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Ávarp formanns
Í tengslum við 50 ára afmæli LFÍ árið 2004 var tekið saman
söguyfirlit félagsins og í annáli ársins 1958 er að finna
eftirfarandi upplýsingar um erindi á fundum fyrstu
starfsáranna:
Þar var m.a. fjallað um grundvöll lýsingar, birtutöflur, viðhald
lýsingarkerfa, tilrauna- og mælingastofu, umferðarlýsingu, bifreiðalýsingu,
lýsingu og augnþreytu og mælingar á himinskærleika í Reykjavík.
Þetta eru allt málefni sem enn eru til umræðu og verða væntanlega áfram. Í
seinni tíð, þegar lýsingartæknin er orðin svo fjölbreytt og tæknilega fullkomin, er
umræðan í síauknum mæli farin að tengjast öðru en lýsingartækni. Við verðum
sífellt áhugasamari um áhrif lýsingar en uppruna hennar. Vellíðan og heilsa,
samhengi hlutanna, orkunotkun, vernd umhverfis og fleiri fjölbreytt málefni
tengjast viðfangsefninu í æ ríkara mæli.
Þetta gefur okkur í félaginu tilefni til að staldra við og meta stöðu LFÍ. Markmið
félagsins skv. lögum þess er einfalt en á sama tíma nokkuð opið:
Markmið félagsins [LFÍ] er að stuðla að betri lýsingu og sjónskilyrðum og
veita almenna, hlutlausa fræðslu um allt er varðar lýsingu og sjónstarf.
Það er rúm fyrir breiða nálgun í umræðu og fræðslu um ljós og birtu innan þessa
ramma og e.t.v. skapa félaginu þannig breiðari grundvöll. Við erum ekki stórt
félag.
Eitt vil ég minnast á hér þó það hafi ekki verið hluti af starfi LFÍ á liðnu ári. Darc
Award verðlaunin voru veitt við hátíðlega athöfn í London 15. september 2016.
Þar var verkefnið 'Into The Glacier' frá Íslandi (Ísgöng í Langjökli) valið 'Best of
the Best' auk þess að sigra í sínum flokki. Lýsingarhönnun verksins var á hendi
Eflu verkfræðistofu, til hamingju með árangurinn.
Ég hef ákveðið að hætta sem formaður félagsins nú á miðju kjörtímabili. Sat áður
1/2 tímabil og nú annað 1/2, má segja að ég hafi náð að klára 1 heilt. Það hefur
verið gefandi og ánægjulegt að sinna formennsku fyrir félagið þennan stutta
tíma, takk fyrir tækifærið. Bestu þakkir til meðstjórnarmanna minna fyrir
samstarfið og heillaóskir til verðandi formanns.
Örn Guðmundsson, formaður LFÍ

s. 2

Ársskýrsla
2016-2017

Aðalfundur 2016
Aðalfundur Ljóstæknifélags Íslands var haldinn í húsnæði Rafiðnaðarskóla
Íslands að Stórhöfða 27 þann 25. apríl. Dagskrá var hefðbundin, í samræmi við
það sem segir í lögum félagsins:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
Reikningsskil og samþykkt reikninga.
Tillögur stjórnar um starfsemi á næsta ári, fjárhagsáætlun og félagsgjöld.
Lagabreytingar.
Kosning stjórnar.
Kosning kjörnefndarmanns og endurskoðanda.
Önnur mál
Stjórnarskipti.

Stjórn LFÍ 2016-2017
Ný stjórn félagsins var kosin á aðalfundinum og kom saman til síns fyrsta fundar
þann 12. maí og skipti með sér verkum. Stjórn var þannig skipuð:
Örn Guðmundsson, formaður
Darío Gustavo Núñez Salazar, varaformaður
Svanborg Hilmarsdóttir, ritari
Ársæll Jóhannsson, gjaldkeri
Halldór Gunnarsson, meðstjórnandi
Andri Garðar Reynisson, meðstjórnandi
Sigurður Karlsson, meðstjórnandi
Með stjórninni, henni til aðstoðar við úrvinnslu tilfallandi verkefna, starfaði
Halldór Steinn Steinsson fyrrum formaður og stjórnarmaður félagsins.
Haldnir voru 13 stjórnarfundir á liðnu starfsári. Þar voru til umfjöllunar og
afgreiðslu þau mál sem félagið vinnur að hverju sinni.
Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu málum sem unnið var að á starfsárinu.
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Vefsíða
Heimasíða Ljóstæknifélagsins (www.ljosfelag.is) er formlegur vettvangur
upplýsingagjafar og samskipta við félagsmenn. Rafrænir fjölpóstar eru sendir út
til félagsmanna eftir tilefninu og birtast samhliða sem frétt á heimasíðunni.
Einnig er þar að finna almennar upplýsingar um félagið.

Þróun síðunnar og rekstur hennar er á hendi stjórnar.

LFÍ á ‚facebook‘
Facebook síðu félagsins er ætlað að koma á framfæri upplýsingum um ýmis
lýsingartengd málefni og vekja á þann hátt óbeint athygli á félaginu sem
vettvangi fyrir áhugasama aðila. Færslur á síðunni eru ekki bundnar við að vera
skilaboð frá stjórn eða félaginu sjálfu.
1.001 eru með ‚like‘ á facebook síðu LFÍ og skiptast þau þannig milli landa:
Country
Your Fans
Iceland
915
Norway
14
Sweden
12
Denmark
11
Spain
6
United Kingdom
5
Germany
5
United States of America
5
Australia
3
Other countries
25
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Íslensku lýsingarverðlaunin
Íslensku lýsingarverðlaununum er ætlað að vekja athygli á þætti góðrar
lýsingarhönnunar og lýsingarlausna í byggðu umhverfi hvort heldur bygginga
eða opinna svæða.
Verðlaunaverk áranna 2014 og 2015 voru tilnefnd af hálfu Íslands til Norrænu
lýsingarverðlaunanna og var hugmyndin að sá háttur yrði hafður á framvegis.
Ekki hefur verið kallað eftir tilnefningum fyrir árið 2016 og því ekki búið að
krýna verlaunahafa. Það verður verkefni nýrrar stjórnar að ákveða framhaldið í
þessum efnum.

Nordic Lighting Award 2016
10. október stóð LFÍ fyrir samnorrænum viðburði í Hörpu. Norrænu
lýsingarverðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfn að undangenginni kynningu
hönnuða á öllum tilnefndum verkum, samtals 10 verk. Þetta fyrirkomulag hafði
ekki verið prófað áður, þ.e. að verkin yrðu kynnt og síðan tæki dómnefnd til
starfa sem kynnti niðurstöðu sína síðar um daginn.
Þetta var stórt verkefni fyrir lítið félag og nokkur áhætta sem var tekin við
framkvæmd þess. Það sem gerði félaginu kleift að standa að þessu verkefni var sá
góði stuðningur sem félagið fékk frá allnokkrum aðilum:

Styrktaraðilar NLDA 2016

Skipuð var undirbúningsnefnd til aðstoðar við að koma þessu á legg og annast
framkvæmd. Í henni sátu Halldór Steinn Steinsson sem jafnframt var
verkefnisstjóri viðburðarins, Rósa Dögg Þorsteinsdóttir og Halldór Gunnarsson
stjórnarmaður í LFÍ. Eru þeim færðar bestu þakkir fyrir sitt framlag.
Alls sóttu 104 manns viðburðinn sem skiptist nokkuð jafnt á milli íslenskra
þátttakenda og þátttakenda frá öðrum norðurlöndum.
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Yfirlit tilnefndra verka til NLDA 2016
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Vinningsverk NLDA 2016 var Östbanehallen í Osló, hönnun á hendi þverfaglegs
hóps frá ÅF Lighting. Nánar um verðlaunin á síðunni www.nordisklyspris.com
Dómnefnd var skipuðu einum fulltrúa frá hverju þátttökulandi og venju
samkvæmt skipaði gestgjafinn formann nefndarinnar:
Finnland:
Svíþjóð:
Noregur:
Danmörk:
Ísland, form.:

Tapio Kallasjoki
Anders Winell
Katia V. Banoun (í umboði Are Røysamb)
Anne Bay
Darío Gustavo Núñez Salazar.

Stærstur hluti þátttakenda með vinningshafana fremsta.
Ljósmynd: Arnþór Birkisson.

Verðlaunin rekja sögu sína aftur til ársins 2000, hafa verið veitt á tveggja ára
fresti síðan þá, nú í níunda sinn og í annað skiptið á Íslandi. Dagskrá viðburðarins
fylgir aftast í þessari skýrslu.
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Erlent samstarf
LFÍ er í góðu sambandi við systurfélög sín á Norðurlöndum. Mest af samskiptum
ársins tengdust undirbúningi og framkvæmd NLDA hér á Íslandi.
Einnig var unnið með Norðmönnum og Dönum að verkefninu Lightboost sem
nánar er gerð grein fyrir hér á eftir.

Lightboost
Ljóstæknifélag Íslands í samstarfi við DCL í Danmörku og Lyskultur í Noregi luku
á liðnu starfsári við verkefni um tækifæri til markaðssetningar á norrænni
lýsingarhönnun og lömpum í Þýskalandi og Bretlandi.
Í maí 2016 var gefin út skýrsla á ensku um verkefnið og var hún meginafurð þess.
Skýrslugerðin var að mestu í umsjá Danmerkur:
Opportunities in the German and UK markets for Nordic Lighting Design –
Insights and lesson learned about business-to-business export.
Undir lok skýrslunnar er reynt að draga saman einkenni norrænnar
lýsingarhönnunar. Samantektin er endurbirt hér að neðan en skýrslan er annars
aðgengileg á heimasíðu LFÍ eða með því að óska eftir henni á netfang félagsins
lfi@ljosfelag.is:
Nordic Lighting Design is:
-

An integral part of Scandinavian Design traditions – minimalistic
beauty and functionality

-

Genuine high quality in terms of materials and perception

-

Design and solutions that shape light itself to human needs

-

Optimal balance between function, aesthetics and sustainability

-

Design that improves life through interaction with architecture and
spaces

Í kjölfar útgáfu skýrslunnar var efnt til námsferða til London og Berlínar þar sem
verkefnið var kynnt og reynt að átta sig á hvernig best væri staðið að næstu
skrefum. Námsferð til London var í umsjá Norðmanna, til Berlínar í umsjá
Íslendinga.
Styrktir af LFÍ til þátttöku í London: Örn Guðmundsson, Andri Garðar Reynisson
og Rósa Dögg Þorsteinsdóttir. Styrktir af LFÍ til þátttöku í Berlín: Halldór Steinn
Steinsson, Andri Garðar Reynisson og Darío Gustavo Núñez Salazar.
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Undirbúningur og framkvæmd námferðar til Berlín var á hendi Halldórs Steins
Steinssonar. Ákveðið var að fá Via Verlag í Þýskalandi til samstarfs um
viðburðinn og íslenska sendiráðið í Berlín hýsti viðburðinn.
Dagskráin í Berlín fylgir aftast í skýrslunni.

Kynning á námsferð til Berlínar.
Mynd frá vinnustofu og hluti þátttakenda fyrir utan sendiráðið í
Berlín þar sem kynning var haldin.

PLDC
Sjötta alþjóðlega PLDC ráðstefnan (Professional Lighting
Design Convention) verður haldin í París á næsta ári, nánar
til tekið dagana 1. - 4. nóvember 2017.
Það er VIA Events sem stendur fyrir ráðstefnunni, deild
innan þýska fyrirtækisins VIA-Verlag sem gefur út tímaritið
‚Professional Lighting Design magazine ‘.
Ljóstæknifélagið er ‚Official Partner Association‘ sem felur í sér að LFÍ kynnir
viðburðinn, LFÍ félagar fá afslátt á miðaverði ráðstefnunnar og PLDC kynnir
okkur.
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Human Centric Lighting
Lýsingardeild ilux í samstarfið við Trilux og Ljóstæknifélag Íslands boðaði til
kynningarfundar um "Human Centric Lighting" miðvikudaginn 12. október.
Kynningin var í höndum sérfræðinga frá lampaframleiðandanum Trilux og var
tvískipt, fyrri hlutinn á fræðilegum nótum og seinni hlutinn helgaður lausnum og
nýjungum.

Frá kynningarfundinum sem var haldinn í Rafveituheimilinu Elliðaárdal.

Þakkir
Ljóstæknifélag Ísland hefur um nokkurt skeið notið velvildar Rafiðnaðarskólans
varðandi aðstöðu fyrir fundi og rými fyrir búnað félagsins.
Rafiðnaðarskólanum eru færðar bestu þakkir fyrir þessa ómetanlegu aðstoð.
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Norrænu lýsingarverðlaunin 2016, dagskráin:
Nordic Lighting Design Award (NLDA)

s. 11

Ársskýrsla
2016-2017

Lightboost í Berlín, dagskráin:
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