
 

Fundur stjórnar Markaðsstofu Norðurlands  
kl. 11:00 föstudaginn 20. október 2020, Teams fjarfundur 

 
Mættir stjórnarmenn: Sigrún Hulda Sigmundsdóttir, Steinunn Heba Finnsdóttir, Örn Arnarson, Viggó 

Jónsson, Tómas Árdal varamaður og Þórdís Bjarnadóttir varamaður. 

 

Starfsmenn: Arnheiður Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri og Halldór Óli Kjartansson verkefnastjóri. 

 

Áheyrnarfulltrúar: Álfhildur Leifsdóttir og Hilda Jana Gísladóttir. 

 
Fundur var settur af Viggó Jónssyni formanni og fundarstjóra. 
 
1.Staða verkefna 
Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu verkefna sem eru mörg og stiklaði hún á stóru. Hér má sjá þau 
verkefni sem voru kynnt. 
 

• Sveitir Norðurlands 

• Rafrænar sýningar 

• Samskipti við ferðaskrifstofur með áherslu á Demantshringinn og Norðurstrandarleið.  

• Myndabankar að verða tilbúnir með nýjum norðurljósamyndum og bakendi Upplifðu er í 
þróun sem kerfi til þess að gera efnið aðgengilegt.  

• Nýr vefur er kominn langt fyrir MN. 

• Söluhandbók eða Trade Manual um Demantshringinn verður rafræn og er í vinnslu. 

• North Iceland vörumerkjahandbók að líta dagsins ljós. 

• Uppfærsla á áfangastaðaráætlun stendur yfir og áhersluverkefni eru birt þar sem þau fá 
aukið vægi í Framkvæmdasjóð ferðamannastaða.  

• Upplifðu er nú kominn í loftið að fullu og standa yfir notendaprófanir.          

• Taste North Iceland verkfærakista er að verða tilbúin. 

• Kynningar til sveitarfélaga vegna GIS landfræðigagnagrunns Norðurstrandaleiðar standa yfir 
og skilti eru tilbúin á áningarstaði.  

• Belgísk sjónvarpsstöð stefnir á að koma í apríl, lítil hreyfing annars á blaðamönnum. 

• Through an Icelander's eyes herferðin er byrjuð og fær góðar viðtökur. Aðrar herferðir eru í 
biðstöðu eða á næsta leiti. Áhuga á markaði er viðhaldið með góðu myndefni. 

o Norðurljós, hvataferðir, leyndarmál, upplifðu, Talk of the Town. 

• Saman í sókn verkefnið heldur áfram en er á bið v Covid. 

• Sviðsmyndagreining Ferðamálastofu. 

• Flugklasinn 
o Greining á erlendum mörkuðum 
o Greiningar á PR tækifærum 
o Sóttvarnarbúbbla í skoðun 

 
Stjórnarmenn ræddu um herferðir og flugmál almennt. 
 
 
 
 



   
2. Fjármál og samningar 
 
Staða samninga við Ferðamálastofu var kynnt. Fundir við samningsaðila eru á næsta leiti en 
Stjórnstöð, Ferðamálastofa og ANR eru að vinna samningana. Markaðsstofan hefur sent inn erindi 
vegna áfangastaðastofa. Fjármögnun flugklasans er í vinnslu. Fundurinn ræddi framtíðarfjármögnun 
á flugklasanum. 
 

 
3. Skipulagsskrá og hlutverk stjórnar 
 
Erindisbréf stjórnar kynnt og samþykkt með breytingum. 
 Ferli við fundargerðir rætt 
 Umræða um hlutverk 
   
Umræða um skipulagsskrá er frestað. Framkvæmdastjóri leggur fram tillögur varðandi breytingar á 
næstunni þegar að frekari gögn hafa borist.   
  
4. Önnur mál 
 
Formgerð á hlutverki MN, sveitarfélaga og ferðamálafélaga er í undirbúningi.  
 
Stjórnarmenn reikna með að ferðamenn verði fljótir að koma aftur þegar að losnar um hömlur. Gögn 
varðandi ferðahug eru til að einhverju leiti en eru síbreytileg. Framkvæmdastjóri skoðar málið hvað 
varðar miðlun á skilaboðum og greiningu á gögnum. 
 
Ekki fleira gert og fundi slitið 12:18 
 
 
  


