Fundargerð
Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs - 164. fundur stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs haldinn á
fjarfundi, mánudaginn 25. október 2021, kl. 13:00.
Fundinn sátu:
Auður H. Ingólfsdóttir, formaður stjórnar,
Vilhjálmur Árnason, varamaður formanns stjórnar,
Anna Dóra Sæþórsdóttir, varaformaður stjórnar,
Hákon Ásgeirsson, varamaður varaformanns stjórnar,
Anton Freyr Birgisson, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Skútustaðahrepps,
Árni Pétur Hilmarsson, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Þingeyjarsveitar,
Matthildur Ásmundardóttir, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Sveitafélagsins Hornafjarðar,
Sævar Þór Halldórsson, aðalfulltrúi, tilnefndur af umhverfisverndarsamtökum,
Snorri Ingimarsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af Samtökum útivistarfélaga,
Ágúst Elvarsson, aðaláheyrnarfulltrúi, tilnefndur af ferðamálasamtökum á svæði
Vatnajökulsþjóðgarðs,
Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,
Ingibjörg Halldórsdóttir, lögfræðingur,
Ingibjörg Smáradóttir, sérfræðingur á skrifstofu Vatnajökulsþjóðgarðs.
Fjarverandi / boðu forföll / í leyfi:
Jóhann F. Þórhallsson, formaður svæðisráðs, aðalfulltrúi Fljótsdalshrepps.
1. Skýrsla framkvæmdastjóra - 1808006
Framkvæmdastjóri fór yfir helstu mál frá síðasta stjórnarfundi.
Framkvæmdastjóri kynnti stöðuna í rekstri Vatnajökulsþjóðgarðs og þann góða árangur
sem hefur náðst undanfarin fjögur ár. Framkvæmdstjóri leggur áherslu á að halda áfram
við að innleiða nýja stefnu þjóðgarðsins sem var samþykkt af stjórn síðasta vor og að
sérstök áhersla verði lögð á mannauðsmál á árinu 2022.
2. Starfsreglur stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs - 2018-0001
Fyrir fundinum lá minnisblað frá formanni stjórnar um verkferla og fræðslu.
Gestir
Ingibjörg Halldórsdóttir, lögfræðingur Vatnajökulsþjóðgarðs - 13:00
Formaður og lögfræðingur VJÞ kynntu minnisblað um endurskoðun ferla og starfsreglna.
Vinnan er m.a. byggð á nýlegri stefnumótun þjóðgarðsins þar sem markmiðið er að efla
samspil stjórnar, svæðisráða og stjórnenda til að ná fram aukinni skilvirkni í starfsemi og til
að bæta samráð og ákvarðanatöku.
3. Fundaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs - 2022 - 2109080
Fyrir fundinum lágu drög að fundaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs.
Sá hluti fundaráætlunarinnar sem snýr að stjórn er samþykktur, með þeirri breytingu að
fundur á suðursvæði verði færður fram í febrúar 2022 (21.02.22 - 22.02.2022). Jafnframt
óskað eftir því að formenn svæðisráða leggi áætlunina fram til samþykktar hjá
svæðisráðum.
Fundargerð ritaði: Ingibjörg Smáradóttir, fundarritari.
Fundi slitið kl. 15:00.
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