
 

Fundur stjórnar Almannaheilla, samtaka þriðja geirans, haldinn fimmtudaginn 

3. september 2015, kl. 9.00, að Sigtúni 42,  Reykjavík. 

Mætt: Ketill Berg Magnússon, Bylgja Valtýsdóttir, Einar Bergmundur Arnbjörnsson, Erna 
Arngrímsdóttir, Hildur Helga Gísladóttir, Þröstur Emilsson, Þóra Þórarinsdóttir og Jónas 
Guðmundsson, sem ritaði fundargerð.  
 
Þetta var gert: 

 
1. Eftirfylgd stefnumótunar 

Formaður lagði til að stjórnarmönnum yrði skipt í þrjá starfshópa til að vinna úr þeim 
hugmyndum að verkefnum sem lagðar voru fram stefnumótunarfundi stjórnarinnar í lok 
ágúst. Vinnuhóparnir verði þannig skipaðir: 
 
Málefnahópur um lagafrumvarp 
Ragnheiður Haraldsdóttir, varaformaður (leiðir hópinn) 
Arnór Jónsson 
Haukur Ingibergsson 
Hildur Helga Gísladóttir 
Jón Pálsson 

 
Málefnahópur um aukinn sýnileika Almannaheilla 
Jónas Guðmundsson, gjaldkeri (leiðir hópinn) 
Bylgja Valtýsdóttir 
Einar Bergmundur Arnbjörnsson 
Þröstur Emilsson 

 
Málefnahópur um fjölgun félaga, innra starf og fræðslu í geiranum 
Ketill Berg Magnússon, formaður (leiðir hópinn) 
Erna Arngrímsdóttir 
Steinunn Hrafnsdóttir 
Þóra Þórarinsdóttir 
Þórarinn Þórhallsson 

 
Tillagan var samþykkt samhljóða og vinnuhóparnir munu taka til starfa á milli stjórnarfunda. 
 

2. Ályktun um frumvarpsdrög 
Formaður kynnti drög að ályktun þar sem vakin er athygli á drögum að frumvarpi um samtök 
til almannaheilla, eins og þau voru kynnt á vef atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins, hvatt til 
að frumvarpið verði lagt fram í byrjun þings og þau afgreidd fyrir áramót. Farið var yfir texta 
ályktunarinnar og formanni falið að ganga frá endanlegri ályktun til útsendingar til ráðherra, 
alþingismanna og fjölmiðla. 
 

3. Stýrihópur um Fund fólskins 
Skýrt var frá viðræðum sem farið hafa fram við skipuleggjendur Fund fólksins í vor um 
endurtekningu verkefnisins og mögulegar breytingar á skipulagi þess. Fyrirhugað er að stofna 
stýrihóp um Fund fólksins næsta vor, og muni Almannaheill leiða þann hóp. Verkefni 
stýrihópsins verða að skilgreina markmiðin með fundinum betur, velja aðila til samstarfs og 
finna fjármagn til að standa straum af kostnaði. 



 
Samþykkt að taka þátt í undirbúningsvinnunni á þessum forsendum og fela formanni að leiða 
starfið.  
 

4. Norrænt samstarf 
Formaður skýrði frá því að önnur regnhlífasamtök félagasamtök heldur en Almannaheill hafa 
verið í viðræðum við, hafi haft samband og óskað eftir viðræðum um norrænt samstarf 
þeirra. Þessi samtök byggja meira á þátttöku félagsmanna og sjálfboðaliða heldur en hin 
samtökin. 
 
Ákveðið að skoða betur á milli stjórnarfunda hvaða vettvangur hentar Almannaheill betur.  

 
5. Aðildarumsóknir þriggja samtaka 

Fyrir liggja umsóknir þriggja félagasamtaka um aðild að Almannaheillum. Verður óskað eftir 
gögnum frá þeim og rætt á næsta fundi.  
 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 10.25. Næsti fundur verður haldinn 1. október.  
 
 


