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Fundargerð Umdæmisstjórnar 

 Laugardaginn 28. febrúar 2015  

kl. 10:00 í Kiwanissalnum að Bíldshöfða 12, Reykjavík   

 

Dagskrá: 
 

1. Fundur settur – kynning fundarmanna 

2. Umræður um skýrslur 

3. Kynning á nýjum Umdæmislögum – Óskar Guðjónsson 

4. Áherslur næsta starfsárs – Gunnsteinn Björnsson kjörumdæmisstjóri 

5. Fjölgunarmál – Stefán R. Jónsson formaður útbreiðslu- og fjölgunarnefndar 

6. Þroska- og hegðunarstöð – starfsemi og þjónusta  

7. Skýrsla formanns þingnefndar 

8. Endurskoðað fjárhagsuppgjör  umdæmisins 2013-2014 og umdæmisþings 2014 

9. Aðsend bréf  

10. Önnur mál  

Mætt:  Gunnlaugur Gunnlaugsson umdæmisstjóri, Dröfn Sveinsdóttir fráfarandi umdæmisstjóri, 

Gunnsteinn Björnsson kjörumdæmisstjóri, Eyþór K. Einarsson umdæmisféhirðir, Tómas Sveinsson 

erlendur ritari, Svæðisstjóri Færeyjasvæðis, Karin Jokobsen, Svæðisstjóri Óðinssvæðis Ólafur 

Jónsson, Svæðisstjóri Sögusvæðis Ólafur Guðmundsson,  Svæðisstjóri Ægissvæðis Magnús 

Eyjólfsson, Stefán Ragnar Jónsson formaður útbreiðslu- og fjölgunarnefndar og tengiliður við 

fyrrverandi umdæmisstjóra, Óskar Guðjónsson Upplýsinga og blaðafulltrúi/ Ritstjóri Kiwanisfrétta,  

Sigurgeir Aðalgeirsson formaður laga- og ályktananefndar, Ástbjörn Egilsson formaður styrktarsjóðs 

og tengiliður við stífkrampaverkefnið, Andrés Hjaltason formaður fræðslunefndar, Arnór L. Pálsson 

formaður fjárhagsnefndar, Konráð Konráðsson tengiliður við gagnagrunn KI,  Hjördís Harðardóttir 

fyrrverandi umdæmisstjóri, Haukur Sveinbjörnsson verðandi kjörumdæmisstjóri, Jóhanna M. 

Einarsdóttir verðandi umdæmisritari og Kristján G. Jóhannsson umdæmisritari,sem ritaði fundargerð.    

Svæðisstjóri Freyjusvæðis Ragnar Eggertsson og Magnús Helgason verðandi umdæmsféhirðir boðuðu 

forföll.    
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1. Fundur settur -  Kynning fundarmanna 

Gunnlaugur Gunnlaugsson umdæmisstjóri setti fundinn og óskaði eftir að fundarmenn 

kynntu sig, sem er gamall siður á umdæmisstjórnarfundum. Í framhaldi flutti 

umdæmisstjóri skýrslu sína til umdæmisstjórnar. Nefndi hann m.a. að stefnt er að 

afhendingu reiðhjólahjálmanna 21.- 24. apríl nk. , sem er í kringum sumardaginn fyrsta.  

 

2.  Umræður um skýrslur  

Rafrænar skýrslur, sem borist hafa, voru sendar fundarmönnum fyrir fundinn.  

Fyrir lágu skýrslur frá Svæðisstjórum Freyju, Færeyja, Óðins, Sögu og Ægis, 

umdæmisféhirðis, umdæmisritara, kjörumdæmisstjóra, internetnefndar, 

stífkrampaverkefnis, fræðslunefndar  og tengiliðs við gagnagrunn KI. 

Sigurgeir Aðalgeirsson formaður laga og ályktananefndar tók til máls og  bað svæðisstjóra  

að hvetja klúbba til að ganga frá nýjum klúbbalögum, en örfáir klúbbar hafa gert það.  

Ástbjörn Egilsson tengiliður stífkrampaverkefnisins greindi frá framgangi þess og t.d. 

kom fram að Bill Gates hefði nú gefið 2,5 milljón dollara og mun Kanadíska ríkið leggja 

fram sömu upphæð.  Búið er að framlengja verkefnið til desember 2015.  Nú hafa safnast  

um 80 milljónir dollara í allt. Ástbjörn greindi einnig frá því að sala styrktarsjóðs á 

stjörnum hafi gengið vel á þessu ári.  

Óskar Guðjónsson baðst afsökunar á því að Kiwanisfréttir hafi ekki komið út enn, en úr 

því verður bætt. Greindi hann frá því að sendar hefðu verið  fréttatilkynningar til fjölmiðla 

vegna 100 ára afmælis hreyfingarinnar, en ekki birst enn.  Saknaði úr skýrslu 

umdæmisstjóra um hvernig halda ætti upp á afmæli hér á landi og K-daginn.  Einnig um 

hvort við tækjum þátt í unglingabúðum. Honum fannst einnig þurfa heildstæða umræðu 

um vorþing.    

Einnig minntist hann á klúbbinn Eldfell, hann standi honum nærri, hugmyndin hafi verið 

góð en því miður virðist hún ekki hafa gengið upp.   
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Hann spurðist fyrir um væntanlegar  framkvæmdir í húsinu og endurbætur á heimasíðu. 

hýsingu.  Er til fjárhagsáætlun um þetta, eru til nógir peningar?  Ætti kannski frekar að 

veita því til  kynningarmála? 

Umdæmisritari benti á að skýrslu hans eru tölur um söfnun í styrktarsjóð og framlög til 

styrktarverkefna ekki alveg réttar, en úr verður bætt.  

Gunnsteinn Björnsson kjörumdæmisstjóri tók fram að umdæmisstjóri ákveði dagsetningu 

umdæmisþings og mikill stuðningur hafi verið við vorþing, það uppfyllir einnig 

lagaskilyrði.  

Umdæmisstjóri greindi frá því að hann hefði  fengið tölvupóst um sumarbúðir og verður 

því svarað fljótlega, reiknað með fimm unglingum. 

Magnús Eyjólfsson svæðisstjóri Ægissvæðis, sagði að fjáraflanir og styrkir væru verulegir 

í svæðinu. 

Andrés Hjaltason sagðist vera í hjálmanefnd í Keflavík og óskaði eftir að svör bærust 

þegar hann sendi tölvupóst með upplýsingum. Greindi frá því að klúbbarnir í Keflavík 

ræddu um að í tengslum við afhendingu hjálma væri foreldrum afhentar upplýsingar um 

Kiwanis og minnast 100 ára afmælisins.  Talað um að endurnýja slíkt efni og hugsanlega 

prenta í meira magni.  

Ólafur Jónsson svæðisstjóri Óðinssvæði, heyrum út í klúbbunum óánægju, sem nær svo 

ekki lengra, taldi ástæðuna m.a. minni persónuleg tengsl en voru áður. Á von á fimm 

fjölmiðlum þegar styrktarverkefni Drangeyjar verður kynnt í næstu viku og einnig munu 

fjölmiðlar fjalla um hjálmaafhendingu í maí á Akureyri. Persónuleg tengsl umdæmisstjóra 

og fleiri embættismanna við almenna félaga hafa minnkað.     

Ástbjörn spurðist fyrir um rökin fyrir því að halda vorþing og einnig hver væri 

raunveruleg ástæða fyrir því að Eldfell er að hætta. Þetta væri gott að vita.   

Umdæmisstjóri sagðist telja vorþing að mörgu leyti betra, vetrarstarfinu væri nýlokið.  

Varðandi Eldfell sagðist hann hafa komist að því þegar hann fór á fund hjá þeim að þetta 

væri búið að standa til í þrjú ár og margskonar misskilningur hafi verið á ferðinni.   
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Tómas Sveinsson sagði varðandi Eldfell að sannleikurinn fengist aldrei fram, mismunandi 

eftir því við hvern er talað.   

Gunnsteinn Björnsson -  bæði rök á móti og með vorþingi. Helstu rökin hvernig við fáum 

fólk til að taka þátt. Vantar yfirleitt mikið af fólki á þing. Best að ljúka starfsárinu með 

þingi og síðan kláraði umdæmisstjórn starfsárið. Meiri umfjöllun um það sem er að gerast 

í klúbbunum – dettur niður í sumarfríinu.  

Eyþór K. Einarsson umdæmisféhirðir -  Greindi frá því að nauðsynlegt væri að fara í 

ákveðnar endurbætur á húsnæðinu – nýtt parket, hljóðkerfi og fleira. Undanfarin ár hefur 

tekist að spara ýmsan kostnað hjá hreyfingunni og hefur það skapað svigrúm til þess að 

fara í þessar framkvæmdir.  Óskar hann eftir heimild umdæmisstjórnarfundar til að fara í 

þessar framkvæmdir.  Fór yfir umdæmisgjöld og gjöld til KI og KIEF sem eru samtals um 

18.500 krónur.  

 

3.  Ný umdæmislög – Kynning á helstu breytingum – Óskar Guðjónsson 

Óskar Guðjónsson kynnti breytingar sem lagt er  til að verði gerðar á umdæmislögum. 

Nokkrum köflum þarf að breyta verulega og umdæmisstjórn þarf að taka afstöðu til 

ýmissa atriða áður en eiginleg þýðingarvinna getur hafist.   Óskar leggur til að kallaður 

verði saman rafrænn fundur í umdæmisstjórn til að afgreiða þau atriði.   Kynningarefni 

Óskars verður meðal skýrslna af fundinum.   

 

4. Kjörumdæmisstjóri – áherslur næsta árs 

Gunnsteinn Björnsson kjörumdæmisstjóri kynnti áherslur næsta starfsárs og sagði að 

megin áherslan verði á að fjölga félögum.  Það er samt  ljóst  að ekki verði náð 1.000 

félaga markmiðinu á einu starfsári.   Sennilega næst það ekki nema með því að stofna nýja 

klúbba.  

Mun óska eftir því að verðandi forsetar klúbba gefi upp markmið sín um fjölgun.  Vill 

auka veg kvenna í hreyfingunni og fjölga þeim.  

Einkunnarorð umdæmisstjóra næsta starfsár verða:Horfðu upp, ekki niður.  Horfðu fram 

en ekki aftur. Þótt við þurfum að læra af fortíðinni megum við ekki verða eftir þar.  
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Gunnsteinn vill halda vorþing 2016 en það fylgir því að fyrr þarf að liggja fyrir hverjir 

verða embættismenn í klúbbunum og væntanlega þarf að aðlaga fleiri hluti.  

Vill halda K-degi á lofti.   Það er okkar vörumerki og ásetningur um að K-dagurinn verði 

haldinn á næsta starfsári og nýttur einnig til að kynna hreyfinguna. Með kynningu fáum 

við nýja félaga og þurfum nýta svona daga til að vera meira áberandi.  

Embætti upplýsingafulltrúa – markmiðið að koma okkur í fjölmiðla, ekki auðvelt starf, 

það er krefjandi.   Fagnar því að embætti vara umdæmisstjóra (kjörkjörumdæmisstjóri) 

verði fast embætti.  

Í mars verður fræðsla fyrir verðandi svæðisstjóra. Önnur fræðsla fer út í svæði og þarf 

rými á síðasta svæðisstjórafundi í vor fyrir hana.  

Skorar á alla að horfa sérstaklega til fjölgunar. Fáum ekki óendanlega fresti til að vera 

umdæmi.  

Andrés Hjaltason formaður fræðslunefndar gerði grein fyrir fyrirkomulagi fræðslunnar, 

þurfa að vera sér á svæðisráðstefnum. Verður fyrir kjörforseta og verðandi ritara.  

Hjördís Harðardóttir úr fjölgunarnefnd Evrópu gerði grein fyrir Skype-fundi sem 

fjölgunarnefndin átti með umdæmisstjóra. Fjölgunin fyrir nokkrum árum var vegna nýrra 

klúbba, sem voru stofnaðir. Tala við svæðisstjórana hvort einhverjir áhugasamir í 

klúbbunum séu til í að gangast fyrir stofnun nýrra klúbba. Svæðisstjórar þurfa að finna 

öfluga menn í sínum klúbbum til að vinna að fjölgun. Umdæmin í Evrópu eru að vinna að 

fjölgun félaga undir 40 ára, hefur orðið mikil fjölgun í Evrópu.  Okkur býðst að sækja um 

styrk til að stofna nýja klúbba, 750 evrur, sem greiðast í tvennu lagi. Þetta ættum við að 

nýta okkur.  

 

5.  Fjölgunarmál – Stefán R. Jónsson formaður útbreiðslu- og fjölgunarnefndar 

Stefán gerði grein fyrir starfi nefndarinnar.    Á umdæmisþingi kom fram að verðandi 

forsetar töldu að hægt væri að fjölga um 40-60 manns í hreyfingunni á starfsárinu. Maður 

á mann aðferðin skilaði besta árangrinum.  
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Sendi forsetum bréf  í upphafi árs. Fékk eitt svar, frá Ölver. Sendi aftur bréf 14. febrúar og 

óskaði eftir svörum. Búinn að fá svar frá 22 forsetum. Vonast til að klára þetta fyrir vorið.    

Þeir eru mjög jákvæðir að taka inn félaga og bjartsýnir, en vantar lokahnykk. Við þurfum 

að kynna hreyfinguna betur. Sammælast um það hvernig við eigum að standa að fjölgun.  

Hann las upp bréf frá forseta Emblu og þar kom m.a. fram að samstarfsaðilar Kiwanis eins 

og Eimskip og Geðhjálp kynna okkur ekki. Einnig er mikil samkeppni um fólk við aðrar 

hreyfingar. 

 

6.  Þroska- og hegðunarstöð – starfsemi og þjónusta  

Gyða Haraldsdóttir  sálfræðingur kynnti starfsemi og þjónustu  Þroska- og 

hegðunarstöðvar, sem er á vegum Heilsugæslunnar.   Margir halda að BUGL sjái um þetta 

allt, en það koma margfalt fleiri til Þroska- og hegðunarstöðvarinnar. 

 

7.  Skýrsla formanns þingnefndar 

Tómas Sveinsson flutti skýrslu formanns þingnefndar, þar kom m.a. fram að 

undirbúningur er kominn vel á veg  og fleiri upplýsingar væntanlegar þegar líður á 

mánuðinn.  

 

8.  Fjárhagsuppgjör starfsárið 2013-2014 

Eyþór K. Einarsson lagði fram endurskoðað fjárhagsuppgjör umdæmisins fyrir starfsárið 

2013-2014 og umdæmisþings 2014. 

Tekjur umdæmisins voru rúmar 15 milljónir króna og útgjöld 13,5 milljónir og hagnaður 

rúmlega 1,5 milljónir króna.    Eignir voru samtals 26,7 milljónir króna og eigið fé alls um 

18 milljónir króna.  Uppgjörið er áritað af löggiltum endurskoðanda Gunnari Rafni 

Einarssyni.   Reikningarnir verða undirritaðir af fráfarandi umdæmisstjórn og lagðir fyrir 

umdæmisþing til samþykktar. 
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9. Aðsend bréf 

Sumarbúðir  

Fjölgunarnefnd 

 

10. Önnur mál 

Gunnlaugur umdæmisstjóri vitnaði í bréf frá Kiwanisklúbbnum Keili þar sem m.a. er talað 

um að gjöld til umdæmisins séu há, en það er mikill misskilningur. Ræddi einnig um að 

gefa út bækling: Hvað græði ég á því að vera í Kiwanis.      

Kristján G. Jóhannsson gerði grein fyrir hugmyndum að ferð á heimsþing Kiwanis í 

Indianapolis í júní. Fljótlega verða sendar út upplýsingar.  

Ólafur Jónsson svæðisstjóri Óðinssvæðis ræddi um stífkrampaverkefnið, sem honum 

finnst vera lífvana. Við þurfum að vera vakandi og Umdæmisstjóri þarf að reka á eftir.  

Næstkomandi laugardag mun Drangey gangast fyrir skemmtun og kynningu í Miðgarði, 

fimm kórar koma fram og kvenfélög gefa veitingar í hléi,  einnig verður kynnt 

styrktarverkefni klúbbsins um ristilspeglun. 

1.-3. maí verður sögusýning á Akureyri og hjálmaafhending – Kiwanishátíð. 

Óskar Guðjónsson skýrði út vinnu að stífkrampaverkefninu og að framlenging 

verkefnisins gefi ýmsa möguleika 

Eyþór K. Einarsson umdæmisféhirðir lagði fram eftirfarandi tillögu: 

„Legg til að hluta hagnaðar síðasta starfsárs verði nýttur til lagfæringa  á húsnæði 

umdæmisins að Bíldshöfða 12. Framkvæmdaráði verði falin nánari útfærsla og eftirlit með 

framkvæmdunum og sjái til þess að kostnaður fari ekki fram úr kostnaðaráætlun.“ 

Samþykkt samhljóða. 

Tekin var til afgreiðslu tillaga Ólafs Jónssonar frá síðasta umdæmisstjórnarfundi um að 

nýir félagar fái afslátt af gjöldum fyrstu árin. Tillögunni vísað til laga- og ályktananefndar, 

sem mun skila áliti fyrir næsta fund umdæmisstjórnar.  
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Óskar Guðjónsson ræddi um að stefnu vantaði varðandi fjölgun og lagði áherslu á að þar 

þyrfti að móta ákveðna stefnu og framfylgja henni. Heildræn stefna með forystu og 

aðhaldi. Mikilvægt að halda félögum í klúbbunum. 

Ræddi einnig um kjörorð hreyfingarinnar sem er: Hjálpum börnum heimsins, en nokkuð 

hefur borið á að eldri kjörorð séu enn í notkun hjá sumum.  

Ólafur Jónsson greindi frá því að Kiwanisklúbburinn Skjálfandi hafi haldið sérstakan fund 

um innri málefni klúbbsins og var 100 % mæting. Síðan er fyrirhugað að taka skipulag 

starfsins til endurskoðunar. 

Umdæmisstjóri beindi því til svæðisstjóra að þeir fái hugmyndir um hvernig halda skuli 

upp á 100 ára afmæli hreyfingarinnar á þessu ári. Þeir beini þessu að forsetum klúbbanna, 

sérstaklega á suðursvæðinu. Umræða hefur komið upp um að halda tónleika, sem gætu 

skilað styrk til verkefna.  

Jóhanna M. Einarsdóttir verðandi umdæmisritara ræddi um samfellu í starfi 

umdæmisstjórnar. Ræddi m.a. um heimasíðu, sem henni finnst vera svipuð og var áður.  

Einnig að lítið hefði verið gert með niðurstöður starfshópa, sem störfuðu á síðasta 

starfsári. Það þarf einnig teymi til að styðja við klúbba.   

Rætt um upplýsingamiða, sem hægt sé að dreifa. Vísað til fjölgunar – og 

útbreiðslunefndar.  

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:50 

Kristján G. Jóhannsson umdæmisritari 

 

 

 

 

 

 


