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1. Vellíðan í faraldrinum, félagasamtökin
 Umræða um hvernig Covid hefur áhrif á störf aðildarsamtakana. Þreyta er í samfélaginu, covid 

hamlar en margir hlutir gerast. Viðburðir sem eru haldnir á netinu fá góða þátttöku, sem er samt 
öðruvísi, minni „viðvera“. Hins vegar er þátttaka víða á landinu og jafnvel erlendis frá, og 
upptökur eru geymdar og aðgengilegar. Það er erfiðara að finna sjálfboðaliða. Fjáröflun gengur 
vel, bæði símafjáröflun og fjáröflun á netinu. 

2. Félagsleg nýsköpun
 Málþing í háskólanum heppnaðist vel. Könnun um hvernig félagasamtök eru að fara úr covid var 

kynnt. Almenningur hélt áfram stuðningi, fyrirtækin væru aðeins að gefa eftir. Málþing var vel 
sótt, 50-60 þátttakendur.

3. Frumvarp Almannaheilla
Haldinn var fundur með Katrínu forsætisráðherra og endurskoðun frumvarps til laga um félög til 
almannaheilla rætt. Lýst var vonbrigðum með að opinber stuðningur við nýsköpun á landinu er 
ekki tengdur við almannaheillasamtök í nýju frumvarpi. komið í frumvarpið; memó var sent til 
beggja forsætisráðherra og ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Lagt var til að 
frumvarpinu yrði breytt áður en hann fer fram, áhersla yrði lögð á nýsköpun, að 3-5% af 
framlögum til Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fari í nýsköpunarstuðning við óhagnaðardrifna 
starfsemi.

4. Fjármögnun
Mikilvægt er að safna fjármunum til að geta rekið starfsemi í nýju húsnæði í Garðabænum. 
Verkefni í HÍ gengur vel, góður vefur https://vaxandi.hi.is/ verið gerður, sem þjónar öðru 
hlutverki en vefur Almannaheilla, og verkefnastjóri var ráðinn fram að áramótum. Styrkur frá 
ráðuneyti í fyrra hefur ekki skilað sér en ¼ á að vera fyrir Almannaheill. Eftir á að ákveða hvernig 
að ráðstafa styrknum (1.000.000 kr.). 

https://vaxandi.hi.is/


5. Fundur fólksins
Fundi fólksins var frestað, stefnt er á fund í september 2020. Haf var samráð við 
Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Hann verður tvískiptur, annars vegar Fundur fólksins og 
hins vegar Lýðræðishátíð unga fólksins. Hún verður í formi vinnustofa fyrir ungt fólk og mun 
Reykjavíkurborg koma að framkvæmd hennar. Búið er að tryggja Norræna húsið, eftir á að tryggja 
annað húsnæði. Varðandi deilu um Lýsu þá eru engar fréttir frá Akureyri, þá er fundur með 
lögfræðingi nk. föstudag. Tryggja þarf að framkvæmda Lýsu með leyfi frá Almannaheillum til að nota 
gögnin. Samningur á að gilda. Samrómur er í hópnum að það sé pláss fyrir tvær hátíðir, eina í 
bænum að hausti og eina fyrir norðan að vori. Skýrslan um hátíð sem ekki varð er í vinnslu.

6. Önnur mál
Búið að uppfæra upplýsingar um Almannaheill í fyrirtækjaskrá. Fréttir úr starfshópum ræddar. 
Umsóknir um aðild frá síðasta aðalfundi eru afgreiddar og þrjú félagasamtök voru samþykkt inn. Það 
þarf að láta vita af okkur, aðsetur, nýsköpun, skattalög, og nýta tækifæri til að fá fleiri inn. Enn er 
enginn starfsmaður í Almannaheillum – verið er að safna peningum – rætt var um að fá einn aðila 
tímabundið frá Vinnumálastofnun og greiða mismuninn, eða að samnýta starfsmann sem vinnur í 
verkefnið við HÍ. Það er betra að fá starfsmann þegar húsnæðið er komið, en tryggja að hann sé ekki 
einn í stóra húsnæðinu. Rætt var einnig um aðgengi ungmenna að tölvum og námi meðan þeir eru í 
fjarnámi. Sum hótel og kirkjur bjóða húsnæðið sitt. 
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