
Fundur stjórnar Almannaheilla
haldinn í Sigtúni 42, miðvikudaginn 9. maí 2018 kl. 09:00 

Mætt:  Erna  Arngrímsdóttir,  Erna  Reynisdóttir,  Guðlaug  B.  Guðjónsdóttir,  Guðrún  Helga
Bjarnadóttir, Ketill Berg Magnússon, Ragnheiður Sigurðardóttir og Þóra Þórarinsdóttir.  

Boðuð forföll: Árni Einarsson, Jónas Guðmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir.

__________________________________________________________________________

1. Aðalfundur

Ketill fór yfir dagskrá og hlutverk fyrir aðalfund samtakanna sem boðaður er 16. maí kl. 
16:00 – 18:00 hjá Krabbameinsfélaginu, Skógarhlíð, Reykjavík. 

Jón Pálsson og Ólafur Proppe hafa hafið störf í uppstillingarnefnd. Vantar 3ja aðilann. 
Ragna Árnadóttir hefur ekki gefið svar. RS falir að athuga með Auði Ingu Þorsteinsdóttur 
framkvæmdastjóra UMFÍ sem plan B. 

Ketill lagði til við uppstillingarnefnd að hún myndi skila af sér til formanns mánudaginn 14. 
maí um kjör til stjórnar. 

Rætt um dræma mætingu fundarmanna, þá sérstaklega aðalmanna. Uppstillingarnefnd er 
beðin að hafa orð um þetta við stjórnarfólk. 

Rætt um að skipa uppstillingarnefnd til næstu eins – tveggja ára á aðalfundinum.  

2. Staða vinnuhópa

Rætt um könnun fræðsluhópsins. Fá svör hafa komið inn. Ákveðið að senda annan 
markpóst á formenn og framkvæmdastjóra samtaka.
 
Aðrir hópar hafa ekki fundað frá síðasta fundi. 

Rætt um fyrirkomulag hópanna fyrir næsta starfsár. Hugmynd að breyta fyrsta fundi nýrrar 
stjórnar í meiri vinnufund, skipta strax upp í vinnuhópa og gefa hópunum tíma til þess að 
skipuleggja sig fyrir veturinn. 

3. Staða verkefna

Lýsa, fundur fólksins. Ketill sendi út almennan kynningarpóst þar sem hnykk var á orðalagi 
og tilgangi viðburðarins. Rætt um fjármögnun verkefnisins, það á eftir að tryggja hana. Stjórn
er hvött til þess að hvetja fleiri til þess að vera með 7. – 8. september í Hofi, Akureyri. 

Nám við stjórnendur þriðja geirans. Námið fer fram aftur næsta vetur og eru bæklingar og 
kynningarefni væntanlegt. 

10 ára afmælishátíð Almannaheilla: Viðburðurinn fer fram 7. nóvember kl. 16:30 – 19:00. 
Ákveðið að fara af stað með viðurkenninguna: Fyrirmyndarfélag Almannaheilla. 
Viðurkenningin er ekki einungis bundin við aðildarfélög Almannaheilla, opin fyrir öll 
almannaheillasamtök. Forsendur á vali verða byggðar á frumvarpinu. Hátíðin verður tilvalinn 
vettvangur til þess að taka fleiri félög inn í samtökin. 
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Tímalína hátíðarinnar:
1. sept. Auglýst eftir tilnefningum. 
20. okt. Frestur rennur út. 
29. okt. Dómnefnd skilar af sér. 

Drög að dagskrá er ávarp frá formanni Almannaheilla því næst verði leitað til forseta Íslands 
til þess að afhenda viðurkenninguna.
  
Samþykkt að gefa Katli og Þóru umboð til þess að vinna áfram að hátíðinni. 

4. Önnur mál.

Engin önnur mál tekin fyrir. 

__________________________________________________________________________

Fundi var slitið kl. 10:03

Næsti fundur er Aðalfundur 16. maí kl. 16:00.

/RS

Almannaheill | Sigtún 42 | 105 Reykjavík | Kt. 520908-0640 | www.almannaheill.is | almannaheill@almannaheill.is


