Umdæmisstjórnarfundur
haldinn í Eldeyjarhúsinu í Kópavogi
22. janúar 2010

Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis
Í Sögusvæði eru í dag 4 klúbbar, Búrfell á Selfossi,
Ós á Hornafirði, Helgafell í Vestmannaeyjum, Ölver í
Þorlákshöfn og svo græðlingaklúbbur Helgafells á höfuðborgarsvæðinu. Þar var ég einmitt í gærkvöldi að
taka inn 20 nýja félaga. Þessi græðlingaklúbbur stefnir
að því að innan nokkurra mánaða verði hann sjálfstæður klúbbur og fái nafnið Eldfell og verði í Sögusvæði.
Á síðasta umdæmisþingi samþykkt var breyting á
skipan svæðanna og samkvæmt þeirri samþykkt kemur
Mosfell í Mosfellsbæ einnig inn í Sögusvæði. Þá verða
klúbbarnir svæðinu orðnir 6.
Starfsemi klúbbanna í Söguvæði sýnist mér í
hefðbundnu fari. Félagafjöldi í þessum klúbbum er 202.
Þeir hafa haldið fundi reglulega og verið með sín styrktarverkefni. Í fylgiskjali með skýrslunni minni er nánar
greint frá starfsemi klúbbana í tölum.
Fyrstu verkefni mín sem svæðisstjóri var að heimsækja klúbbana og stýra stjórnarskiptum hjá þeim. 17.
september héldu Ölversmenn sinn stjórnarskiptafund í
Ráðhúsinu í Þorlákshöfn. 2. október voru stjórnarskipti
hjá Helgafelli í Eyjum og þá voru einnig teknir 3 nýir
félagar inní klúbbinn. Og 23. október var sameiginlegur stjórnarskiptafundur Búrfells á Selfossi og Ós á
Hornafirði, haldinn á hótelinu á Kirkjubæjarklaustri.
Um leið héldu Búrfellsmenn uppá 40 ára afmæli
klúbbsins með bravör. Ég held að þarna hafi þessir litlu,
en flottu klúbbar, fundið leið til að gera þessa
stjórnarskiptaathöfn skemmtilegri. Þarna voru margir

samankomnir, sem fylgdust með og svo var slett úr
klaufunum um kvöldið.
Svæðisráðsfundur í Sögusvæði var haldinn í Þorlákshöfn 13. nóvember í húsnæði Ölvers í Þorlákshöfn.
Sá fundur var vel sóttur og umræður líflegar. Við
fengum Ragnar Örn Pétursson, kjörumdæmisstjóra í
heimsókn á fundinn og reifaði hann hvernig hann ætlar
að starfa sem umdæmisstjóri á næsta starfsári. Einnig
ræddi hann fjölgunarmál Kiwanishreyfingarinnar. Umræðu sem mér finnst orðinn svolítið þreytt og kannski
farin að virka öfugt. Hver vill jú ganga í félagsskap þar
sem sífelldur barlómur er um að okkur sé að fækka; að
illa gangi að fjölga í hreyfingunni. Annars var gott að
fá Ragnar; þarna fékk hann tækifæri til að kynnast
þessu landsbyggðarliði og þeirra viðhorfum og svo
fengum við landsbyggðartútturnar að berja hann
augum og vega hann og meta.
Sigurður Skarphéðinsson frá Kiwanisklúbbnum
Mosfelli var einnig sérlegur gestur á fundinum. Var það
vel til fundið, þar sem á næsta starfsári verður Mosfell
færður í Sögusvæði. Sigurður sagði félaga sína ánægða
með að koma í þetta svæði, en sumir hefðu áhyggjur af
miklum veglengdum í svæðinu, sem nær þá frá Höfn í
Hornafirði vestur til Mosfellsbæjar. Kannski býður nýjasta tækni uppá annarskonar fundarfyrirkomulag í
framtíðinni, til dæmis í gegnum Skypið í stað þess að
ferðast í 8 – 10 klukkustundir til að mæta á einn fund,
sem stendur kannski í tvo klukkutíma, en það þurfa þeir
að gera sem lengst þurfa að ferðast.

Stjórnarskipti í Búrfelli 23. október. F.v. Gísli Valtýsson, svæðisstjóri, Hilmar Þ. Björnsson, sérlegur aðstoðarmaður, fráfarandi
forseti Diðrik Haraldsson; féhirðir Ágúst Magnússon; ritariHákon Halldórsson; kjörforseti Jóhann Sveinbjörnsson;
forseti Guðjón Jónsson,

Stjórnarskipti í Ós 23. október. F.v.: Gjaldkeri Miralem Haseta;
forseti Guðjón Pétur Jónsson; fráfarandi forseti Ásgeir Ásgeirsson; sérlegur aðstoðarmaður Haukur Sveinbjörnsson; svæðisstjóri Gísli Valtýsson. Á myndina vantar ritarann Geir
Þorsteinsson, og kjörforsetann Þórberg Torfason.
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Kiwanisumdæmið Ísland/Færeyjar

Glefsur út skýrslum klúbbanna í Sögusvæði
Úr skýrslu Búrfells.
.........Á vordögum heimsóttu okkur fyrrum félagar
okkar í Gullfossi, ásamt félögum frá Ölveri og Jörfa.
Þá var boðið uppá yfirgripsmikið erindi Hjartar
Þórarinssonar um lífshlaup og dvalarstaði Fjalla-Eyvindar og Höllu.
...........Kiwanisklúbburinn Búrfell átti 40 ára afmæli
þann 30. september s.l. Við héldum uppá það með
sameiginlegum stjórnarskiptafundi með Ósfélögum og
veglegri villibráðarveislu og dansleik á Hótel
Kirkjubæjarklaustri 23. október. Eldborgarfélagar
heiðruðu okkur einnig með nærveru sinn ásamt
umdæmisstjóra og fleiri embættismönnum hreyfingarinnar.
Úr skýrslu Helgafells.
..........Nokkrir fyrrverandi félagar í Helgafelli og brottfluttir Eyjamenn tóku sig saman og ætla að stofna nýjan
kiwanisklúbb á höfuðborgarsvæðinu, Kiwanisklúbbinn
Eldfell. Til þess þurfa þeir ákveðinn fjölda félaga, sem
þeir eru nú þegar komnir með, en til að byrja með eru
þeir Græðlingaklúbbur Helgafells. Þeir gerast félagar í
Helgafelli en halda sína sjálfstæðu fundi, hafa sjálfstæðan fjárhag og skýrsluskil. En eru á ábyrgð Helgafells.
.............Gestir fundarins voru þrír meðlimir í
Þjóðhátíðarnefnd ÍBV. Páll Scheving hafði orð fyrir
þeim félögum. Hann sagði frá markvissri uppbyggingu
sem Þjóðhátíðarnefnd hefði farið í með þeim árangri að
sett hafa verið aðsóknarmet.
Úr skýrslu Ós.
............Fyrirlesara höfum við fengið á einn fund, sem
voru hjónin Þorvarður Árnason, forstöðumaður
Háskólasetursins á Höfn, sem kynnti okkur nýútkomna
ljósmyndabók af Jökulsárlóni og Soffía Birgisdóttir,
bókmenntafræðingur, sem fræddi okkur um væntanlega
doktorsritgerð sína um verk snillingsins Þórbergs
Þórðarsonar.
.........Mæting félaga hefur verið frekar dræm það sem af
er. Orsök þess er frekar atvinnutengd en áhugaleysi trú
ég, þar sem stór hluti klúbbfélaga eru atvinnurekendur
og einyrkjar.
Úr skýrslu Ölvers.
............Kiwanisklúbburinn Þyrill á Akranesi tók á móti
okkur 26. apríl sl. Góður rómur var gerður af þeirri
heimsókn, þar sem Ölversfélagarnir Gísli Eiríksson og
Einar Sigurðsson sögðu gamansögur af fólki í sveitinni
en báðir eiga þeir sér fortíð úr Akraneshreppi.
............Kiwanisklúbburinn Ölver bauð íbúum Ölfuss
uppá humarsúpu á bæjarhátíðinni Hafnardögum, sem
haldnir eru um sjómannadaginn.

Fundargerð svæðisráðsfundar Sögusvæðis í Þorlákshöfn 13. nóvember 2010

Næsta Umdæmisþing í Sögusvæði
Frá svæðisráðsfundinum í Þorlákshöfn,
Ragnar Örn Pétursson í ræðustól.

Gísli Valtýsson Svæðisstjóri setti fund kl 14.20 eftir smá bið að
menn skiluðu sér í hús en menn eru komnir langt að í þessu svæði
ein og Svæðisstjóri sagði og varpaði fram sínum hugleiðingum
hvort mætti hafa svona fundi með fjarfundarbúnaði eða á Skype og
einnig hvort ekki væri hægt að samræma Svæðisráðstefnur við
uppákomur í þeim klúbbi, sem halda ætti fundinn hverju sinni.
Gísli sagði einnig að allir klúbbar í svæðinu hafi lokið stjórnarskiptum og hefði verið þess heiðurs aðnjótandi að geta mætt á öll
stjórnarskiptin þar á meðal 40 ára afmæli Búrfells, sem haldið var
á Kirkjubæjarklaustri ásamt stjórnarskiptum Ós á sama tíma og
þakkaði Gísli félögum og klúbbunum fyrir höfðinglegar móttökur.
Gísli koma aðeins inn á nýja svæðaskipan er Sögusvæði bætist
góður liðsauki, því Mosfell mun koma inn í Sögusvæði á næsta
starfsári, og einnig eru miklar líkur á að stofnaður verði nýr klúbbur upp úr græðlingsklúbbi Helgafells og mun hann koma til með
að heita Eldfell, ef af verður og að sjálfsögðu kemur hann inn í
Sögusvæði og verða þá klúbbarnir orðnir 6. Gísli óskaði eftir að
fá afrit af mánaðarskýrslum klúbbanna svo hann gæti fylgst með
gangi mála hjá klúbbunum í svæðinu.
Næst las Tómas Sveinsson svæðisritari fundargerð síðasta fundar sem haldinn var á Höfn Hornafirð. Að loknum lestri Tómasar
var hún borin upp til samþykkis, og var hún einróma samþykkt.
Næst var komið að skýrslum klúbbanna og fyrstur kom í pontu
forseti Ölvers, Kjartan B. Sigurðsson. Síðan komu forsetar
klúbbanna koll af kolli í þessari röð:
Skýrslu Búrfells flutti Hákon Halldórsson ritari í fjarveru
Guðjóns forseta
Skýrslu Ós flutti Guðjón Pétur Jónsson forseti
Skýrslu Helgafells flutti Birgir Guðjónsson forseti.
Ekki voru neinar umræður um skýrslur klúbbanna en greinilegt
að starfið er öflugt og fjölbreytt.
Næst boðaði Svæðisstjóri smá kaffihlé.
Að loknu kaffihléi kom Ragnar Örn Pétursson kjörumdæmissjóri í pontu byrjað hann á því að stikla á stóru um sín áform þegar
hann tekur við embætti umdæmisstjóra næsta haust, Ragnar sagði
frá sínum undirbúningi og veikindum, sem hann lenti í sem hömluðu honum þó ekki að fara í fræðslu til Þýskalands og USA.
Ragnar ræddi nýja svæðaskipan og hafði mestar áhyggjur af
Færeyingum, þar sem þeir eru ekki sammála um að vera sér svæði,
en svæðaskipan tekur gildi í september á næsta þingi. Ragnar
ræddi fjölgun og sagði að ákveðin nefnd nefnd fjölgaði ekki
heldur fjölgum við í garðinum heima, og var sammála Svæðis-

stjóra með að það sé gaman að vera saman í Kiwanis
og það þarf að hamra á því . Ragnar sagði að það
þyrfti að fá menn til að stofna fleiri klúbba og sagðist
jafnframt ekki hafa áhyggjur af Sögusvæði í sambandi við fjölgunarmál. Það eru fleiri sem hafa áhyggjur af félagafjölda í hreyfingunni því t.d er um
3% fækkun hjá Bandaríkjamönnum og þess vegna
þarf að huga að fjölgun sem marþoni en ekki spretthlaupi, og skipurit fjölgunarnefndar þarf að vera að
sú nefnd sitji að lágmarki þrjú ár í senn og myndi gott
tengslanet við klúbbanna og svæðin. Ragnar kom
næst inn á K-daginn í maí og bað menn um að spýta
í lófanna í því verkefni og talaði um nýja
heimsverkefnið, sem er stífkrampi í nýfæddum börnum. Verkefninu verður hrint í framkvæmd í
samvinnu við UNISEF. Ragnar talaði um ráðningu
á sínum embættimönnum. Benóný umdæmisritari
og Biggi Sveins umdæmisféhirðir. Andrés fer fyrir fræðslu og vill
Ragnar breyta fræðslunni. Félagatali hefur seinkað vegna veikinda
Alfreðs Syrkárssonar. Búið að funda um að landa samningi til
þriggja ára um hjálmanna og stefnt á mars – apríl hjálmadaginn.
Ragnar talaði um næsta þingið á Höfn og ætlar hann ásamt Óskari
að funda með Ósmönnum í byrjun næsta árs. Í framtíðinn hugsa
um að hafa gaman og þá mun okkur farnast vel.
Svæðisstjóri bauð upp á umræður eftir erindi Ragnars og reið
sjálfur á vaðið og sagði þessa fjölgunarumræðu í hreyfingunni
orðna leiðinlega og það þyrfti að hægja á henni all alvarlega á
opinberum vettvangi því fjölgun gerist í grasrótinni.
Ragnar Örn var sammála svæðisstjóra um að snúa þessari umræðu við og hugsa frekar hvað er gaman hjá okkur í Kiwanis.
Forseti Ölvers vildi frekar reyna að fjölga í klúbbunum heldur
en að fjölga klúbbum því fólk sýnir áhuga á þessu Kiwanisstarfi
þegar klúbbar eru orðnir öflugir.
Í framhaldi af þessu sagði Ragnar að gott sé að reyna líka feðra
leiðina og menn taki stundum ekki eftir því, sem næst manni
stendur.
Forseti Ölvers sagði að eldri menn þurfi aðeins að sleppa taki
til að yngri geti tekið við. Stefán ritari Ölvers talaði um að ekki
mætti verða kynslóðabil í klúbbunum
Diðrik talaði um Búrfell og hvað illa hefði
gengið að fjölga á þeim
bænum og hefðu þeir
snúið sér að umdæminu
til að fá þá á fund og þeir
hafðu gjörsamlega drepið
niður fundina og yngri
menn ekki líkað þetta
þegar þeir hafa komið
sem gestir. Diðrik sagðist
fylgjandi því að stofna
nýjan klúbb á Selfossi
með yngri mönnum, og
sagði Diðrik að litlu hefði
munað að Búrfell hefði
fengið ráðandi afl inn í
klúbbinn, en það hefði
ekki gengið. Diðrik talað Gísli: Fjölgunarumræðan
um að á síðast þingi í Kiwanis á villigötum

lesari hefði opnað augun
fyrir þessu að vera ekki
of fastir í forminu og
hugsa út fyrir rammann.
Húsnæði er ekki lausnin
því það hefur drepið
suma klúbba. Sigurður
var ánægur með að vera
kominn í Sögusvæðis en
sumum félögum í Mosfelli finnst svolítið langar
vegalengdir í þessu
svæði ein og t.d að fara á
Höfn í Hornafirði.
Í framhaldi af þessu
erindi Sigurðar bar
Svæðisstjóri upp tillögu
um að næsti kjörsvæðisHlustað af athygli á svæðisráðsfundinum í Þorlákshöfn
stjóri komi frá Mosfelli
hefðu Ragnar og Óskar talað svo lengi að það hefði verið og var sú tillaga samþykkt og bað Svæðisstjóri um tilnefningu á
drepleiðinlegt. Diðrik leist vel á það sem Sólborgarkonur væru að næsta svæðisráðsfundi í Eyjum í vor.
gera í fjölgunartilraunum og að Varðan í Reykjanesbæ væri framNæstur í pontu var Björn Baldvinsson frá ferðanefnd og sagði
tak einnar konu, sem notaði maður á mann aðferðina og var frá væntanlegri Færeyjaferð í vor eða 3. júní og þurfa menn sem
Diðrik sammála að fjölgunarumræða væri orðin leiðinleg, tala hafa áhuga að ganga frá þessu sem fyrst. Björn sagði jafnframt að
minna og vinna meira.
ekki yrði ferð á Evrópuþing, heldur yrði ferð á heimsþingið sem
Forseta Ós Guðjón Pétri fannst að verið væri að sýna eldri verður í Evrópu núna eða nánar tiltekið í Genf í júlí en upplýsfélögum vanvirðingu með þvi að vera að tala um að þeim takist ingar um báðar þessar ferðir ná nálgast á www.kiwanis.is Ragnar
ekki að fjölga og sagði þetta draga mátt úr mönnum (virðingar- Örn bætti við í framhaldi af þessu að heimsþing 2012 eða á hans
leysi) Það þarf að gera hreyfinguna skemmtilegri og sagði að á starfsári, sem umdæmisstjóri yrði í New Orleans í Bandaríkjunum
Höfn væri Lions duglegri að fjölga heldur en Kiwanis og vitnaði og væri áhugavert að fjölmenna þangað.
enn og aftur í Klausturafmæli Búrfells. Það væri gaman þegar
Næstu kom í pontu Magnús Benónýsson kjörforseti Helgafells
menn tækju sig saman með stjórnarskipti og aðra viðburði og vill og varpaði hann fram þeirri hugmynd að taka upp sama háttinn á
að framhald verði á þessu og hafa fleiri félaga og maka þeirra og og í Ægissvæði að vera með sameiginlega sumarhátíð þannig að
hafa gaman.
klúbbarnir í Sögusvæði færu saman í útilegu, því en nú er hver
Diðrik talaði um að það skipti máli fyrir klúbba að eiga hús en klúbbur með slíka uppákomu.
ekki voru allir sammála því, það væri líka kostnaðarsamt, bæði
Svæðisstjóri beindi þessu erindi til klúbbanna og bað Magnús
rekstur og viðhald.
um að leiða þessa umræðu.
Sigurður Skarphéðinsson frá Mosfelli var boðaður á þennan
fund en Mosfell kemur inn í Sögusvæði, þegar ný svæðaskipan
Ekki tóku fleiri til máls og að lokum minnti Svæðisstjóri á
tekur gildi á næsta þingi. Sigurður talaði um fjölgunarumræðuna næsta fund sem verður í Vestmannaeyjum í 9. apríl næstkomandi
og sagðist hafa verið félagi í 11 ári og sagði að á þeim tíma hefði og þakkaði Ölversmönnum fyrir frábærar móttökur og fundarfélögum í Mosfelli fækkað úr 33 í 24 á nokkurum árum og að mönnum góða fundarsetu og sleit síðan fundi kl. 16.25.
handaflið virkaði ekki. Hvað gerum við til að okkur fjölgi?
13 nóvember 2010. Tómas Sveinsson ritari Sögusvæðis.
Nauðsynlega að hugsa aðeins út fyrir rammann og sagði að fyrir-

Stjórnarskipti Helgafells í Vestmannaeyjum 2. október:
F.v. Sigurður Friðriksson, féhirðir; Einar Friðþjófsson, fráfarandi forseti; Birgir Guðjónsson, forseti; Ólafur Friðriksson, ritari; Geir Reynisson, erlendur ritari; Kristján
Georgsson, gjaldkeri; Magnús Benónýsson, kjörforseti;
Gísli Valtýsson, svæðisstjóri.

Stjórnarskipti Ölvers í Þorlákshöfn, 17. september. F.v.: Sigurður
Bjarnason, fráfarandi svæðisstjóri; Gísli Valtýsson, svæðisstjóri,
Kjartan B. Sigurðsson, forseti; Halldór Sigurðsson, varaforseti;
Júlíus Ingvarsson, kjörforseti; Guðni Birgisson, gjaldkeri; Stefán
Hauksson, meðstjórnandi; Þórarinn F. Gylfason, meðstjórnandi;
Guðmundur Smári Tómasson, fráfarandi forseti.
Á myndina vantar Stefán Jónsson, ritara.

