
 
 

Fundur í stjórn Almannaheilla, samtaka þriðja geirans, 13. nóvember 2019, kl. 9, að Sigtúni 42 í 

Reykjavík. 

 

Mætt voru: Árni Einarsson, Ásdís E. Hannesdóttir, Guðlaug B. Guðjónsdóttir, Halldór S. 

Guðbergsson, Hildur Helga Gísladóttir, Hrannar B. Arnarson, Hrefna Sigurjónsdóttir, Ómar H. 

Krismundsson, Ragnheiður Sigurðardóttir, Vilmundur Gíslason og Jónas Guðmundsson, sem 

ritaði fundargerð. 

 

Þetta var rætt: 

1. Meðferð frumvarps um félög til almannaheilla 

Fram kom að frumvarp um félög til almannaheilla hefur verið á dagksrá funda í 

efnahags- og viðskiptanefnd alþingis. Nefndinni hafa borist 11 umsagnir við frumvarpið, 

flestar jákvæðar. 

 

2. Lýsa/fundur fólksins 

Fram kom að formaður hefur átt fund með fulltrúa félagsmálaráðuneytisins um 

framhald á verkefninu Lýsu/fundar fólksins. Ráðuneytið mun áfram styðja við verkefnið. 

Starfshópur um Lýsu/fund fólksins mun fara yfir gögn varðandi fundinn sem haldinn var í 

september. Enn er beðið eftir könnun meðal þátttakenda í fundinum. Hópurinn mun 

gera tillögu til stjórnar um fyrirkomulag við næsta fund.  

 

3. Samstarf við Fræðasetur þriðja geirans 

Ómar sagði frá viljayfirlýsingu um samstarf sem atvinnuvegaráðuneytið, Almannaheill og 

Fræðasetur þriðja geirans munu undirrita 21. nóvember. Við sama tilefni mun Lars 

Hulgaard, prófessor við Háskólann í Hróarskeldu og stofnandi og forstöðumaður „Centre 

for social entrepreneurship flytja fyrirlestur um félagslega frumkvöðlastarseminep 

heitinu: „Social innovation in civil society context”. 

 

4. Nýtt aðildarélag 

Starfshópur sem fjallar um umsóknir nýrra félaga um aðild að Almannaheillum lagði 

fram tillögu um að Krafti, stuðningsfélagi fyrir ungt fólk sem greinst hefur með 



krabbamein og aðstandendur, yrði veitt aðild. Tillagan var samþykkt samhljóða. Kraftur 

starfar á landsvísu, en á aðild að Krabbameinsfélagi Íslands.  

 

5. Dagur sjálfboðaliða 

Minnt var á að 5. desember er dagur sjálfboðaliða. Almannaheill mun í tilefni dagsins 

vekja athygli á mikilvægi sjálboðastarfs í samfélaginu. Kynningarhópur mun skipuleggja 

birtingu efnis. 

 

6. Starf málefnahópa 

Fram kom að fræðsluhópur hefur farið yfir verkefni vetrarins og mun leggja fram frekari 

hugmyndir á næsta fundi.  

 

Heimsmarkmiðahópur vinnur að því að ljúka samningi Almannaheilla við forsætis-

ráðuneytið um kynningu á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Fyrirsjáanlegt er að 

vinnusmiðja með forsvarsfólki félagasamtaka frestast fram yfir áramót. 

 

7. Umræða um almannaheillasamtök 

Farið var yfir opinbera umræðu um málefni nokkurra íslenskra almannaheillasamtaka í 

haust.  

 

Næsti fundur verður haldinn 11. desember. 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11.05. 


