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Aðalfundur SL 

Dags. 30/06/2020 

Fundarstjóri: Friðrik Friðriksson 

Fundarritari: Sindri Þór Sigríðarson 

 

Dagskrá fundarins: 

1. Setning fundar. 
2. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár 
3. Reikningar félagsins fyrir rekstrarárið 2019. 
4. Lagabreytingar. 
5. Kosning stjórnar. 
6. Ákvörðun félagsgjalds. 
7. Önnur mál. 

a. Stefnumótun SL 
b. Ný sviðslistalög og sviðslistaráð 
c. Áhrif Covid 
d. Endurhugsun á starfslaunasjóði sviðslistahópa 

 

1. Formaður SL, Orri Huginn, setur fundinn og tilnefnir Friðrik Friðriksson fundarstjóra. Fundurinn 
samþykkir tillöguna einróma. Friðrik kynnir dagskrá og staðfestir að löglega hafi verið boðað til 
fundarins. Fundarstjóri tilnefnir Sindra Þór sem ritara fundarins. Fundurinn samþykkir einróma. 

 
2. Formaður stjórnar SL, Orri Huginn Ágústsson, les skýrslu stjórnar. 

- Umræður: 
o Pálína Jónsdóttir segir: Sjokkerandi hversu lágt hlutfall framlags ríkisins til sviðslista 

rennur til sjálfstæðs sviðslistafólks. Formaður SL tekur undir orð fundarmans. 
Skortur sé á fjármagni til sjálfstæðs sviðslistafólks. Fjármagn skortir í hina ýmsu 
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anga, á borð við rannsóknarvinnu. Samræming launakjara milli anga og stofnanna er 
lítið. 

o Ólöf Ingólfsdóttir segir: Talað er um endurskoðun á starfslaunakerfinu en sú vinna er 
að einhverju leiti hafin. Er hætta á að sú vinna verði búin þegar SL kemur að borðinu. 
Formaður segir að hann þekki ekki hvar þessi vinna sé stödd og að ekki hafi verið 
beðið um aðkomu SL. Katrín Gunnarsdóttir segir að þetta hafi verið á oddinum innan 
BÍL en vegna Covid sé vinnan stopp. Ólíklegt sé að eitthvað breytist fyrir næstu 
úthlutun. Ólöf leggur til að formaður setji sig í samband við formann BÍL og biðji um 
að vera með í þessu samtali. 

o Friðþjófur Þorsteinsson segir að hann hafi mikinn áhuga á uppbyggingu danshúss og 
vilji koma að þeirri umræðu. 

o Kolbrún Halldórsdóttir og Pálína Jónsdóttir spyrja út í kostnað við umsýslu 
leiklistarráðs.  

 

3. Sindri Þór Sigríðarson fer yfir og skýrir ársreikninga félagsins fyrir rekstrarárið 2019 sem unnir eru af 
honum sjálfum. Framkvæmdastjóri SL aðstoðar. 

- Umræður: 
o Pálína Jónsdóttir spyr hverjir séu á launaskrá SL. Framkvæmdastjóri svara að það sé 

aðeins hann í 30% hlutfalli. 
o Fundarmenn samþykkja reikningana einróma. 

 

4. Engar lagabreytingartillögur liggja fyrir og því nær þessi liður ekki lengra. Tekið er fram að samin 
verði drög að nýjum lögum samhliða stefnumótunarvinnu. 
 

5. Kosning stjórnar. Tveir stjórnarmeðlimir víkja úr stjórn. Þetta eru Svanlaug Jóhannsdóttir og Vignir 
Rafn Valþórsson (varamaður). Orri Huginn og Eyrún Ævarsdóttir eru skipuð til árs í viðbót. Árni 
Kristjánsson, Kara Hergils og Snædís Ingadóttir sækjast eftir endurnýjuðu umboði. Pálína Jónsdóttir 
býður sig fram. Elfar Logi Hannesson býður sig fram. Framboð eru jafnmörg lausum sætum og 
frambjóðendur því sjálfkjörnir. 

 

6. Ákvörðun félagsgjalds. Félagsgjald er nú 15.000kr. 
● Stjórn leggur til óbreytt félagsgjald. 
 

7. Önnur mál. 
● Stefnumótun SL: 

o Formaður SL greinir frá þeirri vinnu sem unnin hefur verið við stefnumótun SL og 
hvaða megin atriði liggja til grundvallar þeirri stefnumótun. Gróft áætlað mun 
kostnaður við stefnumótunarvinnuna nema ríflega tveimur milljónum króna. 

o Ólöf Ingólfsdóttir hvetur til þess að stefnumótunin verði gefin út á prentun að 
fordæmi félags listdansara. Slíkt líti vel út í höndum hinna ýmsu viðmælenda SL 
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o Fundarmaður segir að gott sé að horfa til bara, horfa til þess hvernig síðasta 
stefnumótun var gerð, hvað hafi gengið vel og hvað illa. Hvað hafi orðið og hvað hafi 
ekki orðið. 

o Fundarmaður leggur til sviðslistaverk um stefnumótunina (í gríni) 
o Eyrún Ævarsdóttir spyr hvort hægt sé að taka þátt án þess að mæta á 

stefnumótunarfundinn 12. september. Framkvæmdastjóri segir að slíkt verði hægt, 
t.d. í gegnum hann, auk þess sem vel verði haldið utan um allar niðurstöður 
fundarins og þær gerðar aðgengilegar. 

o Formaður SL hvetur fundarmenn til að mæta á stefnumótunarfundinn 12. 
september. 

● Ný sviðslistalög og sviðslistaráð 
o  Formaður SL greinir frá nýjum sviðslistalögum, sem og nýju sviðslistaráði og 

hlutverki þess að svo miklu leiti sem það er vitað. 
o Formaður hvetur félagsmenn SL til að vera vakandi fyrir störfum sviðslistaráðs og 

benda á hvað megi betur fara. 
o Páll Baldvin segir að ákveðin atriði þyrftu að koma fram í þessum lögum. Breyta 

þyrfti stöðu Þjóðleikhúsráðs sem væri orðið valdlaust gagnvart embættismönnum. 
Mikill núningur hefði verið milli þjóðleikhúsráðs og þáverandi þjóðleikhússtjóra. 
Snerist að miklu leiti um samskipti Þjóðleikhússins og sjálfstæðra leikhópa. Setja 
þyrfti Íslenska Dansflokkinn inn undir þessi lög og setja þar yfir ráð sambærilegt 
Þjóðleikhúsráði. Að inn í sviðslistaráð kæmi fulltrúi listamanna. Að stefnt skyldi að 
stofnun þjóðaróperu. Að auka þyrfti völd sviðslistaráðs. Nú er svo komið að 
Sviðslistasambandið hefur frumkvæðishlutverk, getur tjáð sig við stjórnvöld og haft 
skoðanir og þetta þurfi að nýta. Komin er upp deila um þessar 99 milljónir sem 
leiklistarráð hefur til að úthluta því rekstrarkostnaður ráðsins hafði ekki verið 
dreginn frá. Páll greinir frá vinnulagi leiklistarráðs við úthlutun. Vandinn við allt heila 
kerfið sé að peningarnir séu of litlir og hlutur sviðslista sé of rýr. Væru þeir meiri 
væri hægt að fjármagna verkefni betur. Sjálfstæðu leikhúsin þurfa að skoða það 
almennilega hvert sé raunverulegt húsrými í boði og þá um allt land. Byggja þurfi 
upp sjálfstæða sviðslistahópa og starfsemi á öllu landinu því þannig komi fjármagnið 
frá Alþingi. Einnig verðum við að fylgja tækninni því listformin séu að breytast 
samhliða tækniframförum. Páll hvetur fundarmenn til að nýta samtakamáttinn og 
fagfélögin til að knýja fram bætur. Formaður segir að því beri að fagna að í nýjum 
ráðum undir nýjum sviðslistalögum sé fólk faglega skipað. SL sé í samráði við Félag 
íslenskra leikara um tilnefningu í viðeigandi ráð. 

o Katrín Gunnarsdóttir tekur undir með Páli varðandi landsbyggðina. Næstu misserin 
verður erfiðara að sækja fjármagn erlendis frá og minna um samstarf milli landa. Á 
næstuni mun rísa menningarhús á Austurlandi og jafnvel víðar og gott væri að geta 
sótt fjármagn eða aðstoð til að geta ferðast og nýtt þessi hús. Formaður svarar og 
segir að þetta sé hluti af því sem skoðað er í ferðanetsverkefni SL. 

● Áhrif Covid 
o  Formaður segir að ekki þurfi að fjölyrða um áhrif Covid. Fundarmenn allir hefðu 

líklega fundið áhrifin á eigin skinni. Sviðslistaheimurinn allur réri lífróður og meðlimir 
hans hefðu tekið stóran skell og strax í upphafi heimsfaraldurs. Þessum 
sjónarmiðum hafi verið komið á framfæri við stjórnvöld. Lokunarstyrkir og 
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áframhald hlutabótaleiðar standi almennum félagasamtökum ekki til boða. Auðvitað 
vona allir að haustið beri gott eitt í för með sér en við vitum ekki hvernig mun fara 
og þess vegna þurfum við að vera öflug í þessum félagamætti og halda áfram að tala 
saman og standa saman, fólk í sviðslistum og skapandi greinum öllum. 

o Pálína Jónsdóttir biður stjórn að hugleiða hvernig nýta mætti samtakamáttinn til að 
þrýsta á stjórnvöld að mæta tekjutapi sjálfstæðs listafólks. Hvort hægt sé að búa til 
eitthvað formlegt ákall. Formaður segir að nýta þurfi allar leiðir og það sé verk allra 
sjálfstæðra listamanna. SL geti gengið fyrir formlegu ákalli. Framkvæmdastjóri 
bendir á ákall EAIPA hvað þetta varðar. Sindri bendir á að lokunarstyrkir eigi líka við 
um einstaklinga í sjálfstæðri atvinnustarfsemi, þar á meðal listamann. Kjartan Darri 
bendir á að áhöld séu um framkvæmd þess í tilfelli leikara. Framkvæmdastjóri segir 
að viðbrögð Reykjavíkurborgar gagnvart Tjarnarbíói hafi ekki verið styrkur heldur 
tilfærsla á styrkjum frá hausti til vors of sumars sem sé í raun aðeins tilfærsla á 
vanda. 

o Lárus bendir á að Gaflaraleikhúsið leiti nú styrks frá Hafnarfjarðarbæ vegna Covid. 
Ástandið sýni mikilvægi þess að húsin hafi langtímasamninga. Pálína bendir á að slíkt 
þyrfti líka að vera fyrir leikhópa. Framkvæmdastjóri bendir á að peningarnir hrökkvi 
of skammt til að það sé hægt í tilfelli leikhópa. Páll Baldvin bendir á að aðeins 
Gaflaraleikhúsið hafi sóst eftir samningi til lengri tíma. Nýjar listgreinar séu að koma 
til, mest sirkus og ópera. Aukning sé í samsköpunarverkefnum og mörgu öðru. Hvert 
er þá svigrúmið fyrir langtímasamninga, bæði faglega og peningalega. Ólöf 
Ingólfsdóttir bendir á að lausnirnar séu of oft plástrar á núverandi ástand fremur en 
stærri breytingar. 

o Anna Begga segir að gott væri fyrir SL að taka saman fjárhagsleg áhrif Covid á hópa 
svo þær tölur liggi fyrir. Framkvæmdastjóri tekur undir og segir að þetta sé að 
einhverju leiti til. 

● Endurhugsun á starfslaunasjóði sviðslistahópa 
o Formaður greinir frá þeirri stefnu að komið verði á sviðslistaráði, einu öflugu ráði 

sem sjái um allar fjárveitingar til sjálfstæðra sviðslista. Allt úthlutunarkerfi verði 
undir þessu ráði. Formaður hvetur fundarmenn til að hugsa hvernig þeir vilji sjá 
þetta kerfi. Hvað þarf sjálfstætt sviðslistafólk. Þeim upplýsingum geti SL komið áfram 
í gegnum viðeigandi leiðir. Í sjónmáli er miðstöð sviðslista og ekki er enn vitað 
hvernig hún kemur að þessu öllu saman þó vitað sé a hún muni aðstoða við 
kynningarmál. 

● Pálína Jónsdóttir talar um Grímuna og hvernig stofnanirnar hafi fengið kynningu á sinni 
starfsemi en ekki sjálfstæða senan. Framkvæmdastjóri segir að skortur hafi verið á 
upplýsingagjöf frá Grímunni varðandi hvernig atriðum ætti að hátta. Ekki hafi verið sett 
endaskilti á atriði SL þar sem ekki hafi verið vitað að slíkt stæði til boða. Almennt snúist þetta 
um peninga. Almennt séu fjármunir til sjálfstæðra sviðslista allt of litlir engin breyting verði á 
fyrr en fjármunir stóraukist. Kolbrún Halldórsdóttir segir að stóri vandinn sé að ráðuneyti 
menningar og menntamála sé á sömu hendi. Þetta þurfi að skilja að og hafa sjálfstætt 
ráðuneyti menningar. Framkvæmdastjóri segist óttast að á næsta ári verði skorið niður í 
menningarmálum. Kolbrún segir að sjálfstæða senan muni eiga erfið næstu ár en geti komið 
sterkari út. 
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Fleira er ekki til umræðu og slítur fundarstjóri því fundinum. 

 

Undir fundargerð þessa rita fundarmenn: 
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