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10. stjórnarfundur Almannaheilla 
haldinn 6. mars 2019 kl.09:00 í Sigtúni 42   

___________________________________________________________________ 

Mætt eru: Árni Einarsson (ÁE), Ásdís Eva Hannesdóttir (ÁEH), Erna Arngrímsdóttir (EA), Erna 

Reynisdóttir (ER), Ketill Berg Magnússon (KBM), Guðlaug B. Guðjónsdóttir (GBG), Hildur 

Helga Gísladóttir (HHG), Jónas Guðmundsson (JG), Ragnheiður Sigurðardóttir (RS) 

Forföll boðuðu: Guðrún Helga Bjarnadóttir (GHB), Steinunn Hrafnsdóttir (SH), Vilhjálmur 

Bjarnason (VB) og Þóra Þórarinsdóttir (ÞÞ). 

 

1. Fundur settur kl. 09:00 
 

 
2. Lýsa – Fundur fólksins 2019 

 
Vinnuhópur stjórnar (JG, GBG og HHG) er falið að ganga frá samningi við Menningarfélag 
Akureyrar (MAK).  
 
Stefnt að því samningurinn verði frágenginn fyrir 20. mars nk.  
 
Vinnuhópur stjórnar ákveður, innan síns hóps, hverjir sitja í fagráði viðburðarins. 
Almannaheill á tvo fulltrúa. 
 
Samþykkt að nota allt að 650.000kr. til þess að styrkja félagasamtök innan Almannaheilla 
til þess að taka þátt í hátíðinni. Skilyrði fyrir styrknum er að félagasamtök sem hljóta styrk 
standi fyrir kynningu eða erindi á hátíðinni.  
 
Samþykkt að félagasamtök geta hlotið allt að 50.000kr. í styrk.   

 
 
3. Lagafrumvarp um Almannaheillafélög 

 
KBM fór yfir stöðuna. 
 
Lagt til að fá bandamenn við frumvarpið. HHG, JG, KBM, ER og ÁEH tóku að sér að ýta við 
ákveðnum ráðamönnum.    
 
Samþykkt að fela KBM að óska eftir fundi með ráðuneytinu til þess að ýta við málinu.  
 
Samþykkt að fela KBM og JG að taka saman efni/upplýsingar til frekari kynningar um 
frumvarpið.   
 

 
4. Staða málefnahópa 

 
Umræða um stöðu og verkefni hópanna.  
 
Málefnahópur um lagafrumvarp:  
Sjá fyrri lið.  
 
 



 

Almannaheill, samtök þriðja geirans | Sigtún 42 | 105 Reykjavík | almannaheill@almannaheill.is   | almannaheill.is 

 

Málefnahópur um aukinn sýnileika:  
Lagt til að senda þeim félagasamtökum sem eru ekki innan Almannaheilla bréf. Kynna þeim 
starfsemi og hlutverk samtakanna.  
 
Hópnum er falið að koma með hugmyndir með hvaða hætti sé hægt að auka sýnileika 
Almannaheilla á Lýsu.  
 
 
Málefnahópur um fræðslu- og fagmennsku:  
Hópnum er falið að koma með hugmyndir að kynningu Almannaheilla á Lýsu. Hagnýtt efni 
sem nýtist öllum félagasamtökum. 
 
KBM lagði til að Almannaheill taki fyrir 17 markmið heimsmarkmiða Sameiniðuþjóðanna 
sem er „Samvinna um markmiðin“. Hvetji önnur félagasamtök til þess að taka upp 
heimsmarkmiðin.  

 
 

5. Önnur mál 
 
Skráning Almannaheilla í fyrirtækjaskrá. KBM falið að ganga frá uppfærslu. 
 
KBM falið að virkja uppstillingarnefnd fyrir komandi aðalfund.  

 
 

 

Næsti fundur er boðaður miðvikudaginn 3. apríl kl. 09:00 í Sigtúni 42.  

 

 

RS ritaði fundargerð. 

Fundi slitið kl. 10:25.   


