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Til staðar á 
fundinum vóru: 

Sigurð í Jákupsstovu (SíJ), Malan Marnersdóttir (MM), Hans Pauli Joensen 
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Fundarstað: SSS 

 
Avboð: Elin Brimheim Heinesen og Hugin Skaalum  
 
Mál til støðutakan: 
 
Mál til umrøðu: 
 
1) Skipan av felagsfundum 
Neyv skrá skal fyriliggja til fundirnar. Kunning frá Lestrarskrivstovu, fíggjarøki og KT-deild verður 
fastur partur av skránni.  
 
2) Kunning frá KT-leiðaranum  
ÓS kunnaði um nýggju print- og kopi skipanina. Øll starvsfólk og studentar fáa atgongd til 
skipanina við login og loynirorði, sum síðani kann knýtast í lyklaskipanina. Starvsfólkini á NÁD 
ikki hava elektroniskar lyklar, teimum verður útflýggjað eitt kort í staðin.   
 
Avgerð varð tikin um, at øll nýggj lestrarkort verða prentaði við chippi. Somuleiðis skulu øll lesandi 
á Setrinum hava í boði at lata eldri lestrarkort inn og fáa nýtt lestrarkort við chippi í staðin.  
 
Avgerð má takast um, hvar prentarin á 3. hædd á Jónas Broncks gøta skal standa. Ber til at flyta 
prentarin inn aftur á skrivstovuna, um so er at eingin annar hevur atgongd til prentaran. JM tekur 
málið upp við skrivararnar á SFD/SSD.  
 
3) Leigumál 
Setrið missur Bókbindaragøtu tann 1. november 2015. Arbeitt verður við at tøma bókasavnið á 
SSD/SFD og gera tað til “opið landslag”. Við hesum ber til at flyta starvsfólkini á Bókbindaragøtu 
yvir í Jónas Broncks gøtu.  
Eftir ætlan fáa lesandi atgongd til niðastu hædd og miðhæddina í Fr. Petersensgøtu, meðan ovasta 
hædd verður sett av til starvsfólk á Setrinum. Somuleiðis verður arbeitt við at gera eitt opið 
bókasavn á Fr. Petersensgøtu.   
Elektroniskt lás eigur at verða sett í úthurðina á Fr. Petersensgøtu 9.  
 
4) Samstarv við Tórshavnar kommunu 
Eitt uppskot til samstarvsavtalu millum Setrið og TK er orðað. Endamálið við avtaluni er at menna 
og skipa samstarvið millum TK og Setrið við støði í visjónini hjá TK og endamálinum hjá 
Setrinum. Uppskotið varð lagt fram á stýrisfundinum týsdagin 22. september. Stýrið heitti á 
leiðsluna at arbeiða víðari við málinum.  
 
5) Hjalti Johansen gevst 1. oktober 2015 



 

Avgerð má takast um, hvussu starvið/økið verður skipað í framtíðini. ÓS og SiJ arbeiða við 
málinum.         
     Fyrisitingarstjórin 
 
 
 


