
Fundargerð stjórnar Almannaheilla, 14. október 2020 kl. 9.00

Jónas Guðmundsson formaður setti fund og stýrði honum, fundurinn var rafrænn.

Mætt: Jónas Guðmundsson, Guðlaug Birna Guðjónsdóttir, Ómar Kristmundsson, Ásdís Eva 
Hannesdóttir, Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, Árni Einarsson, Hrefna Sigurjónsdóttir og 
Hildur Helga Gísladóttir sem ritaði fundargerð. 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt.

2. Húsnæði— Samningur hefur verið undirritaður við Oddfellow um afnot Almannaheilla af
húsnæði þeirra í Urriðaholti, unnið er að innréttingu húsnæðisins.

3. Heimsmarkmið— Jónas og Hildur funduðu með Ástu Bjarnadóttur í Forsætisráðuneytinu 
í síðustu viku, samningurinn er tilbúinn og verður undirritaður í vikunni.

4. Félagsleg nýsköpun— Nýsköpunar- og samfélagssetur 3ja geirans.  Unnið er að gerð 
vefsíðu fyrir verkefnið þar sem verða hagnýtar og fræðilegar upplýsingar um stjórnun, 
starfshætti, verkefni og umfang 3ja geirans. Vefsíðan verður opnuð í hádeginu 20. 
október nk. á veffundi, fundarboð er væntanlegt. Á fundinum verða kynntar niðurstöður 
alþjóðlegrar könnunar á framlagi samfélagsins til 3ja geirans, hvort það hafi breyst á 
fyrsta Covid-tímabilinu. Jónas formaður Almannaheilla beðinn að ávarpa fundinn.

5. Áhrif Covid á félagasamtök— Jónas hefur verið í samskiptum við forsætisráðuneytið um 
málefnið en hefur ekki fengið svör við erindum sínum. Áfram reynt að fá samband við 
ráðuneytið. Einhverjir styrkir hafa verið auglýstir til félagasamtaka varðandi heilbrigðis- 
og félagsþjónustu.

6. Skattamálin— Jónas sendi inn umsögn um væntanlegt frumvarp um skattbreytingar 
lögaðila sem vinna að almannaheillum og eru í Samráðsgáttinni og verður þeirri umsögn 
fylgt eftir. 

7. Lýðræðishátíðin Fundur fólksins— Ákveðið hefur verið að fresta fundinum til 2021, 
Norræna húsinu var lokað nýlega vegna sóttvarnaraðgerða og því ómögulegt að hafa 
viðburðina þar auk þess að væntanlegir þátttakendur áttu í erfiðleikum með að koma 
saman sínum viðburðum vegna Covid19.  Umræður urðu um áherslur og tímasetningu 
fundarins 2021. Rætt um að halda styttra netmálþing nú í haust. Enn hafa ekki borist 
gögn frá MAK, fráfarandi umsjónaraðila Fundar fólksins skv. samningi þar um. 
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8. Frumvarp um félög til almannaheilla— Jónas er í sambandi við atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytið ofl. vegna lagafrumvarpsins um félagasamtök, áfram ýtt á það. 

9. Raunverulegir eigendur— Erindi Almannaheilla til Skattsins um framkvæmd skráningar 
raunverulegra eigenda félagasamtaka hefur enn ekki verið svarað; áfram reynt að ná til 
Skattsins vegna erindisins. Rætt um væntanlegt frumvarp þar sem til stendur að rýmka 
heimild Skattsins til að leggja niður félög sem ekki eru starfrækt. 

10. Fleira frá starfshópum—aðildarumsóknir
Kynningar og fræðsluhópar funduðu í lok september þar sem farið yfir verkskiptingu, 
verkefni og hvernig vinnan verður í Covid19.
Nú eru tvö aðildarfélög sem óska eftir aðild að Almannaheillum, aðild þeirra er í ferli. 

11. Önnur mál- umræður um heimasíðu Almannaheilla og fundaform á netinu.

12. Fundi slitið kl. 10.45 
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