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Fundargerð 174. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., haldinn þann  

16. desember 2021, kl. 12.00, á skrifstofu Kadeco, Skógarbraut 946 Ásbrú, 262 Reykjanesbæ. 

 

Mætt:      Steinunn Sigvaldadóttir, stjórnarformaður, 

Ísak Ernir Kristinsson stjórnarmaður, 

Kjartan Már Kjartansson, stjórnarmaður,  

Einar Jón Pálsson, stjórnarmaður, 

Elín Árnadóttir, stjórnarmaður,  

Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri,  

Anna Steinunn Jónasdóttir, verkefnastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð,  

Guðmundur Kristján Jónsson, viðskipta- og þróunarstjóri og Gréta Björg 

Blængsdóttir, fjármálastjóri sátu einnig fundinn.  

 

 

Til upplýsinga. 

1. Niðurstaða samkeppnisútboðs 

a. Vinningshafi 

b. Næstu skref 

Framkvæmdastjóri fór yfir niðurstöður samkeppnisútboðs og kynnti fyrir stjórn vinningshafa 

útboðsins og næstu skref. Fréttatilkynning um niðurstöðu samkeppninnar mun fara út fyrir jól. 

Umræður um samkeppnina og tillögur hennar.  

Stjórn þakkaði upplýsingarnar og fagnaði niðurstöðu útboðsins. Þrjú mjög sterk teymi kepptu 

til úrslita. Stjórn lýsti einnig ánægju með faglega vinnu við framkvæmd útboðsins og þakkaði 

framkvæmdastjóra og starfsfólki vinnuna sem vakið hefur eftirtekt hjá framkvæmdaraðilum 

hjá ríkisstofnunum og víðar. 

 

2. Fjárhagsupplýsingar 

Lagðar fram á stjórnargátt félagsins fyrir stjórnarfundinn.  

 

3. Græn skref 

Verkefnastjóri upplýsti stjórn um vegferð Kadeco í innleiðingu Grænna skrefa 

Umhverfisstofnunnar og að Kadeco tók nýlega 1. skrefið.  

Stjórn þakkaði upplýsingarnar og fagnaði áfanganum.   

 

Til samþykktar.  

4. Rekstraráætlun 2022 

Framkvæmdastjóri lagði fram rekstraráætlun fyrir næsta ár. Umræður. Stjórn samþykkti 

rekstraráætlunina samhljóma.  
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5. Umhverfis- og loftlagsstefna Kadeco 

Verkefnastjóri kynnti og umhverfis- og loftlagsstefnu Kadeco.  

Stjórn þakkaði yfirferðina og lagði til minniháttar breytingar áður en stefnan er samþykkt.  

 

Önnur mál.  

6. Starfsreglur stjórnar 

Framkvæmdastjóri tók til umræðu endurskoðun á starfsreglum stjórnar. Stjórn tók undir 

tillögu framkvæmdastjóra og fól stjórnarformanni að endurskoða starfsreglur stjórnar og 

koma með tillögur á nýju ári.  

 

Engin önnur mál voru rædd undir liðnum önnur mál.  

 

 

Lagt til að næsti stjórnarfundur, þann 5. janúar nk., verði Teams fundur.  

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14.03.  
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