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1. Formaður setti fundinn sem er fyrsti aðalfundur Prentsögusetursins. Hann
stakk upp á Sæmundi Árnasyni sem fundarstjóra, var það samþykkt og tók
Sæmundur við fundarstjórn. Hann stakk upp á Þóru Elfu sem fundarritara og
var það samþykkt.
2. Skýrsla stjórnar. Formaður, Haukur Már, sagði frá því sem gert hafði verið á
árinu, t.d. að nauðsynlegt hefði verið að hafa framhalds/aukastofnfund til að
samþykkja lög félagsins en slíkt er skilyrði til að fá kennitölu og bankareikning.
Þyngsti róðurinn á árinu hafa verið húsnæðismálin og hafa stjórnarmenn setið
ýmsa fundi vegna þess. Fyrirhugað var að nýta hluta húsnæðis Gónhóls á
Eyrarbakka og fengum við til þess styrk frá Menningarráði Suðurlands kr.
300.000 en með breytingu á stjórn þess og áherslum er viðmótið breytt gagnvart
ýmsu menningartengdu. Langt virðist líka í að húsnæðið á Eyrarbakka verði
hæft til að taka við munum. Ekkert húsnæði er því á okkar snærum til að taka á
móti munum til varðveislu. Haldnir hafa verið nokkrir fundir vegna
húsnæðismálanna en þau hefta vissulega starfið, Svo er komið að við höfum verið
að litast um eftir öðru húsnæði og er helst horft til Hellu en það er allt á
athugunarstigi enn. Tækjasöfnunin hefur vakið eftirtekt og fjölmargir hafa haft
samband og viljað gefa til setursins en húsnæðisleysið hamlar og hætta er á að
hlutum verði hent. Formaður fór ásamt Jóni Sandholt til Hóla að sækja muni úr
sýningu sem sett var upp þar fyrir nokkrum árum, þessir hlutir eru nú i húsnæði
Alpan á Eyrarbakka. Einnig eru geymdir nokkrir munir í bílskúr í Hveragerði.
Þá hafa formaður og ritari setið fundi með Birni G.Björnssyni hönnuði sem er
áhugasamur og hefur gefið góð ráð um undirbúninginn. Páll Svansson hefur
unnið góða vinnu við gerð og uppsetningu heimasíðu Prentsögusetursins. Þá var

stofnaður hópur til að móta sýningarstefnu eða heimspeki setursins. Í honum
sitja tveir aðilar utan stjórnar eða þær Katrín Jónsdóttir og Málfríður
Finnbogadóttir, fyrir hönd stjórnar Þórleifur V. Friðriksson, Þóra Elfa situr
einnig fundina. Samvinna var við Iðuna á Degi prentiðnaðarins, kynning á
Prentsögusetrinu og prentuð voru umsóknareyðublöð fyrir það á gömlum digli.
Haukur Már og Þóra Elfa skoðuðu skemmu í umsjá Þjóðminjasafnsins en þar eru
geymdar m.a. gamlar prentvélar og önnur tæki tilheyrandi prentvinnslu og vill
Þjóðminjasafnið losna við þessa hluti sem fyrst.
Formaður þakkaði stjórn og öðrum góða samvinnu.
2. Svanur kynnti reikninga félagsins og fór yfir liðina. Á bók eru kr. 839.089 og er
staðan í dag því góð. Í félaginu eru 130 félagar og flestir hafa greitt árgjaldið.
Heimabankaleiðin hefur reynst best þótt henni fylgi töluverður kostnaður. Örlítil
umræða varð um reikningana og voru þeir síðan ásamt skýrslu stjórnar bornir
upp til samþykktar. Engar athugasemdir, samþykkt samhljóða.
4. Lagabreytingar. Engar breytingar höfðu borist svo gengið var að lið
5. Ákvörðun félagsgjalds. Tillaga var um óbreytt árgjald sem er kr. 3000 og var
það samþykkt.
6. Páll Baldvin Baldvinsson sagði frá reynslu sinni af útgáfu- og prentmálum allt
frá því að koma ungur í heimsókn með föður sínum í prentsmiðju og síðan að gefa
út skólablöð og þannig koll af kolli. Hann er nýverðlaunaður höfundur bókar um
stríðsárin á Íslandi. Höfðu fundarmenn hina bestu skemmtun af máli hans.
7. Kosning formanns. Ekkert mótframboð kom fram og var Haukur Már
Haraldsson því klappaður í embættið á ný.
8. Kosning fjögurra í stjórn og tveggja til vara. Uppástunga var um sömu og fyrr
en tveir í varastjórn gáfu ekki kost á sér og kom framboð Bjargeyjar G.
Gísladóttur og Baldvins Heimissonar í þau sæti. Ekki komu fram aðrar
uppástungur og voru þessi öll því klöppuð í embættin.
9. Kosning tveggja skoðunarmanna. Stungið var upp á Ólafi Stolzenwald og
Simon Knight og voru þeir samþykktir.
Önnur mál a) Páll Svansson kynnti heimasíðu Prentsögusetursins sem hann
hefur hannað og unnið að að undanförnu og var gerður mjög góður rómur að.
Nokkrar umræður urðu um hvað vantaði, t.d. um bókband, filmuvinnsla,
plastprentun og fleira. Hvatt til þess að félagsmenn sendu efni bæði á þessa síðu
og á fb-síðuna Prentminjasafn. Líflegar um ræður um margvíslegt efni tengt
prentiðnaðinum. b) Hjörtur Guðnason afhenti tvær bækur: Prentaratal 15301950 og Prentlistin 500 ára en þær eru gjöf Jóhönnu Zoega Thorlacius en faðir
hennar og afi voru báðir prentarar. c) Svanur sagði að sögulega tengdist
Eyrarbakki betur Prentsögusetri en Hella, allt mæti þó athuga en brýnast væri
að fá geymslupláss undir muni sem bíða. Sagði okkur í góðu sambandi við
Þjóðminjasafnið og Árbæjarsafn, einnig Byggðasafnið á Eyrarbakka en þar er t.d.
setjaravél. Sagði mikið starf eftir við skráingu muna. Nokkur umræða varð um
þetta. d) Almennar umræður urðu um fjölgun félagsmanna, Haukur Már sagði

mikinn áhuga en færri sem væru skráðir. Heimir sagði lafhægt að gera
prentsmiðju sína að safni. Páll spurði hvort sótt hefði verið um að vera safn og
komast á fjárlög, Haukur Már svaraði og sagði setrið smellpassa undir safnalög
og mun athuga þetta betur.
Að lokum tók formaður til máls og bauð velkomna til starfa þá sem bættust nú
við í hópinn. Einnig sagði hann samstarf hafa verið gott á árinu, Hann þakkaði
Páli Svanssyni frábæra vinnu við heimasíðuna og þakkaði góðan fund og að því
loknu sleit hann fundi.
Ritari: Þóra Elfa Björnsson

