindavík og hvatti alla til að tilnefna fulltrúa. 



b. Inga lýsti yfir ánægju með að vera komin í stjórn sem fulltrúi Voga og óskaði eftir að 
fá send gögn er varða vinnuferli ráðgjafa ESB sem nú er unnið að. 

c. María tilkynnti að ekki væri fyrirhugaður stjórnarfundur 18. nóvember. 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið. 
 
 


