
Fundur stjórnar Almannaheilla, samtaka þriðja geirans, haldinn fimmtudaginn 

4. maí, 2017, kl. 9.00, að Sigtúni 42,  Reykjavík. 

Mætt: Hildur Helga Gísladóttir, Jónas Guðmundsson, Erna Arnljótsdóttir, Erna Reynisdóttir, Ásdís Eva 
Hannesdóttir, Þóra Þórarinsdóttir og Ketill Magnússon, sem ritaði fundargerð.  
 
 
 
Þetta var gert: 

 
1. Málþing Almannaheilla með Jon Van Til þann 27.4.2017 

Fundarmenn voru á því að málþingið hefði gengið mjög vel. Alls mættu um 50 manns. Rætt 
um að hringborðsumræðurnar eftir málþingið hefðu heppnast vel. Skráningarformið var 
óþjált og huga þarf að því fyrir næsta málþing. 
 
Eftirfylgnin: Formaður mun senda minnisblað frá Jon Van Til á stjórnarmenn. Við munum 
segja frá máþinginu í fréttabréfi Almannaheilla og við munum nota hringborðsformið aftur. 
 
 

2. Fundur með ráðherra þann 19.4. 
Formaður og gjaldkerfi fóru á fund Ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra 
Þórdísi Kolbrúnu R. Gylfadóttur. Tilgangur fundarins var að kynna ráðherra mikilvægi 
frumvarps um almannaheillasamtök sem lagt var fyrir síðasta þing en náðist ekki að klára. 
 
Ráðherra tók vel í erindið en sagðist myndu þurfa að setja sig inn í málið áður en hún ákveður 
hvort hún muni leggja málið fyrir haustþingið. Forsvarsmenn Almannaheilla buðust til að 
ræða málefnið betur við ráðherra ef óskað verði eftir því. Mjög mikilvægt væri að móta hér 
almenna lagaumgjörð um almannaheillafélög. 
 
Ráðherra var boðið að flytja ávarp á aðalfundi Almannaheilla þann 24. Maí nk. og vildi hún 
kanna hvort hún yrði laus. 
 
 

3. Undirbúningur fyrir aðalfund 
Aðalfundar samtakanna 24. maí n.k. kl. 16 í húsi Krabbameinsfélags Íslands, sem býður 
fundargestum uppá veitingar.  Skipulag er klárt eins og gengið var frá á síðasta stjórnarfundi. 
 
Fundarboð þarf að fara út í dag. 

 
 

4. Fundur fólksins 
Menningarfélag Akureyrar er byrjað að skipuleggja fund fólksins aðra helgina í september 8.-
9. sept.  
 
Kynningarfundur verður haldinn í Norræna húsinu mánudaginn 15. maí kl. 9-10 
 
 

5. Fræðsludagskrá fyrir stjórnendur félagasamtaka 
Verið er að hefja kynningu á fræðsludagskránni og mun Opni Háskólinn gefa út bækling um 
námsframboðið nú í maí. Námið hefjist haustið 2017. Mikilvægt er að Almannaheill og 
aðildarfélögin muni kynna námið vel.  



 
 
 

6. Önnur mál 
Ásdís Eva Hannesdóttir sagði frá ráðstefnu Norræna félagsins og Baltic Sea NGO Network  
18. - 20. maí í Park Hotel Inn , Reykjanesbæ. Yfirskriftin er Democracy – Equality – Children. 
Formaður Almannaheilla mun vera þar með erindi. Ásdís mun senda stjórnarmönnum boð á 
ráðstefnuna. Samþykkt að Norræna félagið segi frá því í kynningarefni að þau eru aðilar að 
Almannaheill og noti merki Almannaheilla til þess. 
 
Þóra vakti máls á að orðalagið „þriðji geirinn“ væri oft til trafala þegar verið er að kynna 
starfsemi félaga sem starfa í geiranum. Fleiri fundarmenn tóku undir það og bent var á að í 
kynningu um málþingið um daginn var notað orðið „almannaheillafélög“ í staðinn. Aðeins 
víðara hugtak er „félagasamtök“. Rætt var um að þetta geti staðið kynningu á málefnum og 
starfi Almannaheilla fyrir þrifum.  
 
 
 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 10.20. 
Ketill Berg Magnússon 

 


