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2. stjórnarfundur Almannaheilla 
haldinn 11. sept 2019 kl.09:00 í Sigtúni 42   

___________________________________________________________________ 

Mætt eru: Guðrún Helga Bjarnadóttir (GHB) , Hrannar Björn Arnarson (HBA), Árni Einarsson 

(ÁE), Vilmundur Gíslason (VG), Halldór Sævar Guðbergsson (HSG), Guðlaug B. Guðjónsdóttir 

(GBG), Hrefna Sigurjónsdóttir (HS),  Ásdís Eva Hannesdóttir (ÁEH), Jónas Guðmundsson (JG), 

Hildur Helga Gísladóttir (HHG).  

Forföll boðuðu: Ragnheiður Sigurðardóttir (RS), Halldór Auðar Svansson (HAS)  og Vilhjálmur 

Bjarnason (VB).  

Fundur settur kl. 09:05 
 

1. Lýsa - Fundur fólksins 2019 

HSG var á Lýsu í fyrsta sinn. Talað um að fólk hefði verið að ræða að það hefðu færri 

verið mættir en í fyrra. 2 sófasjpöll. Þau streymdu sófaspjallinu, náðu góðri útbreiðslu 

út um allt land. Voru með fjölmiðlafulltrúann með sér.  

GHB gerði grein fyrir hátíðinni 6-7.sept 2019  

ÁEH vantar fleira fólk – almenning. Vantaði meiri kynningu á staðnum, t.d. að það væru 

fánar eða e-ð sem benti til þess hvað væri um að vera inni. Hver á að hvetja t.d. 

stjórnmálamenn að taka þátt? Umsjónaraðili eða eigandi?  

HS Mjög skemmtileg hátíð og vel skipulögð. 

Allir þátttakendur almennt ánægðir með skipulag, þjónustu og allt utanumhald.  

Næstu skref: Tala við félagsmálaráðuneytið og endurnýja samninginn um 

Almannaheill. Bíðum eftir skýrslu frá Lýsu – menningarfélaginu um hvernig gekk, fjölda, 

kostnað ofl. Mikilvægt að gera könnun. JG ætlar að fela RS að sjá um þessa könnun. 

Senda spurningarlistann á alla þátttakendur. Mikilvægt að auglýsa betur innan okkar 

aðildarfélaga, senda fyrr, á fb, á heimasíðu. 

Fagráð verkefnisins þarf að skipa  

2. Heimsmarkmiðin 

Stefnt er að vinnustofu fyrir félagasamtök í okt/nóv  nk. GHB, RS og (KBM, ÞÞ og RS 

skipa vinnuhóp.) Staðan tekin í janúar 2020 og ath. hvort samningur verður 

framlengdur. 

3. Erfðafjárgjafir 

Herferð er í gangi þessa dagana. Málþing er haldið föstudaginn 13.sept.  

 



 

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

 

Framlag Almannaheilla er að vera í forsvari fyrir verkefnið í fjölmiðlum. Lógó félaganna 

auk merkis Almannaheilla væru sýnileg. Ef önnur félög innan Almannaheilla vilji taka 

þátt greiðir það félag jafnan hlut við hin í kostnaði (áætlað um 1,5 mkr). 

 

4. Málefnavinna, hópar 

a. Þrýstihópur. Hrannar B Arnarson, Ómar Hlynur Kristmundsson. 

b. Kynningar- og aðildarfélagahópur. Árni Einarsson, Guðlaug B. Guðjónsdóttir 

og Hrannar B Arnarson. 

c. Fræðsluhópur og málefnaumræða. Árni Einarsson, Guðlaug B. Guðjónsdóttir 

og Hrefna Sigurjónsdóttir.  Hugmyndir að verkefnum: Opni háskólinn, 

málþing, kynningar, heimsóknir  milli aðildarfélaga. 

d. Siðaregluhópur:  Jón Ólafsson og Ketill Berg Magnússon. 

e. Lýsa – fundur fólksins  Guðrún Helga Bjarnadóttir  

f. Heimsmarkmiðahópur. Ásdís Eva Hannesdóttir, Guðrún Helga Bjarnadóttir og 

Ragnheiður Sigurðardóttir. 

5. Ný félög sækja um aðild. 

a. Kraftur 

b. BIEN Ísland – Félag um borgaralaun á Íslandi 

6. Námsbraut í Opna háskólanum. Vantar fleiri. Mikilvægt að auglýsa þetta betur. Dreifa 

bæklingi. Var dreift á Lýsu.  Fjarnám í boði. 5 þriðjudagar, okt, nóv og des. 

7. Skattamálin. 9 umsagnir bárust. Amk 2 umsagnaraðilar vildu engar breytingar. 7 voru 

sýnilegar öðrum.  

8. Frumvarp um Almannaheillafélög,  Ekkert nýtt af þessu máli. Tillaga að þrýstihópurinn 

hittist fljótlega og skoði þetta. 

 

9. Önnur mál: 

a. GBG Halda áfram með hádegiskynningar aðildarfélaga 

b. Taka áfram umræðuna um samstarf við HÍ (sbr.það sem Ómar talaði um á 

síðasta fundi) 
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c. ÁE verðum að skoða betur kynningu Almannaheilla. JG er ekki mikilvægt að 

halda veglegt málþing 

d. Ásdís ætlar að bjóða nýrri stjórn í „gettogether“ eins og hún hefur áður gert, 

til að hrista saman nýja stjórn. Hugmynd að tímasetningu, með fyrirvara,  

þriðjudaginn 8.okt kl.18-20 

Næsti fundur er boðaður miðvikudaginn 16. okt. kl. 09:00 í Sigtúni 42.  

 

GHB ritaði fundargerð. 

Fundi slitið kl. 10:35 


