
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.

Náttúrufræðistofnun Norðurlands

Fundargerðabók húsnæðisnefndar Náttúrufræðistofnunar 
Norðurlands 6. 5. 1987 - 6. 8. 1987.
Fundargerðabók  viðræðunefndar um málefni 
Náttúrufræðistofnunar Norðurlands 3. 12. 1987 - 8. 6. 1990.

98 1A- / 1987 1990- 25 x 20 cm ib.

Greinargerð um störf viðræðunefndar um málefni 
Náttúrufræðistofnunar Norðurlands desember 1987 - júní 1990.

98 2A- / 1987 1990- A4

Frumvarp til laga um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur.
Tillaga nefndar um frumvarp til laga frá NNN-nefnd.

98 3A- / 1990 1990-

Skýrsla starfshóps um rannsókna- og sérfræðibókasafn í 
Jónasarhúsi (starfshópurinn var skipaður m.a. með það í huga að 
finna húsnæði fyrir Náttúrufræðistofnun Norðurlands).

98 4A- / 1989 1989- A4

Bréf til nefndar um húsnæðismál Náttúrufræðistofnunar 
Norðurlands og viðræðunefndar bæjarins um stofnunina.

98 5A- / 1987 1988-

Send bréf á vegum nefndar um húsnæðismál Náttúrufræðistofnunar
Norðurlands og viðræðunefndar bæjarins um stofnunina.

98 6A- / 1987 1988-

Fundargerðir nefndar um húsnæðismál Náttúrufræðistofnunar 
Norðurlands og viðræðunefndar um málefni Náttúrufræðistofnunar.

98 7A- / 1987 1988-

Minnispunktar um Jónasarhús og Náttúrufræðistofnun 
(Jónasarstofnun); stofn- og rekstrarkostnaðaráætlun fyrir 
Náttúrufræðistofu landshluta (1976); lagafrumvarp og greinargerð 
nefndar til að gera athugun og gefa ráðuneytinu skýrslu um hvort 
æskilegt muni vera að koma á formlegum tengslum milli héraða- og
bæjarnáttúrugripasafna og Náttúrufræðistofnunar Íslands og þá með
hvaða hætti (1973); fundargerðir nefndarinnar; stærðartölur fyrir 
bókasöfn (almennar upplýsingar).

98 8A- / 1973 1976-

Ljósritaðar greinar úr dagblöðum um náttúrufræðisafn á 
Norðurlandi (Menntabúr Akureyrar (Alþýðumaðurinn 1952), 
Jónasarhús á Akureyri (Þjóðviljinn 1982), Snúrum vörn í sókn - 
greinargerð frá Náttúrugripasafnsnefnd Akureyrar (Dagur 1985))

98 9A- / -

Fundargerðir viðræðunefndar um málefni Náttúrufræðistofnunar 
Norðurlands;  minnisblað frá fundi VNN og NN að Borgartúni 3. 
nóv. 1989; fundargerðir starfshóps v/ gagna- og bókasafns í 
Jónasarhúsi á Akureyri; minnispunktar frá fundi nefnda 
menamálaráðherra og Akureyrarbæjar 31.8.1989.

98 10A- / 1988 1990-

Innkomin bréf til viðræðunefndar um málefni 
Náttúrufræðistofnunar Norðurlands.

98 11A- / 1987 1989-

Send bréf frá viðræðunefnd um húsnæði Náttúrufræðistofnunar 
Norðurlands.

98 12A- / 1988 1990-

Endurskoðaðar hugmyndir um húsnæðisþörf vísinda- og 
gagnamiðstöðvar á Akureyri; vísinda- og gagnamiðstöð - hlutverk 
og notendur; Áfangaskýrsla starfshóps um gagnasafn í Jónasarhúsi;
umsókn um fjárveitingu ásamt greinargerð; drög að samþykkt 
stjórnar Fjórðungssambands Norðlendinga um Náttúrufræðistofnun
Norðurlands.

98 13A- / -

Athugasemdir við frumvarp til laga um náttúru- og 
umhverfisrannsóknir Náttúrufræðistofnun Íslands og 
náttúrufræðistofur; Áfangaskýrsla NNN-nefndar (1989); 
frumvarpsdrög að lögum um náttúru- og umhverfisrannsóknir, 
Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrufræðistofur.

98 14A- / 1989 1990-
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Héraðsskjalasafnið á Akureyri Náttúrufræðistofnun Norðurlands

Stofnanir í Reykjavík, sem stunda að einhverju leyti rannsóknir í 
grasafræði og dýrafræði; Jarðfræðastarfsemi á Íslandi - skýrsla 
nefndar um fyrirkomulag jarðfræðirannsókna (1988); Nýskipan 
rannsóknamála (ljósrit af grein - 1988);  Tilhögun og uppbygging 
náttúrufræðihúss  - álit nefndar (1987) ýmis vinnuplögg vegna 
náttúrufræðihúss.

98 15A- / 1987 1988-

Hjörleifur Guttormsson:  Umhverfismál. Hvar stöndum við? 
(1987); Punktar úr stefnumálum Alþýðuflokksins (um 
náttúruverndarmál); Viðreisn velferðarríkisins, nýsköpun í 
efnahagslífinu. - Stefnumál Alþýðuflokksins verið 
Alþingiskosningar 1987; glefsur úr stefnu Alþýðubandalagsins 
(1987); úr stefnuskrá Framsóknarflokksins; Málefnasamningur 
ríkisstjórnar Steingríms Hermannssonar (1989); ályktanir um 
byggðamál og umhverfismál, sem tengjast málefnum 
Náttúrufræðistofnun Norðurlands (stefnuyfirlýsing og starfsáætlun
ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar; punktar úr stefnu 
Sjálfstæðisflokksins um byggða og umhverfismál (1987); 
blaðaviðtal óþh við Steingrím Hermannsson forsætisráðherra 
(Dagur 1989)

98 16A- / 1987 1989-

Tillögur og greinargerð nefndar um húsnæðismál 
Náttúrufræðistofnunar Norðurlands.

98 17A- / 1987 1987-

Punktar um starfsemi Náttúrugripasafnsins á Akureyri; minnisblað
um húsnæðismál Náttúrufræðistofnun Norðurlands; Skipulagsskrá
yfir Byggingarsjóð Náttúrugripasafnsins á Akureyri;  Nokkrir 
punktar um jarðfræðirannsóknir við Náttúrufræðistofnun 
Norðurlands; Skrá yfir hugsanlega kaupendur rannsókna eða 
þjónustu af Náttúrufræðistofnun Norðurlands; Yfirlýsing bæjarráðs
um málefni Náttúrugripasafnsins og Lystigarðs Akureyrar; yfirlit 
um rannsóknaraðstöðu hjá nokkrum fyrirtækjum og stofnunum á 
Akureyri (frá Háskólanefnd); greinargerðir og plögg vegna starfs 
Náttúrugripasafnsins á Akureyri.

98 18A- / 1986 1987-
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