
 

 

 

Samvinnustarf í nútíð og framtíð 

  120 árum eftir stofnun Sambands íslenskra samvinnufélaga 

Ráðstefna helguð minningu Jóns Sigurðssonar (1946-2021) 

Háskólanum á Bifröst, 29. október 2022 

Klukkan 13:00 – 17:00 

Kl. 13:00  Setning  

Hannes Karlsson, stjórnarformaður Sambands íslenskra samvinnufélaga, býður gesti 

velkomna. Lilja D. Alfreðsdóttir, menningar- og viðskiptaráðherra, flytur ávarp.  

Kl. 13:20 Lagaumhverfi samvinnufélaga og samanburður við önnur Norðurlönd  

Ágúst Guðjónsson og Bjartur Elíasson, meistaranemar í lögræði við Háskóla Íslands  

Kl. 13:50 Samvinnufélög í nýjum hlutverkum og COPE verkefnið um frumkvöðlastarf og 

samvinnufélög  

Kári Joensen, lektor við Háskólann á Bifröst. 

Kl. 14:20 Mondragón cooperatives: a socio-economic transformation experience 

Samvinnufélög í Mondragón: hreyfiafl félags-hagfræðilegra umbreytinga 

Jon Altuna, vararektor Mondragón háskólans á Spáni fjallar um samvinnufélög þar í landi og 

Mondragón háskólann sem einnig er samvinnufélag.  

Kl. 15:00 Umræður og fyrirspurnir 

Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor Háskólans á Bifröst og ráðstefnustjóri stjórnar umræðum. 

Kl. 15:30  Kaffihlé   

 Í minningu Jóns Sigurðssonar (f. 23.08. 1946, d. 10.09. 2021), fyrrverandi rektors 

Samvinnuháskólans á Bifröst, iðnaðar- og viðskiptaráðherra og seðlabankastjóra m.m. 

Kl. 16:00 Samvinna á Íslandi 

Jónas Guðmundsson, fyrrum rektor Samvinnuskólans á Bifröst minnist  Jóns Sigurðssonar, 

fyrrverandi rektors  og fjallar um óútgefið rit hans um samvinnustarf á Íslandi.  

Kl. 16:40 Jón Sigurðsson - leiðtogi í leik og starfi  

Arnar Þór Sævarsson, lögfræðingur rifjar upp nokkrar minningar frá samstarfi hans og Jóns. 

Hann var þá ráðherra og Arnar aðstoðarmaður hans.   

Kl. 17.00  Ráðstefnulok 

 

Samband íslenskra samvinnufélaga, Háskólinn á Bifröst og Hollvinasamtök háskólans halda ráðstefnuna 

Samvinnustarf í nútið og framtíð í tilefni af því að 140 ár eru liðin frá stofnun fyrsta kaupfélagsins hér á landi og 

120 ár frá stofnun Sambands íslenskra samvinnufélaga. Ráðstefnustjóri er Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor 

Háskólans á Bifröst. Öllum er velkomið að taka þátt sér að kostnaðarlausu, en þeir sem hafa hug á að taka þátt 

eru þó beðnir um að skrá sig á bifrost.is/radstefna 

 

https://www.bifrost.is/radstefna

