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   Fundargerð 2. umdæmisstjórnarfundar í Kiwanisumdæminu  

Ísland-Færeyjar, starfsárið 2011-2012, haldinn laugardaginn   
26. nóvember  2011 kl. 10:00 Kiwanishúsinu Engjateig 
 
Ragnar Örn umdæmisstjóri setti fundinn kl:10:05 og bauð alla velkomna. 
 
Mættir voru: 
Ragnar Örn umdæmisstjóri, Hjördís Harðardóttir 
kjörumdæmisstjóri/stefnumótunarnefnd, Benóný Guðmundsson umdæmisritari, Birgir 
Sveinsson umdæmisféhirðir, Emelía Dóra Guðbjartsdóttir (Dóra) erlendur ritari, 
svæðisstjórar: Ágúst Magnússon Sögusvæði, Bergþór Ingibergsson  Ægissvæði, 
Snjólfur Fanndal Freyjusvæði, Sigurjón Pálsson Óðinssvæði, formenn nefnda:  Andrés 
Hjaltason fræðslunefnd/tengiliður við fyrverandi umdæmisstjóra. Þyrí Marta 
Baldursdóttir upplýsinga og blaðafulltrúi/ritstjóri Kiwanisfrétta, Ástbjörn Egilsson 
laga og ályktananefnd, Einar Már Jóhannesson umdæmisþingnefnd, Björn Ágúst 
Sigurjónsson  styrktarsjóður, Guðbjörg Brynja Pálsdóttir kvennanefnd, Sigurður 
Svavarsson útbreiðslu og fjölgunarnefnd, Tómas Sveinsson internetnefnd, Gylfi 
Ingvarsson K-dagsnefnd 
 
Gestir: Eyjólfur Sigurðsson og Dröfn Sveinsdóttir 
 
Boðuð forföll: Óskar Guðjónsson fráfarandi umdæmisstjóri og Elin Joensen 
svæðisstjóri Færeyjasvæðis 
 
Ragnar Örn sagði fundarmönnum að tilboð hefði borist í Kiwanishúsið Engjateig sem 
væri viðunandi og var því tekið. Það var þó með fyrirvara um að tilboði í neðri hæð 
húsins yrði einnig tekið. 
 
 Skýrslur umdæmisstjórnar 
• Skýrsla umdæmisstjóra – Ragnar Örn Pétursson 
• Skýrsla umdæmisritara – Benóný Arnór Guðmundsson 
• Skýrsla umdæmisféhirðis – Birgir Sveinsson 
• Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis – Snjólfur Fanndal 
• Skýrsla svæðisstjóra Færeyjasvæðis – f.h.Elin Joensen- Dóra 
• Skýrsla svæðisstjóra Óðinssvæðis – Sigurjón Pálsson 
• Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis – Ágúst Magnússon 
• Skýrsla svæðisstjóra Ægissvæðis – Bergþór Ingibergsson 
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Sjá má rituðu skýrslurnar sem fylgiskjöl með fundargerðinni. 
 

Umræður um skýrslur: 
Emelía Dóra svaraði Ágústi og sagði að allir nefndarmenn K-dags hefðu verið með símann 
við eyrað á K-degi þó enginn hefði verið í Kiwanishúsinu allan tímann. 
Ástbjörn þakkaði góðar skýrslur, benti á að mikilvægt væri að passa íslenskuna því Snjólfur 
væri titlaður SÆÐIS-stjóri í skýrslunni sinni. Hann tók fram að hann væri ekki fylgjandi 
beiðni um afslátt á erlendum gjöldum. Hann benti líka á að fyrir 20 árum var búið að þýða 
stjórnarskiptablað og fræðsluefni yfir á færeysku.  
Ragnar útskýrði ákvörðun framkvæmdarnefndar, þar kom fram að öllum klúbbum var gefin 
upp tala án afsláttar í fræðslunni en meirihluti nefndarinna hefði viljað prófa að sækja um 
afsláttinn einu sinni enn. 
Ágúst kom í pontu og sagði að K-dagsnefndin hefði staðið sig frábærlega, athugasemdir í 
skýrslu hefðu ekki verið hugsaðar sem gagnrýni heldur ábending um hvað mætti betur fara. 
En krítik á fjármál á alltaf rétt á sér og veitir aðhald. Fjárhagsnefndin hefur unnið frábært 
starf. Ágúst vill að skoðað verði með fjarfundi þar sem vegalengdir eru miklar og fór lauslega 
yfir fjarlægðartölur. Óánægja er innan Eldfells með úthlutun fjölgunarbikars og inntökugjöld. 
Hjördís svaraði fyrir fjölgunarbikarinn en þar voru prósentur í aðalhluverki, ekki félagafjöldi. 
Birgir benti á að svæðisráðsfundum í Sögusvæði hefði verið fækkað í tvo vegna langra 
vegalengda og mættu ekki vera færri. En var einnig ósáttur með úthlutun fjölgunarbikarsins. 
Ragnar sagði að kannski væri tímabært að geyma fjölgunarbikarinn. 
Bergþór vill að fjölgun sé mæld í persónum ekki prósentum. 
Ástbjörn, mikilvægt að viðmið og reglur séu ljósar, líka varðandi fyrimyndarlúbb. 
Tómas varðandi fjölgunarmál erum partur af alheimssamtökum og hljótum að miða við 
persónur. 
Björn Ágúst gott að geta rifist um fjölgun.Varðandi fjármál þá þarf tillögur að hagræðingu 
ekki bara gagnrýni án þess að hafa lausnir. 
 
Dagkrárbreyting liður 9 var færður fram fyrir skýrslur nefndarformanna. 
 
Ástbjörn las upp formlega beiðni um stuðning við framboð Óskars Guðjónssonar til 
International trustee. 
Orðið laust. Ekki bárust aðrar athugasemdir en frá starfandi umdæmisstjóra að ekki væru nýju 
kjörorðin komin á bréfsefnið. 
Stuðningur samþykktur með lófataki. 
Ragnar  tók fram að vegna framboðs Óskars væri betra að stefna á ferð til Noregs honum til 
stuðnings( en ekki til New Orleans) og er Erlingur Hannesson tilbúinn að láta af störfum sem 
formaður ferðanefndar og eftirláta Bödda og Didda að skipuleggja þá ferð. 
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Matarhlé. 
 
Fundargerð síðasta umdæmisstjórnarfundar var samþykkt athugasemdalaust. 
Svæðisstjórar voru minntir á keðjurnar. 
 
Skýrslur nefndarformanna. 
Skýrsla internetnefndar - Tómas 
Skýrsla fræðslunefndar – Benóný 
Skýrsla Kiwanisfrétta – Þyrí 
Skýrsla kvennanefndar – Guðbjörg 
Skýrsla styrktarsjóðs – Björn Ágúst. Ekki skrifleg skýrsla. Nýkominn frá Brussel þar var 
mikið rætt um MNT, en ekki mikill tími til að ræða við aðra. Vinnubrögð ytra furðuleg og 
óásættanleg. Undirbúningur hér heima á fullu. Búið að safna 7 milljónum $ eða ca. 475$ á 
Kiwanisfélaga. Golfverkefnið er skemmtilega bilað og hlýtur að vekja athygli á hreyfingunni. 
Beiðni barst frá Tyrklandi en hefur ekki verið sinnt. Spurning varðandi Færeyinga vegna 
veðurhams en þeir hafa lítið komið að sjóðnum frá stofnun hans. Þarf að ganga betur frá 
reglum varðandi klúbba sem kaupa orður af sjónum. Sjóðurinn á hluta í Engjateig. 
Skýrsla þingnefndar – Einar Már. Ekki skrifleg skýrsla. Þingnefnd komin í gang, 2 
formlegir fundir. Búið að bóka Stapann og Keflavíkurkirkju, samningar í gangi varðandi 
gistingu. Gjaldkeri þingnefndar óskar eftir fjárhagsáætlun fyrir þingið. 
Ragnar hefur óskað eftir að gerð fjárhagsáætlunnar verði flýtt. 
Skýrsla útbreiðslunefndar – Sigurður 
Skýrsla K-dagsnefndar – Gylfi  
 
Umræður um skýrslur: 
Ragnar ræddi um skýrslu fjölgunarnefndar og sagði fjölgun vera langhlaup ekki spretthlaup. 
Næsta þing verður sögulegt þegar kona tekur við embætti umdæmisstjóra. Einnig sagði hann 
að gaman væri að endurvekja lífsvísinn. 
Jós síðan þökkum yfir allar nefndir. 
Bergþór lofaði fræðslunefnd sérstaklega. 
Þyri benti á að gott væri ef allar nefndarskýrslur væru ritaðar. 
Dóra tók fram að hún og Elin eru nýjar og svolítið að byrja á núlli. En góð tengsl séu að 
myndast við Færeyingana. 
 
Hjördís kynnti verðandi umdæmistjórn/nefndarformenn 
Ritari Hörður Baldvinsson Mosfelli 
Gjaldkeri Guðbjörg formaður kvennanefndar. 
Erlendur ritari Tómas formaður internetnefndar. 
Formaður þingnefndar Þyri Marta 
Formaður fræðslunefndar Hildisif 
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Kjör-kjör umdæmissstjóri Dröfn Sveinsdóttir 
 
 
Önnur mál. 
Benóný benti á að hægt væri að nálgast hvítu bókina hjá honum og hefðu einhverjir klúbbar 
verið búnir að tala við svæðisstjórana um að fá eintök fyrir þeirra klúbb. Einnig benti ritarinn 
á að gott væri fyrir svæðisstjórana að hafa auka eintök af mætingarviðurkenningum til að láta 
ritara klúbbanna hafa á svæðisráðstefnum. 
 
Ragnar sagði frá því að fram hefði komið á svæðisráðstefnu 12. nóvember í Óðinssvæði, 
áskorun til Kristins Arnar í Kaldbak að hann gæfi kost á sér sem umdæmisstjóri 2014-2015, 
hann sagðist ætla að leggjast undir feld og hugsa málið. 
Bréf barst frá Eldey Kópavogi þar sem klúbburinn bauðst til að halda umdæmisþing 2014 
einnig hefur frést að Höfði hafi áhuga en ekkert formlegt erindi hefur borist. 
Ragnar las upp bréf frá fráfarandi umdæmisstjóra þar sem hann og Sigurður Pétursson óska 
eftir umboði umdæmisstjórnar til að halda áfram því starfi sem hafið er við að taka saman 
sögu hreyfingarinnar, er stefnt að því að gefa sögu hennar út á 50 ára afmælisárinu. Einnig er 
inni í myndinni að koma gögnum hreyfingarinnar í rafrænt form til geymslu og sýningar á vef 
hennar. 
Ragnar ræddi í framhaldinu um þörfina á skipulagðri gagnageymslu og áætlun um varðveislu 
gagna hreyfingarinnar. 
Þyrí sagði frá símtali þar sem hún var spurð hvort hægt væri að eyrnamerkja klúbbunum eða 
hreyfingunni þær gjafir sem gefnar væru. Þannig að gjafirnar gengju aftur til hreyfingarinnar 
t.d. við lokun deilda sjúkrahúsa. 
Einnig óskaði hún eftir upplýsingum frá klúbbum um hvað þeir eru að gera svo hún geti 
svarað fyrirspurnum t.d. um farandsölu. Henni finnst nauðsynlegt að hafa Kiwanishús. 
Ragnar sagði að hugsanlega væri vörslusamningur sá sem gerður var við Lautina vísir að 
svona kerfi.  
Sigurjón útskýrði nánar hvernig þessi vörslusamningur væri. 
Ragnar dreifði niðurstöðum vinnuhópa af umdæmisþingi til fundarmanna. Og bað 
svæðisstjórana að fara létt yfir þessar niðurstöður á næstu svæðisráðstefnu. 
Ágúst kom í pontu og fannst full langt að hafa 30 daga til að rita fundargerð 
umdæmisstjórnarfunda ,15 væru huganlega nógur tími. 
Síðan las hann upp úr lögum hreyfingarinnar og gagnrýndi orðalag og benti á hluti sem hægt 
væri að misskilja og betur mættu  fara.  
Ragnar vísaði þessum athugasemdum til laganefndar. 
Eyjólfur þakkaði fyrir að fá að mæta og stiklaði á stóru um nauðsyn skjalavarðar og ánægju 
sína með K-dag og benti á að æskilegt væri að hafa opinber skil á svona stórri söfnun. Hann 
benti líka á að framboð líkt og það sem Óskar er að fara í krefjist skipulagningar og best sé að 
koma sér upp trúnaðarmannakerfi á erlendri grund. 
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Gylfi þakkaði fyrir og var samþykkur að gera opinber skil eða lokauppgjör. 
Tómas benti á að til væru rafræn umsýslukerfi. 
Dóra vonast til að keypt verði annað húsnæði í stað þess er nú er verið að selja. 
Dröfn auglýsti sælgætiskassa Sólborgar. 
 
 
Ragnar Örn þakkaði öllum fyrir komuna og óskaði fundarmönnum góðrar heimferðar. 
Hann minnti á næsta umdæmistjórnarfund 17. mars og sleit fundi kl 13:55. 
 
        Benóný Arnór Guðmundsson 
        Umdæmisritari. 
 
 
 
 


