Siðfræðistofnun

Fundur í stjórn Siðfræðistofnunar 8. júlí 1999
Fundargerð
Á fundinn, sem haldinn var á veitingahúsinu Lækjarbrekka, mættu: Vilhjálmur
Árnason, Björn Björnsson, Irma Sjöfn Óskarsdóttir og Jón Kalmansson.
1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar lögð fram og samþykkt.
2. Lögð fram skýrslan Siðfræðikennsla í grunnskólum sem unnin var af þeim Einari
Kvaran og Stefáni Jónssyni 1998-1999 og styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna.
3. Lögð fram bréf frá Alþingi þar sem Siðfræðistofnun eru send til umsagnar eftirtalin
frumvörp: Frumvarp til laga um starfsemi og fjárreiður stjórnmálasamtaka (dagsett 9.
mars 1999), frumvarp til laga um aðgerðir gegn peningaþvætti (dagsett 12. febrúar
1999), og frumvarp til laga um ábyrgðarmenn (dagsett 12. febrúar 1999). Einnig lögð
fram umsögn Jóns Kalmanssonar um frumvarp til laga um ábyrgðarmenn (dagsett 1.
mars 1999). Samþykkt að Jón Kalmansson semji umsagnir um tvö fyrrnefndu
frumvörpin.
4. Greint frá umsókn í Tækjakaupasjóð og lagt fram svarbréf Tækjakaupanefndar þar
sem veittar eru kr. 100.000 til tækjakaupa. Skýrt frá því að stofnunin hafi fest kaup á
nýrri tölvu (IBM PC 300LG).
5. Greint frá umsóknum í Nýsköpunarsjóð námsmanna í verkefnin Friðhelgi einkalífs
í tölvuvæddum heimi og Þýðing á kennsluriti í siðfræði fyrir grunnskóla. Lagt fram
bréf frá framkvæmdastjóra Nýsköpunarsjóðs þar sem veittur er styrkur sem nemur 3
mannmánuðum til fyrrnefnda verkefnisins. Greint frá því að Sveinn Birkir Björnsson
nemi í heimspeki muni vinna verkefnið á Siðfræðistofnun í sumar.
6. Greint frá umsóknum til Þýðingarsjóðs og til Menntamálaráðuneytis vegna
þýðingar á bók Fernando Savater, Amador. Greint frá því að fengist hafi styrkur að
fjárhæð kr. 200.000 til verksins úr Þýðingarsjóði. Lagt fram bréf frá
Menntamálaráðuneyti þar sem tilkynnt er að ekki hafi reynst unnt að verða við
umsókninni til ráðuneytisins. Greint frá því að Haukur Ástvaldsson og Svanur
Kristbergsson muni þýða bókina í sumar.
7. Greint frá forumsókn til Rannsóknarráðs Íslands vegna verkefnisins Friðhelgi
einkalífs, upplýsingatækni og gagnagrunnar. Lagt fram svarbréf Rannsóknarráðs við

1

forumsókninni. Lögð fram aðalumsókn vegna verkefnisins og grein frá úthlutun
Rannsóknarráðs en stofnuninni voru veittar kr. 1.000.000 til verkefnsisins. Rætt um
framhald verkefnisins og leit að erlendum samstarfsaðilum.
8. Greint frá fundum og fyrirlestrum á vegum Siðfræðistofnunar á vormisseris 1999.
Fjórir opnir umræðufundir undir heitinu Lýðræði og opinber umræða. Frummælendur
voru: 25. mars 1999 í Norræna húsinu, Svavar Gestsson, fyrrverandi alþingismaður,
og Einar K. Guðfinnsson, alþingismaður; 10. apríl í Odda, Hanna Katrín Friðriksen,
blaðamaður og Ásgeir Friðgeirsson, blaðamaður; 17. apríl í Odda, Svanur
Kristjánsson, prófessor, og Margrét S. Björnsdóttir, skrifstofnustjóri; 24. apríl í Odda,
Árni Bergmann, rithöfundur og Sigríður Þorgeirsdóttir, lektor. 20. maí hélt breski
vísindasagnfræðingurinn Hilary Rose fyrirlestur er nefndist Siðfræði og
erfðaupplýsingar.
9. Greint frá rannsóknarverkefninu Sjálfræði aldraðra á stofnunum.
10. Greint frá þátttöku Siðfræðistofnunar í European Bioethics Database.
11. Greint frá þátttöku fulltrúa Siðfræðistofnunar í fyrsta fundi COMEST (World
Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology) í Ósló 28.-30.
apríl.
12. Greint frá vinnu að siðareglum fyrir Íslenska erfðagreiningu.
13. Greint frá þátttöku fulltrúa Siðfræðistofnunar í undirbúningsfundi í Skálholti í lok
júní vegna ráðstefnu á vegum Þjóðkirkjunnar og Framtíðarstofnunar árið 2000 um
framtíð vísinda og trúar.
14. Rætt um verkefni haustsins; útgáfa afmælisrits, útgáfa Amador, mögulegar
ráðstefnur og málþing.
15. Rætt um möguleika á að þýða siðfræðirit eftir Goran Bexell og Carl-Henric
Grenholm, Teologisk Etik. Ákveðið að gera frumkönnun á kostnaði við þýðingu
bókarinnar fyrir næsta stjórnarfund.
16. Lagt fram bréf dagsett 28. júní 1999 til formanns stjórnar Siðfræðistofnunar frá
Þórði Kristinssyni og Davíð Þór Björgvinssyni - sem hafa umsjón með endurskoðun á
reglugerð og reglum Háskólans og stofnana hans í samræmi við ný lög um Háskóla
Íslands nr 41/1999 – þar sem þess er óskað að Siðfræðistofnun taki til rækilegrar
skoðunar ákvæði reglugerðar um Rannsóknarstofnun í siðfræði nr 449/1988, geri
tillögur til breytinga á þeim ef þörf er talin á og skili þeim til kennslusviðs fyrir 1.
október 1999. Ákveðið að Vilhjálmur og Björn gangi á fund rektors til að ræða
hugsanlegar breytingar á reglugerð og rekstri stofnunarinnar.
17. Greint frá undirbúningi að MA námi á vegum Siðfræðistofnunar.
18. Greint frá fundi með biskupi og rætt um samstarfið við Þjóðkirkjuna.
19. Önnur mál.
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