
 

 

7. stjórnarfundur Almannaheilla 
haldinn 5. desember 2018 kl.09:00 – 11:00 í Sigtúni 42   

___________________________________________________________________ 

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

(GBG), Guðrún Helga Bjarnadóttir (GHB), Hildur Helga Gísladóttir (HHG), Jónas 

Guðmundsson (JG), Ketill Berg Magnússon (KBM) og og Þóra Þórarinsdóttir (ÞÞ). 

Forföll boðuðu: Erna Arngrímsdóttir (EA), Erna Reynisdóttir (ER), Ragnheiður Sigurðardóttir 

(RS),  Steinunn Hrafnsdóttir (SH) og Vilhjálmur Bjarnason (VB).  

 
1. Fundur settur kl. 09:00 
 
2. Afmælishátíð Almannaheilla 

Hvernig gekk? Fundarmenn voru ánægðir með framkvæmdina og mætingu sem taldi á 
milli 50-60 manns. Spurningu varpað fram hvort þetta ætti að vera árlegt eða annað hvert 
ár.  Ýmsum hugmyndum velt upp, t.d. tengja við aðalfund eða halda málþing árlega og 
tengja við það. Einnig var rætt um hvort það gæti verið erfitt að fá nægar tilnefningar 
árlega til að vinna úr.  Spurning um að gera meira úr þessu, t.d. vera með stutta kynningu 
á þeim sem eru tilnefndir og að auki sögð saga þess félags sem fær verðlaunin, eða 
vinningshafar frá síðasta ári kynni sig betur.  Fundarmenn samþykktu að halda þetta 
árlega. Næsta hátíð yrði því 3.miðvikudag í nóvember, sem er 20.nóv 2019. 
 

3. Almannaheill og heimsmarkmiðin 
Fyrstu skrefin skv. samningi við ríkið, verður viðburður fyrir aðildarsamtök Almannaheilla 
16.janúa kl.16.30.  Nokkur félög, t.d. Skátarnir, Landvernd og Ás, styrktarfélag eru byrjuð 
að vinna sitt starf með heimsmarkmiðin að leiðarljósi.  Stefnt er að því að bjóða þeim að 
koma og kynna hvað þau eru að gera og bjóða upp á umfjöllun að þeim loknum. 
 

4. Lýsa -fundur fólksins 
HHG lagði til, fyrir hönd nefndarinnar (GBG, HHG og JG) að hátíðin verði á Akureyri 2019. 
Rökin eru m.a. þau að hátíð sem þessi er aldrei í höfuðborgum.  
Farið var yfir könnunina sem gerð var í haust. Þeir fundarmenn er voru á Lýsu 2018, voru 
mjög sátt við alla þjónustu, sögðu hana framúrskarandi og má þakka sérstaklega fyrir það. 
Ekki má draga úr að við leggjum áherslu á að þetta heiti Lýsa-fundur fólksins og að 
Almannaheill standi að honum. 
Það þarf að hvetja aðildarfélög innan Almannaheilla til að mæta á Lýsu, t.d. með því að 
halda stjórnarfund fyrir norðan – efla tengsl við landsbyggðina.   
Starfshópurinn heldur áfram störfum og og hefur samstarf við MAK.  Lögð verður áhersla á 
að gera 2ja ára samning við MAK með fyrirvara um styrk frá ríkinu. Fylgja þarf samningnum 
eftir með fréttaumfjöllun.  Stjórnin samþykkir tillögu starfshópsins. 
 

5. Staða málefnahópa 
Formenn hópanna gerðu grein fyrir vinnu hópanna.  
Málfnahópur um lagafrumvarpið: Gert er ráð fyrir að frumvarpið verði lagt fyrir þing í 
febrúar 2019. Áfram er verið að yfirfara frumvarpið. KBM telur mikilvægt að ná tali af 
þingmnnum, óska eftir áheyrn allra þingflokka. Búið er að hafa samband við forsætis- 
velferðar- og viðskiptaráðuneytið. Það á eftir að ná tali af umhverfisráðherra. Einnig kom 
fram hugmynd um stutt málþing.Margt hefur verið gert.  Það er grein á heimasíðunni 
https://almannaheill.is/fagmennska-til-almannaheilla/ eftir KBM sem stjórnarmenn geta 

https://almannaheill.is/fagmennska-til-almannaheilla/


 

notað til að senda á þingmenn og óska t.d. eftir samtali við viðkomandi. Í því samtali erum 
við að leita eftir stuðningi við frumvarpið. 
 
Málefnahópur um fjölgun félaga, innra starf og fræðslu í geiranum:  ÞÞ og SH áttu 
fund með Lindu í HR, Stefnt er að námið hefjist haustið 2019 með smávægilegum 
breytingum og endurskipulagningu.  Kúrsum verður fækkað, þar sem margir kúrsar eru  
almennir og hægt að sækja þá með öðrum. Með þessari breytingu verður hægt að lækka 
kostnaðinn. Næsta verkefni verður að reyna að knýja fram afslátt fyrir félagsmenn 
Almannaheilla.  
10.apríl 2019.  Hádegisheimsókn í Þroskahjálp 
Speed date. Það færist um einhverjar vikur. 
 
Málefnahópur um aukinn sýnilega: Viðburðadagatal verður kynnt á næsta fundi. Stefnt 
er að meiri samvinnu við fræðsluhóp. 

 
 
6. Fjárhagsáætlun 

Umræðum frestað fram á næsta stórnarfund.   
 

 
7. Önnur mál 

Almenn óænægja var með Fréttablaðið og kálfinn sem því fylgdi.  Hugmynd kom fram um 
að tala við Mannlíf, vikublað sem kemur út á hverjum föstudegi.  Málinu vísað til 
sýnileikahópsins. 

 
Næsti fundur er boðaður miðvikudaginn 9. janúar kl. 09:00 í Sigtúni 42.  

 

GHB ritaði fundargerð. 

Fundi slitið kl. 10:30.   


