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Fundargerð 175. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., haldinn þann  

5. janúar 2022, kl. 12.00, á Teams fjarfundarforritinu. 

 

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,  

Inn á fundinn undir lið nr. 2 kl. 12.30 komu Anouk Kuitenbrouwer, Jim 

Coleman, Anna Gasco, Stefán Gunnar Thors frá KCAP team. Teymi KCAP 

yfirgaf fundinn kl. 12.50. 

 

 

 

Til upplýsinga. 

1. Mánaðarlegar rekstrarupplýsingar 

Framkvæmdastjóri lagði fram mánaðarlegar rekstrarupplýsingar sem liggja inn á 

stjórnargátt félagsins.  

 

2. Staðan á þróunaráætlun og næstu skref 

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um þá vinnu sem hefur farið fram með KCAP frá því 

úrslit voru tilkynnt fyrir jól. Farið yfir stöðu þróunaráætlunar og næstu skref.  

Umræður. Stjórn vill nýta tækifærið í tengslum við hönnunarsamkeppnina til að vekja 

áhuga á svæðinu og leggur einnig áherslu á mikilvægi samráðs við hagsmunaaðila strax 

við upphaf vinnunnar. Framkvæmdastjóri var sammála þessu og sagði að svo yrði gert.  

Teymi KCAP kom inn á fund stjórnar kl. 12.30. Teymið kynnti sig og ábyrgðarhlutverk 

sitt á gagnvart verkefninu. Einnig var farið var yfir þá vinnu sem er framundan og hverju 

hún á að skila. KCAP kveður fundinn kl. 12.50 

 

 

Önnur mál.  

3. Starfsreglur stjórnar 

Stjórnarformaður hefur gert nokkrar breytingar á starfsreglum stjórnar og mun senda 

skjalið á stjórn í tölvupósti til yfirlestrar. Í framhaldi verður það sent til stjórnar til 

undirritunnar hjá Kadeco í gegnum Coredata. 
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4. Norðurál 

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um stöðu mála Norðuráls er varðar 

lóðarleigusamnings fyrirtækisins vegna lóðarinnar í Helguvík við Ríkissjóð.  

Umræður. Stjórn þakkaði upplýsingarnar.  

 

Engin frekari mál voru rædd undir liðnum önnur mál.  

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13.05.  
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