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__________________________________________________ 

Fundur stjórnar Almannaheilla 
haldinn í Sigtúni 42, miðvikudaginn 6. september 2017 kl. 09:00 

 
Mætt: Árni Einarsson, Jónas Guðmundsson, Guðlaug B. Guðjónsdóttir, Ketill Berg 

Magnússon, Ragnheiður Sigurðardóttir, Steinunn Hrafnsdóttir og Þóra Þórarinsdóttir.   

Boðuð forföll: Bolli Héðinsson og Erna Reynisdóttir.  

__________________________________________________ 

  
Dagskrá: 
  
1. Niðurstaða stefnumótunar þann 24.8.2017 

 Hlutverk, framtíðarsýn og gildi Almannaheilla 

 Staða framkvæmdaáætlunar síðasta árs. 

2. Mótun málefnahópa 

3. Fundur fólksins  

5. Önnur mál  

__________________________________________________ 

Formaður, Ketill Berg Magnússon bauð fundarmenn velkomna og kynnti dagskrá fundarins.  

1. Niðurstaða stefnumótunar þann 24.8.2017 

KBM sagði frá fundi um stefnumótun sem fram fór í ágúst 2017 þar sem ekki allir stjórnarmenn 

höfðu haft tök á að mæta á þann fund. Almenn ánægja stjórnarmanna var með fundinn.  

Niðurstaða fundarins var að hlutverk og framtíðarsýn Almannaheilla er áfram óbreytt. 

Spurningum sem velt var fram: Hvaða virði veitum við aðildarfélögum og öðrum 

hagsmunaaðilum? Hvaða verkefni eigum við að setja í forgang? Niðurstaða fundarins var 

samtakamáttur 38% - trúverðugleiki 28% - reynsla annarra 17% og tengslanet 17%. (Sjá nánar 

glærur frá fundi).   

 

2. mótun málefnahópa 

Á stefnumótunarfundinum voru þrír málefnahópar samþykktir. Farið var stuttlega yfir þá vinnu 

sem unnin hefur verið í hópunum til þessa.  

I. Lagarammi almannaheillafélaga – hópstjóri Ketill Berg Magnússon 

II. Sýnileiki Almannaheilla, siðareglur og viðburðir – hópstjóri Þröstur Emilsson 

III. Fræðsla og fagmennska almannaheillafélaga – hópstjóri Þóra Þórarinsdóttir 

Stjórnarmenn voru beðnir um að velja sér málefnahóp.  

Árni – Lagafrumvarpið. Guðlaug – sýnileiki og viðburðir. Ragnheiður  - fræðsluverkefni fyrir 

stjórnendur. Steinunn – fræðsluverkefni fyrir stjórnendur. 
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Aðrir stjórnarmenn eru beðnir um að velja sér málefnahóp. Hópstjórar koma til með að boða til 

fundar með hópunum sem fyrst. Á næsta stjórnarfundi (4. október) eru hóparnir beðnir um að 

kynna hugmyndir.  

 

3. Fundur fólksins 8. – 9. september 2017 

KBM sagði stuttlega frá undirbúningi sem gengur vel. Umræður fóru fram um viðfangsefni 

hringborðsumræðna sem fram fara á viðburðinum og KBM tók að sér að stýra. Samhugur um 

að hefja umræðuna á stuttri kynningu um samtökin og í framhaldi að hlera þarfir þeirra 

félagasamtaka sem mæta. Hvað vilja félagasamtök sækja til samtaka eins og Almannaheilla?  

Allir stjórnarmenn eru beðnir um að hvetja sín félög á Norðurlandi til þátttöku á viðburðinum.   

 

4. Önnur mál 

JG benti á að athuga þyrfti með framlengingu  samnings við velferðarráðuneytið vegna Fundar 

fólksins. 

SH kom með þá hugmynd að tala við öldungaráð lögfræðideildar HÍ. ATH hvort þar væru 

einstaklingar sem hefðu áhuga á að vera félagasamtökum innan handar. SH ætlar að athuga 

málið áfram.  

ÁE kom með þá hugmynd að stjórnarmenn sendi áfram áhugaverðar fréttir eða viðtöl sem þeir 

rekast á sín á milli. Sú hugmynd kom jafnframt fram að stofna lokaðan facebook hóp 

stjórnarmanna fyrir minni tilkynningar.  

 

__________________________________________________ 

 

Fundi var slitið kl. 10:20 

 

Næsti fundur er boðaður miðvikudaginn 27. september kl. 09.00. 

 

 

/RS 

 


