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1. stjórnarfundur Almannaheilla 
haldinn 14. ágúst 2019 kl.09:00 í Sigtúni 42   

___________________________________________________________________ 

Mætt eru: Árni Einarsson (ÁE), Ásdís Eva Hannesdóttir (ÁEH), Guðlaug B. Guðjónsdóttir 

(GBG), Guðrún Helga Bjarnadóttir (GHB), Halldór Sævar Guðbersson (HSG), Hrannar B. 

Arnarsson (HBA), Jónas Guðmundsson (JG), Ómar Hlynur Kristmundsson (ÓHK), Ragnheiður 

Sigurðardóttir (RS) og Vilmundur Gíslason (VG). 

 

Forföll boðuðu: Hildur Helga Gísladóttir (HHG), Hrefna Sigurjónsdóttir (HS), Halldór Auðar 

Svansson (HAS) og Vilhjálmur Bjarnason (VB). 

 

Fundur settur kl. 09:10 
 

1. Inngangur 

JG, nýr formaður samtakanna setti fundinn og fór yfir áherslur og verkefni 

samtakanna í stuttum inngangi.  

 

2. Kynning stjórnarmanna 

Stjórnarmenn kynntu sig. Nýir stjórnarmenn sérstaklega boðnir velkomnir.  

 
3. Framlagning frumvarps 

JG og ÓK fóru yfir forsögu málsins og hvar það stendur í dag. 

Umræður fóru fram um næstu skref. 

Samþykkt að funda með þeim félögum (SÍBS, KSÍ og ÍSÍ) sem sendu inn 

athugasemdir við frumvarpið. JG falið að fylgja málinu eftir.  

 

JG lagði til að stjórn myndi efna til persónulegra samtala við þingmenn í efnahags- og 

viðskiptanefnd um frumvarpið. HBA var falið að hafa samband við nefndina.    

 
4. Álit um skattamál 

JG fór yfir stöðu málsins. 

Samþykkt að stjórn leggi fram umsögn um skattamál þriðja geirans í samráðsrátt fyrir 

28. ágúst nk. JG er falið að fylgja málinu eftir.   

 

5. Heimsmarkmiðin 

JG og RS fóru yfir stöðu mála.  

Samþykkt að RS, GHB og VG fylgi eftir samningi við stjórnvöld.   
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RS er falið að leita til Þóru, fyrrum varaformann samtakana um stöðu verkefnisins. 

Stjórn hvetur félagasamtök til þess að kynna sér og birta upplýsingar um verkefni 

tengd Heimsmarkmiðunum á vefsíðunni www.heimsmarkmidin.is 

  

 

6. Lýsa 

JG fór yfir stöðu mála.  

 

Eftirfarandi bókun var samþykkt:   

Á aðalfundi Almannaheilla í júní sl. var samþykkt að ráðstafa allt að kr. 650.000 til 

þátttöku í Lýsu/Fundi fólksins, sem haldin verður á Akureyri 6.-7. september nk. Gefst 

aðildarfélögum Almannaheilla nú kostur á að sækja um styrk til stjórnar Almannaheilla 

vegna kostnaðar við þátttöku í Lýsu. Er styrkurinn bundinn við þau félög sem taka þátt 

í Lýsu og leggja eitthvað af mörkum til dagskrár fundarins, t.d. kynningu á sinni 

starfsemi. Gert er ráð fyrir að 15 styrkir að að upphæð kr. 45.000 hver verði til úthlutunar 

og verði eftirspurnin meiri gangi þau félög fyrir sem eiga erfiðara með að standa undir 

kostnaði við þátttöku. Senda skal umsóknir með stuttum rökstuðningi í tölvupósti til 

formadur@almannaheill.is fyrir kl. 12 á hádegi þ. 31. ágúst. 

  

JG falið að senda út bréf á aðildarfélög Almannaheilla með upplýsingum um styrkinn.  

JG, HHG og ÁEH mynda vinnuhóp um verkefnið. GBG er til vara.  

  
  

7. Samstarfsmál, HÍ 

JG og ÓK fóru yfir stöðu málsins. 

Samþykkt að hefja samvinnu með HÍ um stöðu og umfang þriðja geirans. 

JG og ÓK falið að taka málið áfram. 

 

 

8. Verkaskipting stjórnar 

Samþykkt að Guðrún Helga Bjarnadóttir er varaformaður samtakanna. 

Samþykkt að Guðlaug B. Guðjónsdóttir er gjaldkeri samtakanna. 

Samþykkt að fresta skipun í ritara fram til næsta fundar.   

 

Samþykkt að HAS sjái um heimasíðu samtakanna. 

Samþykkt að RS sjái um samfélagsmiðla samtakanna.  

 

Samþykkt að halda stjórnarfundi um miðjan mánuð kl. 09.00 í þjónustumiðstöð UMFÍ, 

Sigtúni 42. 

 

Næsti fundur er boðaður 11. september kl. 09:00 í Sigtúni 42. 
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9. Málefnavinna 

JG falið að senda upplýsingar til stjórnar um málefnahópa. Stjórnarmenn hvattir til að 

svara í tölvupósti um áhuga á málefnum.  

 

 

10. Fræðslumál, námskeið HR, stjórnendur í þriðja geiranum 

JG fór yfir stöðu málsins.  
JG og GHG funda með HR í vikunni.  
 
Stjórn er hvött til þess að hvetja félagsmenn til þess að kynna sér námslínuna, 
stjórnendur í þriðja geiranum. Sjá nánar hér: https://oh.ru.is/namskeid/lengri-
namskeid/stjornendur-i-thridja-geiranum 
 

 

11. Önnur mál 
 

 

Næsti fundur er boðaður miðvikudaginn 11. september kl. 09:00 í Sigtúni 42.  

 

 

RS ritaði fundargerð. 

Fundi slitið kl. 11:00.  
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