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9. stjórnarfundur Almannaheilla 
haldinn 6. febrúar 2019 kl.09:00 – 11:00 í Sigtúni 42   

___________________________________________________________________ 

Mætt eru: Erna Reynisdóttir (ER), Guðlaug B. Guðjónsdóttir (GBG), Hildur Helga Gísladóttir 

(HHG), Jónas Guðmundsson (JG), Ragnheiður Sigurðardóttir (RS) og Steinunn Hrafnsdóttir 

(SH). 

Forföll boðuðu: Árni Einarsson (ÁE), Ásdís Eva Hannesdóttir (ÁEH), Erna Arngrímsdóttir 

(EA), Guðrún Helga Bjarnadóttir (GHB), Ketill Berg Magnússon (KBM), Vilhjálmur Bjarnason 

(VB) og Þóra Þórarinsdóttir (ÞÞ). 

 

1. Fundur settur kl. 09:10 
 

 
2. Fundur um heimsmarkmiðin 

Fyrsti kynningarfundurinn fer fram 13. febrúar nk. Aðildarfélög Almannaheilla eru hvött til  
þess að setja viðburðinn á sínar heimasíður. Skráning fer þokkalega af stað.  
 
Samþykkt að nýta 150.000kr. í auglýsingar.  
 
Ákveðið að auglýsa með samlesnum auglýsingum á RUV og Bylgjunni. RS biður Áslaugu 
frá forsætisráðuneytinu til þess að aðstoða við að útbúa texta. Spjallþættir í útvarpi. Finna 
aðila til þess að mæta í viðtöl. Sýnileikahópurinn tekur kynningarnar áfram í samstafi við 
fræðslu- og verkefnahópinn.  
 
RS sér um að boosta viðburðinn á facebook. RS sendir annan markpóst í nafni 
Almannaheilla á aðildarfélög mánudaginn 11. febrúar (ath með mail chimp). KBM beðinn 
um að setja auglýsingu á heimasíðu Almannaheilla.  

 
 
3. Lýsa – Fundur fólksins 2019 

Vinnuhópur stjórnar (JG, GBG og HHG) er búinn að eiga tvo fundi með Menningarfélagi 
Akureyrar (MAK).  
Stjórn samþykkti drög að samningi við MAK. Samningur fylgir með fundargerð. Stefnt er að 
undirritun samningsins föstudaginn 8. febrúar 2019.  
 
Óskað er eftir tilnefningum í fagráð viðburðarins. Almannaheill á tvo fulltrúa.  
 

 
4. Frumvarp um Almannaheillafélög 

Vinnuhópur stjórnar (JG, ÁEH, KBM og VB) ásamt Rögnu Árnadóttur, vann 
breytingartillögur um einföldun á  frumvarpinu og lagði fyrir ráðherra.  
 
Ráðherra tók vel í tillögurnar og sagðist ætla að nota þær til að leggja fram frumvarpið í 
febrúar. 
 
Stjórn óskar eftir að fá sendar breytingatillögurnar frá hópnum.  
 
Umræðu frestað til næsta fundar um frumvarp til mannvirkjagerðar og annarra fram-
kvæmda. 
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5. Staða málefnahópa 

Staða málefna hópa var rædd samhliða punktum hér fyrir framan.  
 

 
 

6. Önnur mál 
 
 
Næsti fundur er boðaður miðvikudaginn 6. mars kl. 09:00 í Sigtúni 42.  

RS ritaði fundargerð. 

Fundi slitið kl. 10:20.   


