Skýrsla formanns K-dagsnefndar
Umdæmisstjóri, góðir umdæmisstjórnarmenn og aðrir embættismenn Kiwanisumdæmisins,
lokaundirbúningur K-dags fólst í auglýsingarátaki sem Margmiðlun ehf. sá um að hafa með gerð
og birtingu auglýsingar í sjónvarpi sem vakti landsathygli og þemaviku í útvarpi með viðtölum við
nefndarmenn og fulltrúa styrkþega, auglýsingum í blöðum, prentun á plaggöttum og lyklaspjaldi,
pökkun á lyklum til klúbba, samningur við Valitor um posa sem Alfred sá um og var sérstaklega
hagstæður, þar sem við vorum með helgarleigu þá þurfti að hafa snör handtök við að koma þeim
út á land með pósti, flugi og rútum og tókst mjög vel og voru heimtur góðar, K-dagsnefndin sá um
greiðslur. Það má segja að nefndarmenn hafi verið í fullu starfi söfnunardaganna til þess að sjá til
þess að allir söluaðilar hefðu nóg af lyklum, lyklaspjöldum og posum. Samið var við BYKO um
frían skurð á lyklum um allt land og einstakir klúbbar sömdu einnig við aðra á sínu heimasvæði
eins og Húsasmiðjuna á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum og Skósmiðinn í Hafnarfirði. Rétt er að
vekja athygli á því, að hugmyndina að lyklinum nú, á Hörður Baldvinsson og varð hugmyndin til á
einum af fyrstu fundum nefndarinnar.
Salan hófst með því að verndari K-dagsins forseti Íslands Hr. Ólafur Ragnar Grímsson tók á móti
K-dagsnefndinni og umdæmisstjórn á Bessastöðum tók við skjali og lykli og áttum við ánægjulegt
spjall og góðar veitingar voru í boði, kaffi og pönnukökur.

+
Einnig var startað Hreyfing er LYKILL að bættri geðheilsu, “Sund léttir lund“ Í tengslum við
K-daginn var efnt til sundátaks í samstarfi við Sundsambands Íslands í tilefni 60 ára afmælis
sundsambandsins. Sundið stóð yfir dagana 10. til 19. maí og var í umsjá sundfélaga um land allt.
Þann 19. maí var Kiwanissundið gert upp og syntu Óskar umdæmisstjóri, Hörður formaður SSÍ og
sundkapparnir Ragnheiður Ragnarsdóttir og Jakob Sveinsson lokasprettinn í Laugardagslauginni.
Staðfest er að 5.190 kílómetrar hafi verið syntir, en takmarkið var 4.800. Lengst var synt í
Ásvallalaug í Hafnarfirði eða um 1.600 km og í Laugardalslaug um 1.450.
Mikil stemming var um allt land í sölu lykla og fengum við í nefndinni jafnóðum fréttir og beiðnir
um viðbóta lykla, sem var komið í flug eða jafnvel ekið í veg fyrir rútur til þess að koma lyklum
eða posum á leiðarenda. Það var okkur í nefndinni mikið gleðiefni þær frábæru viðtökur og þá
miklu ánægju sem varð með lykillinn.
K-dagurinn í Færeyjum, Kiwanisklúbbarnir í Færeyjum höfðu samþykkt að vera með í verkefninu
og voru 5 þúsund lyklar að Ruko gerð keyptir og greiddir. Eiríkur Ingvarsson fyrrum svæðisstjóri
Þórssvæðis er tengiliður við K-dagsnefndina. Lyklarnir verða seldir þar á lengri tíma en hér á
landi og þar verða styrkt geðverndarmál. Stefnt að uppgjöri í Færeyjum í október.

Niðurlag.
Starf K-dagsnefndar miðast að vera í nánu sambandi við Kiwanisfélaga og með því að virkja,
svæðisstjóra, forseta og tengiliði í klúbbunum og koma í veg fyrir að það mynduðust flöskuhálsar í
samskiptum, nefndin virkjaði heimasíðu umdæmisins, var á facebook og sendi aragrúa af
tölvupósti, nefndarmenn fóru á fundi hjá öllum svæðisráðum og heimsótti 2/3 Kiwanisklúbba.
Gefin voru út þrjú tbl. af Fréttabréfi K-dagsnefndar.
Helstu samningar voru:
• Heimild frá Dómsmálaráðuneytinu til söfnunar.
• Bréf sent til allra helstu félagasamtaka þar sem söfnunin var kynnt og ósk um að ekki væru
aðrar safnanir á sama tíma.
• Samið við Gústaf H. Hermannsson um umsýslu við framleiðslu og flutning lykla frá Kína
• Samið var við Margmiðlun ehf. um kynningarmál með frábærum árangri.
• Samið um hönnun, prentun og strikamerkingu.
• Samið við Landsbankann um söfnunarreikning
• Samið við Valitor um posa (helgarleiga alm. 6 þús. kr. okkar samningur 2 þús. kr. án vsk).
• Samið við símafélögin, Vodafone, Símann og Nova um söfnunarnúmer 908 1500.
Það sem upp á vantaði, var að það vantaði fleiri söluaðila því ekki vantaði upp á viðtökur. Við í
nefndinni urðum fyrir nokkrum vonbrigðum með að Umdæmisstjórn hafði ekki tekið með sér
lykla á Evrópuþings svo og á heimsþing, þrátt fyrir ábendingar frá nefndinni um sölu og kynningar
á þessu frábæra verkefni og til að styðja við kynningu á okkar frambjóðenda.
Það er mat okkar í nefndinni að það hafi náðst frábær árangur með samstilltu átaki Kiwanisfélaga
um land allt og góðu framlagi samstarfsaðila við sölu.
Helstu styrktaraðilar söfnunarinnar voru; Actavis, N1, Landsbankinn, BYKO, ISAL, ALCOA og
Norðurál og er þeim færðar bestu þakkir fyrir öflugan stuðning á erfiðum tíma, einnig þakka ég
forsvarsmönnum Margmiðlunar þeim Lárusi, Sigurjóni og Heimi fyrir frábært samstarfi.
Ég vil þakka samnefndarfélögum mínum þeim Emelíu Dóru Guðbjartsdóttur, Páli V. Sigurðssyni
og Herði Baldvinssyni fyrir þeirra fórnfúsa og frábæra starf þeirra um leið og við minnumst
Alfreds Styrkárssonar er lést langt fyrir aldur fram þann 20. júlí sl. en hann byrjaði í nefndinni en
sagði sig frá sl. vetur vegna veikinda en hann kom að verki með okkur og gerði góðan samning við
Valitor um posa, blessuð sé minning um góðan og öflugan félaga.
Forseta Íslands Hr. Ólafi Ragnari Grímssyni eru færðar alúðarþakkir fyrir að vera verndari
verkefnisins
Við uppgjör K-dagsins þá hefur selst fyrir 33 milljónir kr., 3 milljónir kr. fóru sem styrkir
(sölulaun) til samstarfsaðila við sölu sem voru; íþróttafélög, skólafélög, kórar og skátafélag.
Kostnaður var; lyklarnir kostuðu 5,2 milljónir kr. þar af 1,2 milljónir kr. VSK, posaleiga og
sendingakostnaður ofl. K-dagsnefndin hefur ákveðið að skilja 1 milljón kr. á reikningi til næstu
K-dagsnefndar:
Afhending styrkjanna fer fram 10. október sem er alþjóða Geðheilbrigðisdagurinn.
Til styrktarverkefna fer kr. 22.500.000, og skiptast styrkirnir þannig:
•

BUGL, sérverkefni sem snýr að þjónustu við ungt fólk m.a. á landsbyggðinni
kr. 8.500.000

•

Miðstöð foreldra og barna (MFB) sem skiptist í þrennt; foreldraeflingu, meðgönguhópar
og tengslaeflingu. Miðstöðin er m.a með sérhæfð úrræði við fæðingarþunglyndi.
kr. 8.500.000

•

Lautin á Akureyri, sem er: „Athvarf fyrir fólk með geðraskanir“ kr. 5.500.000
F.h. K-dagsnefndar Kiwanisumdæmisins
Gylfi Ingvarsson formaður

