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42. Umdæmisþing Kiwanisumdæmisins Ísland –
Færeyjar, haldið í Reykjanesbæ, 14.-15. september
2012
Þinggerð
Þingsetning í Kirkjulundi Keflavík:
Setning 42. Umdæmisþings Kiwanisumdæmisins Ísland – Færeyjar fór fram í
Kirkjulundi, föstudaginn 14. september kl: 20:30.
Einar Már Jóhannesson formaður þingnefndar bauð alla velkomna og kynnti dagskrá
kvöldsins.
Ragnar Örn Pétursson umdæmisstjóri flutti stutt ávarp og setti formlega þingið .
Ávörp fluttu Árni Sigfússon bæjarstjóri, Paul Inge Paulsen
KI-EF forseti, Alan Penn Heimsforseti KI/umdæmisráðgjafi KI og Ralph Castellan
umdæmisstjóri Norden.
Nemendur úr Tónlistarskólanum í Reykjanesbæ spiluðu nokkur lög
Um 21:00 var fundi frestað til kl.09:00 laugardag.

Þingfundi framhaldið í Stapa, Reykjanesbæ:
Þingi var framhaldið í Stapa laugardaginn 15. september kl. 09:05.
Ragnar Örn Pétursson umdæmisstjóri bauð alla velkomna og kveikti á kerti til að minnast
látinna félaga. Síðan var spilað myndband við lagið Hjálpum þeim sem Andrés Hjaltason
lét gera í sinni umdæmisstjórnartíð.
Skýrslur umdæmisstjórnarmanna og umræður um þær.
Skýrsla umdæmisstjóra – Ragnar Örn Pétursson
Skýrsla umdæmisritara – Benóný Arnór Guðmundsson
Skýrsla umdæmisféhirðis – Birgir Sveinsson
Skýrsla erlends ritara- Emelía Dóra Guðbjartsdóttir
Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis – Snjólfur Fanndal
Skýrsla svæðisstjóra Færeyjasvæðis – Elin Joensen
Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis – Ágúst Magnússon
Einar Már formaður þingnefndar var með smá tilkynningu varðandi makaferð og hádegismatinn og benti á
að uppselt væri að verða á lokahóf.

Skýrsla svæðisstjóra Óðinssvæðis – Sigurjón Pálsson
Skýrsla svæðisstjóra Ægissvæðis – Bergþór Ingibergsson
Sjá má skýrslur umdæmisstjórnarmanna í þingblaði.
Umræður um skýrslur umdæmisstjórnar:
Gylfi Ingvarsson kom með leiðréttingu, Lautin var styrkt um 3,5, milljónir ekki 5 eins og
kom fram í skýrslu svæðisstjóra, Guðmundur úr Skjálfanda benti á mynd í Kiwanisfréttum
en þar kom fram að 5,5 milljónir hefðu verið afhentar og óskaði eftir svörum um hvort
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væri rétt. Guðmundur úr Básum spurði hversu mikið hefði farið til Ísafjarðar. Gylfi
svaraði að 8.5 milljónir hefðu farið til BUGL Vestfjarðaráætlunarinnar samkvæmt skýrslu.
Hann benti á að velkomið væri að nálgast nánari upplýsingar hjá sér í kaffihléinu.
Ragnar Örn sagði að það væri satt sem kæmi fram í skýrslu svæðisstjóra að hann vildi
ekki breyta svæðisráðsfundum í fjarfundi, það gæti þó hentað fyrir aukafundi,
svæðisráðsfundir eru til að hittast og koma saman.
Jón Ó úr Búrfelli hrósaði umdæmisstjórn fyrir vel unnin störf, fundarmenn klöppuðu.
Bjarni Magnússon frá Grími þakkaði góðar skýrslur en benti á að menn hefðu talað um
víðfemt svæði frá Vopnafirði til Sauðárkróks en láðst að segja alla leið til Grímseyjar í
úthafinu. Bjarni fagnar nýjum lögum en leggst algerlega gegn því að heimilt verið að hafa
færri en tvo fundi í mánuði.
Ragnar Örn kynnti formann kjörbréfanefndar Ástbjörn Egilsson sem kom í pontu og
tilkynnti að rétt til setu hefðu 140, mættir væru 117. Skiptist í 96 fulltrúa frá 34 klúbbum
og sjálfkjörnir væru 21. Semsagt 117 gild kjörbréf.(Sjá fylgiskjal).
Kaffihlé 10:35 framhaldið 11:05

Fjárhagsáætlun 2012-2013:
Arnór L. Pálsson formaður fjárhagsnefndar fór yfir fjárhagsáætlun 2012-2013 og gaf síðan
orðið laust. Enginn tók til máls.
Fjárhagsáætlun umdæmisins 2012-2013 var borin upp og var hún
samþykkt
með öllum greiddum atkvæðum.
Arnór fór einnig yfir fjáhagsáætlun fyrir Kiwanisfréttir og gaf orðið svo laust.
Fjárhagsáætlun fyrir Kiwanisfréttir 2012-2013 var borin upp og var hún
samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Ársreikningar 2010-2011
Atli Þórsson umdæmisféhirðir lagði fram ársreikninga umdæmisins
fyrir starfsárið 2010-2011. Atli sagði að kjörnir skoðunarmenn hefðu farið yfir
reikningana og undirritað þá, þeir Guðmundur Pétursson og Gunnar Rafn Einarsson.
Umræður um reikninga.
Magnús úr Drangey óskaði eftir skýringum á mismun á rekstri umdæmisstjóra, áætlun
væri 1.5 milljón en raun hefði verið um 2 milljónir.
Benedikt úr Skjálfanda spurði af hverju ekkert væri inni um peningana sem tilheyrðu
sölunni á Engjateig.
Júlía úr Emblu spurði af hverju kostnaðarliður Óðinssvæðis væri bara 34 þús, hvort þetta
félli undir annan lið.
Atli svaraði að kostnaður v/Óðinssvæðis færist undir umdæmisstjórnarfundi og þingið
undir umdæmisþing. Erfitt er að setja inn í fjárhagsáætlun hagnaðinn af sölu Engjateigs,
kemur inn undir mismunur þegar þar að kemur. Mismunur á gjöldum umdæmisstjóra
skýrist af því að heimsþingið var dýrara en gert var ráð fyrir og óvæntur aukakostnaður
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vegna flugs (greiða þurfti tvö flug), heimsóknir voru fleiri en gert var ráð fyrir, kostnaður
við þing og lokahóf meiri en gert var ráð fyrir meðal annars þar sem bjóða þurfti erlendum
gestum út að borða á fimmtudagskvöldi sem ekki var gert ráð fyrir í áætlun.
Ragnar sagði varðandi Engjateiginn. Umdæmið fékk 9,6 milljónir við undirritun,
lokafundir í hlutafélaginu Engjateig 11 verður haldinn í nóvember og þá verður félagið
gert upp, umdæmið á ca. 1 milljón útistandandi. Klúbbarnir sem höfðu átt í Engjateig
höfðu ekki áhuga á að kaupa með umdæminu né að leigja af umdæminu til ákveðins tíma.
Reyndum að kaupa húsnæði á Garðatorgi en tókst ekki. Peningarnir eru klárir inn á bók.
Ekki voru fleiri fyrispurnir.
Ársreikningar starfsársins 2010-2011 voru samþykktir samhljóða
Ragnar gerði að tillögu að Gunnar R. Einarson og Guðmunur Pétursson yrðu kosnir aftur
skoðunarmenn og óskaði eftir fleiri tillögum, þær bárust ekki.
Skoðunarmenn voru samþykktir samhljóða.
Ragnar minnti á makaferðina sem er öllum að kostnaðarlausu og var því fagnað með
lófaklappi.

Dagskrárbreyting
Reikningar styrktarsjóðs fluttir fram fyrir matarhlé.
Reikningar styrktarsjóðs Björn Ágúst. Skýrslan er í þingblaðinu. Björn þakkaði
meðstjórnarmönnum vel unnin störf. MNT verkefnið er aðalverkefnið um þessar
mundir. Verkefnið fær 45% af hagnaði Ísgolfs, Færeyingar hafa þegar greitt 5 ára
framlag í einni greiðslu. Esja styrkti verkefnið einnig veglega í sumar og skoraði hann á
aðra til að gera slíkt hið sama. Björn veitti starfsmanni sjóðsins Sigurði Péturssyni
Zeller orðu fyrir frábært starf.
Björn lagði fram reikning styrktarsjóðs fyrir almanaksárið 2011 og gerði að tillögu
ásamt Sæmundi Sæmundssyni að varamenn í stjórn sjóðsins yrðu Sigurður Svavarsson
úr Höfða og Þröstur Jónsson úr Kötlu (sjá fylgiskjal með skýrslu). Ekki bárust fleiri
tilnefningar.
Reikningarnir voru samþykktir með öllum greiddum atkvæðum.
Tillaga um varamenn var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Matarhlé 11:46-13:00
Kynning á frambjóðanda til kjörumdæmisstjóra 2013-2014
Engar tillögur hafa borist.
Ragnar sagði að stofna þyrfti nefnd til að finna frambjóðanda.
Gerði hann(f.h. umdæmisstjórnar ) að tillögu að nefndina myndu skipa
Dröfn Sveinsdóttir úr Sólborgu, Sæmundur Sæmundsson og Sigurgeir Aðalgeirsson. Voru
þau samþykkt með lófaklappi.

Ávörp virtra gesta :
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Paul Inge Paulsen Evrópuforseti flutti stutt ávarp á norsku.
Ralph Castellan umdæmisstjóri Norden flutti stutt ávarp á norsku.
Alan Penn heimsforseti flutti stutt ávarp á ensku og brá á leik með Ragnari og Óskari
ásamt fundarmönnum með stuttum spurningaleik þar sem pinnar alheimsforseta voru í
verðlaun fyrir rétt svör, eftir að hafa sent Óskar og Ragnar um allan sal enduðu allir
fundarmenn þó með pinna.
Eyjólfur Sigurðsson fyrverandi heimsforseti kom í pontu og benti Alan á að endilega
leiðrétta ef einhverjir héldu að Ísland væri ekki í Evrópu (það kom fram í erindi Alans að
sumir stjórnarmenn í KI héldu það, (erfitt að ákveða í fundargerð hvort það hafi verið sagt
í kaldhæðni).
Eyjólfur fór yfir starfsferil sinn innan Kiwanis og bauð fram krafta sína til að bregðast við
því að Umdæmið Ísland-Færeyjar væri orðið umdæmi í aðlögun.
Hann lagði því næst fram tillögu að þingsályktun (sjá nánar fyrir aftan þinggerð) þar sem
skorað er á KI að endurskoða ákvörðun sína um að svipta umdæmið þeim réttindum sem
það hefur haft í yfir 40 ár.
Fundarmenn stóðu upp úr sætum og fögnuðu með lófaklappi.
Ályktunin var borin upp og samþykkt með atkvæðum allra fundarmanna.
Alan Penn þakkaði fyrir. Hann sagðist sjálfur hafa reynt að fá stjórnina til að horfa
öðruvísi á heiminn og taldi þessa þingsályktun mikilvægt skref.
Afhendingar viðurkenninga.
Óskar Guðjónsson afhenti viðurkenningar vegna síðasta starfsárs (valið fer fram í gegnum
KI) Fyrirmyndarfélagar Georg Guðmundsson úr Eldborg og Jóhann Guðmundsson úr
Eldborg . Fyrirmyndarklúbbar á heimsvísu Helgafell, Ölver, Sólborg, Eldborg, Eldey og
Skjöldur.
Fleiri afhendingar verðlauna.
Björn Ágúst kom í pontu og fékk aðstoð frá Arnari Ingólfssyni úr Keili við að afhenda
Eyþóri Einarssyni úr Eldey viðurkenningarskjöld og Guðlaugi Kristjánssyni Gullstjörnu
Kiwanis nr. 83 fyrir frábæra fjáröflun fyrir styrktarsjóð umdæmissins.
Björn Kristinsson kom í pontu fyrir Kiwanisklúbbinn Keili og afhenti Benóný ritara
silfurstjörnu nr. 145 sem þakklætisvott fyrir góð störf.
Ísgolf. Guðlaugur óskaði Kiwanis á Íslandi til hamingju með að vera fyrst til að slá
golfkúlu hringinn í kringum landið. Hann fór lauslega yfir Ísgolfverkefnið í máli og
myndum. Þar kom meðal annars fram að upplýsingaplagg var afhent í 3600 bíla.
Hann eyddi að meðaltali 2 klst á dag í að svara óskum um neikvæðar fréttir þar sem
fréttamenn vildu bara æsifréttir. Eyþór átti lengsta höggið 360 metra. Konráð sló tvisvar
holu í höggi. Slegin högg voru 9621. Búið er að safna fyrir öllum kostnaði, 5.5 milljónir
komnar í áheit og 8.202.705 kr. í heildar söfnunina.
Guðlaugur kallaði klúbbana sem söfnuðu áheitum upp og afhenti þeim golfkúlu merkta
verkefninu ásamt viðurkenningu. Einnig afhenti hann Alan Penn golfkúlu bol og pinna.
Alan þakkaði fyrir frábært starf.
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14:45 kaffihlé
14:55 fundi fram haldið.
Alan Penn viðurkenningar heimsforseta.
Sigurður Pétursson fékk viðurkenningu fyrir leiðtogastörf.
Hjördís Harðardóttir fékk viðurkenningu fyrir góð störf í mörg ár.
Guðlaugur Kristjánsson fékk hvattningarverðlaun fyrir góð störf.
Eyþór Einarsson tók við verðlaunum fyrir Eldey sem fékk verðlaun fyrir besta
þjónustuverkefnið.
Þyrí Marta Baldursdóttir fékk viðurkenningu fyrir góð störf í þágu Kiwanis.
Petrúnella Ragna Sigurðardóttir, Maria Samuelsson og Nicolina Jacobsen fengu
viðurkenningar fyrir að hafa verið á meðal fyrstu kvenna í Kiwanis.
G. Oddgeir Indriðason fyrir frábær störf við hjálmaverkefnið.
Eimskip átti að fá viðurkenningarskjal en enginn fulltrúi var á staðnum.
Styrkveitingar Styrktarsjóðs Umdæmisins Ísland-Færeyjar: Björn Ágúst.
Á allra vörum kr. 500.000.- Styrknum veitti móttöku Gróa Ásgeirsdóttir, Elísabet
Sveinsdóttir og Guðný Ólafía Pálsdóttir. Gróa þakkaði síðan fyrir styrkinn og fór nokkrum
orðum yfir söfnunina.
Blái Naglinn kr. 500.000.- Styrknum veitti móttöku Jóhannes V. Reynisson.
Hann þakkaði kærlega fyrir styrkinn og fór í nokkrum orðum yfir sína baráttu og
verkefnið Bláa Naglann.
Brunavarnir Suðurnesja fengu sendi í Sjúkrabíla til að vera í beinu sambandi við lækna á
sjúkrahúsinu. Honum veittu viðtöku Ingvar Georgsson og Ingvi Hákonarson og þakkaði
Ingvar kærlega fyrir þennan styrk.
Björn Kristinsson veitti síðan tvo styrki frá Kiwanisklúbbnum Keili
Bangsar í sjúkrabíla Brunavarna Suðurnesja sem afhentir eru yngstu kynslóðinni þegar
dreifa þarf huganum, en þeim fylgdi líka loforð um áfyllingu þegar þörf krefur. Ingvar og
Ingvi veittu honum einnig móttöku og þakkaði Ingvar fyrir þennan styrk.
Tónlistarskóli Reykjanesbæjar styrk upp á 200.000 kr. Karen Sturlaugsson tók við
styrknum og þakkaði fyrir.
Viðurkenningar til þeirra klúbba sem náðu fyrirmyndarviðmiðum starfsársins 20112012, þegar farið var yfir tölur fyrir þingið en hægt er að bæta við stigum út starfsárið.
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Jörfi
Ós
Skjálfandi
Skjöldur
Sólborg
Eldborg
Embla
Nefndarformenn fengu þakklætisvott.
Formaður fræðslunefndar Andrés Hjaltason
Upplýsingarfulltrúi Kiwanis og ritstjóri Kiwanisfrétta Þyrí Marta Baldursdóttir
Laganefnd Ástbjörn Egilsson
Kvennanefnd Guðbjörg Pálsdóttir
Útbreiðslunefnd Sigurður Svavarsson
Internetnefnd Tómas Sveinsson
Fjárlaganefnd Arnór Pálsson
Tengiliður við gagnagrunn Konráð Konráðsson
Ragnar Örn þakkaði Tómasi Sveinssyni sérstaklega fyrir góð störf en fréttir af þinginu eru
þegar komnar inn á heimasíðuna.
Kosning í fjárhagsnefnd.
Nefndina skipa
Arnór Pálsson
Atli Þórsson
Guðmundur Baldursson
Reglan er sú að ekki sé skipt um fleiri en einn í nefndinni á ári.
Arnór gefur kost á sér að vera áfram.
Ekki bárust fleiri framboð og telst Arnór því réttkjörinn.
Formaður Hjálmanefndar Guðmundur Oddgeir Indriðason fór yfir stöðu hjálma mála.
Kiwanis og Eimskip gerðu samstarfssamning 2011-2013. Erum búnir að vera í samstarfi
við Eimskip í 9 skipti.
Verkefnið er metið á um 25 milljónir króna.
Það að setja upp gagnagrunn sem forráðamenn völdu lit á hjálm og skráðu barn sitt í.
Verkefnið gekk ekki og hefur verið hætt við það.
G.Oddgeir fór á fund með Eimskip og var ekki annað að heyra en þeir vilji áframhaldandi
samstarf.
Litirnir bleikt og blátt sem ekki eru allir sáttir um eru mun meira áberandi og hjálpar
markaðsdeild Eimskip við að selja verkefnið innanhús hjá þeim.
Haraldur sem tekur við mun stýra breytingum á verkefninu. Hjálmarnir ættu að vera
komnir i febrúar. Samstarf við lögreglu er í vinnslu.
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Ragnar afhenti Guðmundi Oddgeiri viðurkenningarplatta fyrir frábært starf í hjálmanefnd
til margra ára.
Staðfesting stjórnar umdæmisins Ísland-Færeyjar 2012-2013
Umdæmisstjóri
Hjördís Harðardóttir
Kjörumdæmisstjóri
Dröfn Sveinsdóttir
Fráfarandi Umdæmisstjóri
Ragnar Örn Pétursson
Umdæmisritari
Hörður Baldvinsson
Umdæmisféhirðir
Guðbjörg Pálsdóttir
Erlendur ritari
Tómas Sveinsson
Svæðisstjóri Freyjusvæðis Hörður Mar
Svæðisstjóri Færeyjasvæðis Petur Olivar
Svæðisstjóri Sögusvæðis
Pétur Jökull Hákonarson
Svæðisstjóri Óðinssvæðis
Gunnsteinn Björnsson
Svæðisstjóri Ægissvæðis
Konráð Konráðsson
Ávarp Kjörumdæmisstjóra Hjördísar Harðardóttur.
Kjörið var samþykkt með lófaklappi.
Kynning á Umdæmisþingi 2013 formaður þingnefndar Þyri Marta Baldursdóttir.
Sýnt var stutt myndband.
Staðarval umdæmisþings 2015
Engin tillaga hefur borist um staðarval fyrir umdæmisþing 2015.
Vísað til stjórnar.
Önnur mál.
Haukur úr Ós
Hann fjallaði um verkefni sem Ós var með á liðnu ári sem var karlmenn og krabbamein.
Ós menn héldu fund þar sem 115 karlmenn mættu og gæddu sér á humarsúpu. Læknir var
með fyrirlestur um karlmenn og krabbamein og í kjölfarið af fundinum greindust fimm
einstaklingar með blöðruhálskrabbamein.
Sæmundur Sæmundsson
Þakkaði fyrir gott þing og hvatti til þess að þinginu yrði breytt en það hefur verið óbreytt
eða lítið breytt í mörg ár. Þar mætti ræða málefni Kiwanis, hugsanlega vera með umræður
á föstudegi og niðurstöður á laugardegi. Þurfum að gerast nútímalegir. Erum bara latir
nennum ekki að bæta við nýjum félögum. Skoraði á Hjördísi að stokka þetta upp.
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Uppgjör K-dagsnefndar Gylfi Ingvarsson.
BUGL fékk 8,5 milljónir
Miðstöð foreldra og barna fékk 8,5 milljónir
Lautin 5,5 milljónir
Eftir standa 700.000 kr sem verður skipt milli Miðstöðvar foreldra og barna og BUGL.
Auk einnar milljónar sem verður í sjóði til næstu nefndar.
Óskar Guðjónsson
Eldey hefur ákveðið að gerast svokallaður model klúbbur en í því felst meðal annars að á
næstu fjórum árum stefnir klúbburinn á að safna sem nemur 80.000 kr. á hvern
Eldeyjarfélaga. Að lokum þakkaði hann fyrir gott þing og óskaði Hjördísi góðs gengis.
Torfhildur úr Emblu
Ítrekaði að vont væri að hafa hjálmana í bleiku og bláu. Benti á að margi aðrir litir eru til
en vill einn lit á hjálmana.
Ragnar benti á að húsið verður opnað klukkan 19:30 með fordrykk og dagskrá hefst síðan
kl 20:00
Þingfundi frestað kl.16:22
20:30 þingfundi framhaldið í Stapa.
Ragnar bauð alla velkomna og afhenti Erlingi Hannessyni veislustjórnina.
Ragnar Örn og Sigríður afhentu erlendu gestunum gærur áritaðar af öllum þingfulltrúum.
Alan Penn heimsforseti afhenti Andrési Hjaltasyni skjöld til viðurkenningar á góðu starfi í
þágu Kiwanis.
Ragnar Örn umdæmisstjóri, Benóný ritari og Birgir féhirðir afhentu eftirfarandi
viðurkenningar:
Eldey fyrir athyglisverðasta fjáröflunarverkefnið.
Skjöldur fyrir fjölgun.
Eldfell fyrir athyglisverðasta styrktarverkefnið.
Eldey fékk fjölmiðlabikarinn.
Eignagripur til Sólborgar vegna lykils 2010-2011.
Þingnefnd og makar kölluð upp og afhentar viðurkenningar fyrir góð störf.

Kiwanis

Umdæmið Ísland-Færeyjar
kiwanis.is
Kiwanis Kiwanis – L
Margar hendur vinna létt verk
Umdæmisstjórn 2011-2012 og makar kölluð upp og afhentar viðurkenningar og gjafir
fyrir vel unnin störf.
Ragnar Örn og Sigríður kölluð upp og fengu viðurkenningar og gjafir frá umdæmisstjórn
fyrir góð störf og frábært samstarf.
Í lokin sleit Ragnar Örn Pétursson umdæmisstjóri 42. þingi Kiwanis.
Sjá fylgiskjöl á næstu síðum:
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