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Fundargerð 176. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. Haldinn þann  

11. febrúar 2022, kl. 12.30, á skrifstofu félagsins að Skógarbraut 946 Ásbrú.  

 

Mætt:      Steinunn Sigvaldadóttir, stjórnarformaður, 

Kjartan Már Kjartansson, stjórnarmaður,  

Einar Jón Pálsson, stjórnarmaður, 

Elín Árnadóttir, stjórnarmaður,  

Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri,  

Anna Steinunn Jónasdóttir, verkefnastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð. 

Ísak Ernir Kristinsson stjórnarmaður, var fjarverandi. 

 

 

 

Til upplýsinga. 

1. Mánaðarlegar rekstrarupplýsingar 

Framkvæmdastjóri lagði fram mánaðarlegar rekstrarupplýsingar sem liggja inni á 

stjórnargátt félagsins.  

Stjórnarformaður spurði út í framkvæmdir utanhúss á Skógarbraut 946 og upplýsti 

framkvæmdastjóri að þetta væri í undirbúningi og verkið myndi fara af stað með vorinu.  

 

2. Heimsókn KCAP og framvinda þróunaráætlunar 

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um heimsókn KCAP og þá fundi sem teymið ásamt 

Kadeco átti með hagsmunaaðilum í vikunni.  

Stjórn lýsti yfir áhuga á að sjá hagsmunaaðilagreininguna þegar hún liggur endanlega 

fyrir.  

Umræður um uppbyggingu á alþjóðaflugvellinum á Keflavíkurflugvelli til framtíðar. 

Stjórn ræddi einnig um mikilvægi Kadeco „one stop shop“ eða „one stop source“ þar sem 

fjárfestar og áhugasamir aðilar sem vilja staðsetja sig á svæðinu geti leitað til Kadeco og 

fengið á einni hendi þá fjölþættu þjónustu sem þarf til að koma upp rekstri hér.  

Umræður um heiti verkefnisins og nauðsyn þess að hægt sé að tengja nafn á þetta stóra 

uppbyggingarverkefni. 

Heimsókn KCAP tókst vel og voru þeir hagaðilar sem heimsóttir voru í þessari ferð 

jákvæðir fyrir sameiginlegri vinnu við gerð þróunaráætlunar fyrir nærsvæði 

Keflavíkurflugvallar.  
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Önnur mál.  

3. Starfsreglur stjórnar 

Stjórnarformaður fór yfir nýjar starfsreglur stjórnar sem stjórnarformaður hefur unnið 

að í samvinnu við stjórn. Umræður. 

Stjórn var sammála um starfsreglur stjórnar og mun undirrita þær rafrænt þegar þær 

verða sendar út eftir fund. 

 

4. Aðalfundur 

Umræður um aðalfund og dagsetningu hans. 

 

 

Engin frekari mál voru rædd undir liðnum önnur mál.  

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14.21.  
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