
  

Aðalfundur Almannaheilla 

9. júní 2020, kl. 16:00 í húsnæði Krabbameinsfélagsins á 4. hæð 

 

Mættir til fundarins voru 20 manns frá 16 félögum sem eiga aðild að Almannaheilum. 

 

Jónas Guðmundsson, formaður Almannaheilla setti fundinn og bar upp tillögu að 

fundarstjóra og ritara. 

 

Dagskrárliðir fundarins voru samkvæmt 6. gr. laga samtakanna.  

 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 

Fundarstjóri: Helgi Gunnarsson, UMFÍ.  

Fundarritari: Ragnheiður Sigurðardóttir, UMFÍ.  

Samþykkt samhljóða.  

 

 

2. Ávörp gesta 

Engin ávörp voru að þessu sinni.  

Fundargestir kynntu sig og sögðu frá hvaða félagi þeir koma.   

 

 

3. Skýrsla stjórnar um nýliðið starfsár og starfið framundan 

Jónas Guðmundsson, formaður Almannaheilla flutti skýrslu stjórnar.  

Sjá skýrslu í viðhengi.  

 

 

4. Skýrsla um fjárhag samtakanna 

Guðlaug B. Guðjónsdóttir, gjaldkeri kynnti ársreikning samtakanna.  

 

 

5. Umræður um skýrslur og afgreiðsla ársreiknings 

Einar Haraldsson, formaður Keflavíkur. Þakkaði fyrir góða skýrslu. Kom með ábendingu 

vegna skattaumhverfisins og tryggingargjalds. Hvetur Almannaheill til þess að halda 

áfram að berjast fyrir skattaívilnunum og endurgreiðslum til frjálsa félagasamtaka. Hann 

spurði jafnframt hvort Almannaheill væri að borga með verkefnum eins og Fundi 

fólksins?  

 

Guðlaug B. Guðjónsdóttir svaraði því til að Almannaheill styrkti aðildarfélög samtakanna 

um ferðastyrki á Fund fólksins og eins fór fram námskeið á hátíðinni á vegum 

samtakanna.  

 

Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameins félagsins spurði hvort það hefði 

farið fram einhver könnun á því hvort verkefni um Erfðafjárgjafir hafi skilað árangri?  



  

 

Jónas Guðmundsson, formaður svaraði því til að verkefnið hafi orðið fyrir barðinu á 

Covid-19. Það fór fram óbeint mat og benti það til jákvæðrar viðbragða við verkefninu.  

 

Að umræðu lokinni bar fundarstjóri upp reikning samtakanna sem samþykktur var með 

afgerandi meirihluta.  

 

 

6. Kosning stjórnar og skoðunarmanna 

 

Uppstillingarnefnd var skipuð: Jón Pálsson, formaður. Ólafur Proppé, Ketill Berg 

Magnússon og Auður Inga Þorsteinsdóttir. Nefndin skilaði eftirfarandi tillögum: 

 

Stjórn 
Jónas Guðmundsson, formaður (Neytendasamtökin)  
kjörinn sérstaklega til árs (2020 – 2021) 
 
Guðlaug B. Guðjónsdóttir (Krabbameinsfélag Íslands),  
Kjörin til tveggja ára 2020 (2020 – 2022) 
 
Guðrún Helga Bjarnadóttir (Barnaheill / Blátt áfram),  
Kjörin til tveggja ára (2019 – 2021) 
 
Halldór Sævar Guðbergsson (ÖBÍ),  
Kjörinn til tveggja ára 2020 (2020 – 2022) 
 
Hildur Helga Gísladóttir (Kvenfélagasamband Íslands), 

Kjörin til tveggja ára 2020 (2020 – 2022) 

 
Ómar Hlynur Kristmundsson (Fræðasetur þriðja geirans HÍ),  
Kjörinn til tveggja ára (2019 – 2021) 
 
Vilmundur Gíslason (Þroskahjálp),  
Kjörinn til tveggja ára (2019 – 2021) 
 

 
Varastjórn (kjörin til eins árs, 2020 – 2021) 
Árni Einarsson (FRÆ) 

Ásdís Eva Hannesdóttir (Norræna félagið) 

Halldór Auðar Svansson (Geðhjálp) 

Hrannar B Arnarson (ADHD samtökin) 

Hrefna Sigurjónsdóttir (Heimili og skóli) 

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson (UMFÍ) 

Renata Emilsson Peskova (Móðurmál) 

 

 

 



  

  

Skoðunarmenn reikninga 

Einar Haraldsson (UMFÍ) 

Jónas Þórir Þórisson (Hjálparstarf kirkjunnar) 

 

Fundarstjóri og ritari stjórnuðu kjöri í forfalli uppstillingarnefndar. Hver liður var borin upp 

sér og samþykktur með lófataki án mótframboða sem kallað var eftir en engin komu 

fram.  

 

 

7. Ákvörðun um gjaldskyldu aðildarfélaga    

Fundarstjóri mælti fyrir tillögu um óbreytt félagsgjald sem var og samþykkt samhljóða.  

 

 

8. Afgreiðsla rekstraráætlunar fyrir 2020 

Guðlaug B. Guðjónsdóttir, gjaldkeri fór yfir rekstraráætlun 2020.  

 

Fundarstjóri bar rekstraráætlun undir atkvæði. Samþykkt samhljóða.  

 

 

9. Staðfesting á nýjum aðildarfélögum 

Umsóknir frá þremur félögum hafa verið afgreiddar jákvætt frá stjórn félagsins. Félögin 

eru: SOS-barnaþorp. Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með 

krabbamein og aðstandendur. Álfurinn, áhugafélag um listir og fræðslu ungmenna í 

Reykjavík. 

 

Fundarstjóri bar félögin upp til samþykktar. Samþykkt samhljóða og skoðast því félögin 

sem aðildarfélög Almannaheilla.  

 

 

10. Lagabreytingar 

Engar tillögur um lagabreytingar komu fram.  

 

 

11. Önnur mál 

Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins hrósaði formanni fyrir 

viðtal sem birtist í Speglinum. 

 

Einar Haraldsson, formaður Keflavíkur kom inn á mikilvægi þess að Almannaheill sýni 

gott fordæmi í starfi. Hann þakkaði jafnframt fyrir góðan fund.    

 



  

Guðrún Þórðardóttir, frá Kvenfélagsambandi Íslands, lagði fram spurningu um launagjöld 

upp á 1m.kr. í rekstraráætlun stjórnar. Guðlaug B. Guðjónsdóttir svaraði því til að stjórn 

komi til með að taka ákvörðun um það. 

 

Guðrún Helga Bjarnadóttir mælti með því að rekstraráætlun stjórnar sé borin upp til 

samþykktar á aðalfundum. Einar Haraldsson tók undir nauðsyn þess að yfirfara lög og 

dagskrá aðalfundar með tilliti til rekstraráætlunar.  

 

Fundarstjóri bar upp tillögu um að fela stjórn að yfirfarar lög félagsins. Samþykkt 

samhljóða.   

 

 

Jónas Guðmundsson, áframhaldandi formaður sleit fundi kl. 17:20. 

 

Fundargerð ritaði Ragnheiður Sigurðardóttir.  


