
 Fundargerð fundar stjórnar Almannaheilla 

haldinn 10. júní 2015 kl. 11:30 að Sigtúni 42 

  

Mættir: Ketill Berg Magnússon formaður, Einar Bergmundur Arnbjörnsson, Haukur 

Ingibergsson, Jónas Guðmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir aðalmenn og Bylgja Valtýsdóttir, 

Hildur Helga Gísladóttir, Þóra Þórarinsdóttir og Þröstur Emilsson varamenn. 

 

1. Fundarsetning 

Ketill Berg Magnússon, sem kjörinn var formaður á aðalfundi félagsins 1. júní 2015, setti fund 

og bauð stjórnarmenn velkomna. 

 

2. Verkaskipting stjórnar 

Formaður opnaði umræður um verkaskiptingu stjórnarmanna. Niðurstaða umræðu var 

eftirgreind tillaga:  Varaformaður: Ragnheiður Haraldsdóttir frá Krabbameinsfélaginu, ritari: 

Haukur Ingibergsson frá Landssambandi eldri borgara, gjaldkeri: Jónas Guðmundsson frá 

Neytendasamtökunum. 

 

Afgreiðsla stjórnar: Tillagan var samþykkt. 

 

3. Fundur fólksins  

Formaður gerði grein fyrir ýmsum atriðum varðandi framkvæmd á fundi fólksins sem haldinn 

verður í Vatnsmýrinni í nágrenni Norræna hússins 12-14. júní svo sem dagskrá, fyrirkomulag, 

kynningu, áherslur og aðkomu almannaheilla.  

 

Afgreiðsla stjórnar: Stjórnarmenn voru ánægðir hvernig til hefði tekist með undirbúning 

fundarins. 

 

4. Málþing Almannaheilla  

Formaður fjallaði um að í tilefni af Fundi fólksins standi Almannaheill fyrir málþingi í Norræna 

húsinu, föstudaginn 12. júní kl. 15:00-17:00, um starfsumhverfi almannaheillasamtaka í 

íslensku samfélagi. Almannaheillasamtök af ýmsu tagi og sjálfboðaliðar þeirra vinni afar 

mikilvægt og óeigingjarnt starf í þágu almennings á Íslandi og skapa þurfi þeim starfsskilyrði 

svo þau geti sett fagmennsku, gagnsemi og réttlæti á oddinn. Þrír fyrirlestrar eru á málþinginu;   

1) Leading for social change. Working with Government – A two edged sword!?  Sir 

Stephen Bubb, framkvæmdastjóri ACEVO, samtaka stjórnenda sjálfboðasamtaka í 

Bretlandi, 

2) Hvað segja rannsóknir um mikilvægi almannaheillasamtaka í samfélögum? Dr. 

Steinunn Hrafnsdóttir, dósent við félagsráðgjafadeild HÍ og stjórnarmaður í 

Almannaheillum,   

3) Öflugri saman – um sameiginleg hagsmunamál almannaheillasamtaka, Ketill Berg 

Magnússon, formaður Almannaheilla 

Einnig bauð formaður til hádegisverðarfundar með Sir Stephen Bubb í Háskólanum í Reykjavík 

föstudaginn 12. Júní og hvatti stjórnarmenn til þátttöku. 

 

Afgreiðsla stjórnar: Stjórnarmenn voru ánægðir með framlag Almannaheilla á Fundi fólksins. 

 

Fleira gerðist ekki, fundi slitið kl. 12:15 


