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Fundargerð 

 

Fundur var haldinn í stjórn Íslenskrar málnefndar í fundarherbergi orðfræðisviðs á Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Neshaga 16, 3. hæð, þriðjudaginn 10. desember 2013 

og hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson vara-

formaður, Eiríkur Rögnvaldsson, Anna Sigríður Þráinsdóttir og Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir. 

Jóhannes B. Sigtryggsson frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði 

fundargerð. 

 

1. Uppgjör vegna norræna málnefndaþingsins á Akureyri 

Formaður og ritari greindu frá uppgjöri vegna norræna málnefndaþingsins í ágúst.
1
 Allar 

áætlanir þeirra hefðu staðist en hins vegar hefðu greiðslur vegna dagpeninga og kaupa á 

flugmiðum fyrir fyrirlesara og fólk í samstarfsneti norrænu málnefndanna (Netværket for 

sprognævnene i Norden) reynst vera um 950 þús. kr. hærri en gert hafði verið ráð fyrir í 

áætlun. Skrifstofa um norrænt tungumálasamstarf (Nordisk Sprogkoordination) sá um þessa 

liði og virðist eftirlit með útgjöldum hafa farið úr böndunum. Formaður og ritari hafa lýst yfir 

óánægju sinni með þetta við Nordisk Sprogkoordination og samstarfsnetið og hafa óskað eftir 

því að hallinn verði greiddur niður af þeim. 

 

2. Framtíðarskipan íðorðastarfs í upplýsinga- og tölvutækni 

Þetta mál var fyrst tekið upp á fundi stjórnar ÍM í maí (sjá fg. stj. ÍM 5/2013. 1. lið). Eftir þann 

fund var skipaður undirbúningshópur sem skila átti tillögum um framtíðarskipan íðorðastarfs í 

upplýsinga- og tölvutækni. Sigrún Helgadóttir, fyrrverandi formaður orðanefndar 

Skýrslutækifélags Íslands, sendi stjórn ÍM 5. nóvember skjal titlað Tillögur um tilhögun 

íðorðastarfs í upplýsinga- og tölvutækni [ódags.]. Það var bókað á fundi stjórnar ÍM í 

nóvember (sjá fg. stj. ÍM 9/2013, 3. liður, c).  

Í tölvuskeyti frá Sigrúnu til stjórnar ÍM 5. desember greindi hún frá því að stjórn 

Skýrslutæknifélagsins óskaði eftir fundi með ÍM um þessi mál. Tekið var vel í það og ákveðið 

að stefna að fundi 14. janúar. Formaður mun senda skeyti til stjórnar Skýrslutæknifélagsins. 

 

3. Skipan fulltrúa ÍM í mannanafnanefnd 

Innanríkisráðuneyti sendi 19. nóvember bréf til Íslenskrar málnefndar og óskaði eftir því að 

nefndin tilnefndi aðalfulltrúa og varafulltrúa í mannanafnanefnd frá og með 1. janúar 2014 (til 

næstu fjögurra ára). Formaður sendi bréf 9. desember til ráðuneytisins og greindi frá því að  

að Jóhannes B. Sigtryggsson, sérfræðingur á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 

og Ingibjörg B. Frímannsdóttir, lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands, hefðu verið valin 

sem aðal- og varamenn ÍM í nefndinni. 

  

 

                       
1
 Ítarleg greinargerð um norræna málnefndaþingið er í fg. stj. ÍM 7/2013, 1. lið. 



4. Málræktarþing á næsta ári og undirbúningur afmælisárs 

Stefnt er að því að afmælisþing ÍM í nóvember á næsta ári komi í staðinn fyrir hið hefðbundna 

málræktarþing. Hugsanlega mætti halda það á degi íslenskrar tungu sem hluta af hátíðar-

dagskrá mennta- og menningarmálaráðuneytis. Einnig er stefnt að því að halda þing í 

september. Heiti þess gæti verið Móðurmál og mannréttindi. Fjalla mætti þar um spurningar 

eins og hvort réttindi þeirra sem tala fámennistungumál eins og íslensku séu minni en annarra. 

Haldinn verður fundur með allri málnefndinni 21. janúar þar sem afmælisárið verður skipulagt. 

Rætt var um hvort halda ætti aftur málræktarþing unga fólksins. Stjórninni leist vel á að 

halda það í Reykjanesbæ ef af yrði. Haraldur sagði að það þyrfti að meta afraksturinn af slíkum 

þingum, hvernig vinna barnanna reyndist. Það þyrfti að fá upplýsingar um það hjá þeim sem 

héldu þingin á hverjum stað. Einnig þyrfti að athuga hvernig var með framhald málræktarþings 

unga fólksins í þeim skólum í Reykjavík sem tóku þátt í því í fyrra. Ákveðið var að leita 

upplýsinga um þetta hjá Brynhildi Þórarinsdóttur og Hilmari Hilmarssyni. 

 

5. Önnur mál 

a) Álytkun ÍM um stöðu íslenskrar tungu 2013 

Sigríður sagðist hafa heyrt hjá ýmsum, til dæmis innflytjendaráði, að ályktun málnefndarinnar 

frá því í nóvember, sem mestmegnis fjallaði um íslensku sem annað mál, myndi nýtast vel í 

starfi ýmissa hópa á þessu sviði. Almenn ánægja væri með ályktunina. Mikilvægt væri að hafa 

slíkt skjal til að vitna í og til að hafa til viðmiðunar. 

 

b) Sjónvarpsþátturinn Orðbragð 

Stjórn ÍM hyggst senda umsjónarmönnum þáttarins Orðbragðs á Ríkisútvarpinu þakkir fyrir 

góða og áhugaverða þætti um íslenskt mál. 

 

Mál til bókunar 

Formaður ÍM sendi bréf 6. nóvember 2013 til Hins íslenska fornritafélags og mennta- og 

menningarmálaráðherra. Í bréfinu var óskað eftir því að hætt yrði við dreifingu fjórblöðungsins 

Íslenskar kommureglur. Sjá fg. stj. ÍM 9/2013, 3. liður, a. 

 

Formaður ÍM sendi bréf 6. nóvember til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis með 

umsögn um frumvarp til laga um byggingarvörur (sjá 

http://www.althingi.is/altext/143/s/0061.html). Sjá fg. stj. ÍM 9/2013, 3. liður, b. 

 

Íslenskri málnefnd bárust í nóvember tvö rit frá lettnesku málnefndinni: In Defence of the 

Latvian Language against Russification og 2004–2010 Language Situation in Latvia. 

Formaður ÍM sendi þakkarbréf fyrir ritin 6.11.2013. 

 

 

Fleira gerðist ekki og var fundi slitið 15.40. 

 

Guðrún Kvaran     Jóhannes B. Sigtryggsson 

   sign.          sign   
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