
Stjórnarfundur Almannaheilla 9.12.2020 
Kl. 9, fjarfundur á zoom 
 
Mættir: Jónas, Guðrún Helga, Guðlaug, Hildur, Árni Helga, Ásdís, Hrannar, Renata, Jón Aðalsteinn 
 
Dagskrá  
 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 
 

2. Framkvæmdir í nýja húsnæði í gangi, Almannaheill geta nýtt húsnæði eftir áramót. Húsnefnd: 
Hildur Helga, Vilmundur, verkefnisstjóri. Jónas til aðstoðar. 
 

3. Vefur Vaxandi, miðstöðvar um samfélagslega nýsköpun í HÍ hefur vakið athygli. Vaxandi hefur 
haldið málþing á netinu og er með fleiri í undirbúningi. Almannaheill hafa tekið þátt í verkefnum 
Vaxandi og aðstoðað við vefsíðuna og málþingin. Formaður lagði til að Almannaheill leggi 3 millj. 
kr. styrk til starfsins, sem aðallega gangi til greiðslu launa verkefnastjóra á fyrri hluta árs 2021. 
Tillagan er samþykkt samhljóða. Lagt var til að gerð verði þarfagreining, verkefnalýsing og 
starfslýsing fyrir sameiginlegt starf þessara aðila. Framtíðarhugmyndir: stofna 
sjálfseignarstofnun, ráða annan starfsmann til starfa, en það ræðst af hvort styrkur frá ráðuneyti 
kemur. 
 

4. Á dagskrá er að ræða við ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um stuðning við 
samfélagslega nýsköpun. Almannaheill hefur í umsögn tengt það við frumvarp á alþingi um 
endurskoðun á opinberri aðstoð við nýsköpun.  
 

5. Stjórnarfrumvarp um breytingu á sköttum og gjöldum sem snerta þriðja geirann er komið fram á 
alþingi. Umsagnarferli í gangi og málið hefur fengið góðar undirtektir. Breytingarnar marka 
tímamót í skattamálum almannaheillasamtaka. Almannaheill mun áfram ýta eftir að frumvarp 
um félög til almannaheilla verði afgreitt.  
 

6. Ásdís kynnti lokaskýrslu um undirbúning Lýðræðishátíðarinnar fundar fólksins, sem fresta varð  
vegna sóttvarnaraðgerða og samkomutakmarkana. Skýrslan verður send Reykjavíkurborg og 
félagsmálaráðuneyti. Styrkur frá ráðuneyti hefur ekki borist. Samningur við Reykjavíkurborg um 
stuðning við næstu hátíðir er til 2022. Sú grunnvinna sem var unnin í haust tapast ekki. Áhersla 
verður næst lögð á málefni ungs fólks. Fundur vinnuhóps var haldinn með lögfræðingi vegna 
málsins við Akureyri; hann gengur frá bréfi til MAK. Formaður sendir afrit bréfsins til stjórnar.  
 

7. Heimsmarkmið. Undirbúningur í vinnslu. Það þarf að setja uppl. á vefinn – í dagatalið. Samningur 
og dagskrá.  
 

8. Fjölmiðlar hafa sýnt stöðu almannaheillasamtaka í kórónuveirunni áhuga, m.a. með fréttum og 
viðtölum. Almannaheill hefur einnig birt yfirlýsingu og greinar.  
 



9. Rætt var um að senda aðildarfélögum upplýsingar í lok ársins. Þar verði teknir saman punktar 
um það sem gerst hefur s.l. ár og það sem er framundan. Æskilegt væri að aðildarfélögum 
fjölgaði á næstunni til að stuðningur við baráttumál verði meiri. 

  
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 10.15. 

Næsti fundur: óákveðið 

Fundargerð rituð af Renötu Emilsson Peskova 


