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Dagskrá 42. umdæmisþings
Haldið í Reykjanesbæ, 14. – 16. september 2012. Þingið er haldið í Stapa
Föstudagur 14. september:

Laugardagur 15. september:

08:30 – 09:30

08:30 – 15:00

08:30 – 16:00
09:15 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:15

Umdæmisstjórnarfundur á
Icelandair Hótel í Keflavík
Afhending þinggagna í anddyri
Stapa
Fræðsla forseta, ritara, féhirða og
svæðisstjóra í Stapa
Kaffihlé
Hvatningarfundur verðandi
embættismanna. Allir
Kiwanisfélagar velkomnir

12:15 – 13:00

Hádegishlé

13:00 – 16:00

Horft til Framtíðar - ráðstefna
- Kynning á nýjum
klúbbalögum
- MNT Verkefnið
- Heimasíða og
gagnagrunnur
- Konur 25 ár í Kiwanis

15:00 – 16:00

20:30 – 21:15
21:15 – 23:30

09:00 – 12:00

12:00 – 13:00

Hádegishlé

13:00 – 15:30

Þingfundi framhaldið
- Kynning á frambjóðanda/um
til kjörumdæmisstjóra 20132014
- Kosningar
- Ávörp erlendra gesta
- Styrktarsjóður
- Hjálmaverkefni
- Staðfesting stjórnar 2012 –
2013
- Staðarval umdæmisþings
2015
- Kosning skoðunarmanna
reikninga
Önnur mál
Þingfundi frestað

Ársfundur
Tryggingasjóðs í Kiwanishúsinu í
Keflavík
Þingsetning í Keflavíkurkirkju
Opið hús í
Safnaðarheimili Keflavíkurkirkju

15:30 – 16:00
16:00
19:30 – 02:00
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Lokahóf í Stapa. Húsið opnar kl.
19.30 - borðhald hefst kl. 20:00
- Fordrykkur,
hátíðarkvöldverður, ávörp,
skemmtiatriði, þingslit,
dansleikur

Sunnudagur 16. september:
11:00 – 12:30
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Afhending þinggagna og sala
miða á lokahóf
Þingfundi fram haldið í Stapa
- Skýrslur stjórnar:
a)
umdæmisstjóra
b)
umdæmisritara
c)
umdæmisféhirðis –
milliuppgjör 2011 –
2012
d)
svæðisstjóra
- Umræður um skýrslur stjórnar
- Fjárhagsáætlun 2012 – 2013
- Reikningar 2010 – 2011

Stjórnarskipti í umdæminu, í
Kiwanishúsinu í Keflavík

Ritstjórapistill
Á

gætu Kiwanisfélagar
Nú kemst Kiwanisstarfið á fullt skrið aftur eftir yndislegt sumar. Má í raun segja
að starfið hefjist á Umdæmisþingi sem
að þessu sinni er haldið í Reykjanesbæ,
ég veit að við eigum eftir að eiga gott og
farsælt þing, þar sem málefni Kiwanis
verða rædd og örugglega eiga eftir að
fæðast þar margar góðar tillögur sem við
getum haft að leiðarljósi í starfinu.
Þetta þing er jú sögulegt fyrir konur í
Kiwanis. Í ár eru 25 ár frá því að konur
fengum inngöngu í Kiwanishreyfinguna
og tveimur árum síðar eða 15. júní 1989
var fyrsti kvennaklúbburinn stofnaður á
Íslandi, Kiwanisklúbburinn Harpa og var
ég svo lánsöm að vera ein af þeim sem
stofnaði þann klúbb.
Enn einu sinni, vil ég minna félaga á
að tilkynna aðsetursskipti til Umdæmisins svo að blaðið og allt það sem þarf að
senda frá Umdæminu komist til skila.
Nú er komið að leiðarlokum hjá

mér með blaðið. Nýr ritstjóri tekur við
stjórnartaumunum frá og með 1. október
nk. Þetta er búið að vera miklu lengri
ritstjórnarferill en ég ætlaði mér, og ugglaust allir orðnir dauðþreyttir á þessum
ritstjóra sem sí og æ er kvabbandi um
greinar og myndir og hefur áður sagt að
nú sé komið nóg. Ég vil nota tækifærið
og þakka öllum þeim Umdæmisstjórum
sem ég hef starfað með sem ritstjóri í
gegnum tíðina, fyrir gott og farsælt samstarf, sem aldrei bar skugga á. Ég vil sérstakalega þakka allan góðan stuðning í
gengum árin og síðast en ekki síst ykkur
öllum sem hafið verið svo dugleg að
senda mér greinar og myndir og verið
þolinmóð við öllum símtölum mínum
og tölvupóstum – hafið öll bestu þakkir
fyrir – án ykkar er ekkert blað. Við megum ekki gleyma því að blaðið er okkar
málgagn út á við.
Nýrri umdæmisstjórn undir stjórn
Hjördísar Harðardóttur vil ég óska allra
heilla og um leið þakka Ragnari Erni og

hans stjórn farsælt samstarfs á liðnu ári.
Að lokum vil ég óska Óskari Guðjónssyni allra heilla sem nýjum ritstjóra og
megi gæfan fylgja honum á nýju starfsári.
Hafið þökk fyrir allt
Þyrí Marta Baldursdóttir
ritstjóri.

Velkomin á Umdæmisþing
U

mdæmisþing er nú haldið í annað sinn í Reykjanesbæ. Það
var síðast haldið árið 2000, þegar Guðmundur Pétursson í Keili var
umdæmisstjóri. Þingið heppnaðist mjög vel og eiga margir Kiwanisfélagar góðar minningar frá þinginu hér suður með sjó. Formaður þingnefndar þá var Ragnar Örn Pétursson í Keili. Þing það
sem nú verður haldið verður án efa jafn árangursríkt, skemmtilegt
og glæsilegt og þingið árið 2000, undir stjórn Ragnars Arnar Péturssonar umdæmisstjóra úr Keili.
Miklar breytingar hafa orðið í bæjarfélaginu frá síðasta þingi.
Gistimöguleikum og veitingastöðum hefur fjölgað verulega og
þingstaðurinn endurbyggður. Hið sögufræga samkomuhús Stapi í
Njarðvík verður í aðalhlutverki á þinginu, en þar fer fram fræðsla
verðandi embættismanna, ráðstefnan „Horft til framtíðar“ ásamt
almennum þingstörfum. Þingið er svo sett í Keflavíkurkirkju og
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„Opið hús“ að setningarathöfn lokinni verður í safnaðarheimilinu.
Vakin er athygli á að þingsetningin verður kl. 20:30 á föstudeginum, svo þinggestir hafa nægan tíma áður en þingsetningin
hefst til að heimasækja einhverja af veitingastöðum bæjarins.
Popptónlistin hefur alltaf fylgt Keflavík og Njarðvík og mun
áhrifa tónlistar fyrri tíma gæta í skemmtidagskrá sem í boði er.
Helgin 14.-16. september 2012 verður án efa árangursrík,
viðburðarík og skemmtileg fyrir Kiwanisfélaga og maka þeirra.
Skoðunarferð verður í boði fyrir maka á laugardeginum kl. 13.15
og verður farið frá Stapa og fer skráning fram hjá þingnefnd.
Nánari upplýsingar er hægt að fá á heimasíðunni kiwanis.is
Sjáumst sem flest á 42. umdæmisþingi Kiwanisumdæmisins
Ísland-Færeyjar í Reykjanesbæ.
Einar Már Jóhannesson,
formaður þingnefndar
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Viðburðaríkt starfsár
umdæmisins fyrir í geymslu. Við höfum
verið í sambandi við fasteignasala og
skoðað nokkur skrifstofuhúsnæði sem
gætu hentað umdæminu. Þegar þetta er
skrifað þá hefur ekkert tilboð verið gert.

Fundir og heimsóknir

Ragnar Örn Pétursson umdæmisstjóri

Á

gætu þingfulltrúar og aðrir Kiwanisfélagar.
Hér á eftir verður stiklað á stóru í
starfi mínu sem umdæmisstjóri og erfitt
að vera með tæmandi skýrslu, því óhætt
er að segja að þetta starfsár hefur verið
viðburðaríkt bæði hérlendis í okkar
starfi en ekki síður í samstarfi okkar í
Evrópu.
Á hverju ári falla frá góðir kiwanisfélagar, við minnumst þeirra með söknuði en um leið þökkum við fyrir þeirra
góða starf sem þeir inntu af hendi fyrir
hreyfinguna. Við sendum fjölskyldum
þeirra hugheilar samúðarkveðjur.
Kjörorð þessa starfsárs hefur verið
„margar hendur vinna létt verk“. Það
hefur svo sannarlega gengið eftir og vil
ég þakka öllum þeim sem starfað hafa
með mér undanfarið og þá sérstaklega
umdæmisstjórn og nefndarfólki fyrir
gott starf og frábært samstarf.
Í upphafi þessa starfsárs var fylgt úr
hlaði nýrri stefnumótun til fimm ára
sem samþykkt var á síðasta þingi og
einnig nýju svæðaskipulagi sem tekið
var í notkun í upphafi þessa starfsárs.
Nánar verður komið inn á þessi atriði
síðar í skýrslunni. Í desember s.l. var
tilboði í húseign okkar að Engjateig
11 tekið en Lífeyrissjóður starfsmanna
ríkisins keypti allt húsið og hefur nú
flutt starfsemi sína í húsið og gert á því
miklar endurbætur. Í janúar skiluðum
við húsinu af okkur og komum eigum

Ragnar Ö. Pétursson og heimsforseti
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Á þessu starfsári hafa fjórir umdæmisstjórnarfundir verið haldnir og tíu framkvæmdanefndarfundir. Góð mæting
hefur verið á alla þessa fundi sem hafa
verið málefnalegir. Þá hafa nefndarformenn verið boðaðir á framkvæmdanefndarfundi ef þurfa þykir til að ræða
málefni sem að þeirra nefndum snúa.
Ég hef heimsótt fjölmarga klúbba
á starfsárinu og einnig nokkra sem
kjörumdæmisstjóri í fyrra og haft mikla
ánægju af. Vel hefur verið tekið á móti
mér og umræður um kiwanismál á
þessum fundum hafa verið ákaflega
skemmtilegar. Eitt af markmiðum
mínum var að vinna að því að efla innra
starf í klúbbunum. Ég óskaði eftir því
bæði við klúbba og það var ítrekað í
forsetafræðslunni að fá fræðslunefnd til
að koma í heimsókn og ræða það sem
við höfðum að leiðarljósi, „10 atriði til
að gera góðan klúbb betri“. Fulltrúar úr
fræðslunefndinni heimsóttu á annan tug
klúbba og var gerður góður rómur að
þessum fundum.
Því miður tókst mér ekki að heim-

sækja alla klúbba, en sat að vísu svæðisráðsfundi í öllum svæðum nema Sögusvæði og þar af í tvígang í Óðinssvæði og
Ægissvæði.
Sex klúbbar áttu og eiga stórafmæli
á þessu starfsári. Eldey fagnaði 40 ára
afmæli í febrúar og Embla 20 ára afmæli í
apríl. Kjörumdæmisstjóri heimsótti báða
klúbbana og færði þeim gjafir frá umdæminu en umdæmisstjóri var staddur
á Evrópustjórnarfundum í báðum tilvikum. Hof varð 40 ára í júlí og Herðubreið
einnig í ágúst. Núna í september verður
Ós 25 ára og Helgafell 45 ára. Ég vil óska
öllum þessum klúbbum til hamingju
með afmælið.

Svæðaskipulag
Nýtt svæðaskipulag tók gildi 1. október
s.l. en þá fækkaði svæðum úr sex í fimm
og Færeyjar urðu að sér svæði. Að mínu
mati hefur þetta tekist vel og það sést
best á öflugum svæðisráðsfundum og
samstarfi klúbba í svæðunum. Við höfðum áhyggjur af þeirri breytingu að gera
Færeyjar að sér svæði, hvernig myndi til
takast, kæmu klúbbarnir þar sterkari inn
eða myndu fjarlægjast okkur meir m.a.
vegna legu eyjanna og tungumáls.
Ég fékk Emelíu Dóru til að taka að sér
að vera tengiliður við Færeyjasvæði, en
hún talar fína dönsku. Það er ekki síst
fyrir hennar vinnu og Elinar svæðisstjóra

Umdæmisstjórahjónin í Bergen
að vel hefur tekist til. Þær hafa unnið
að því að þýða öll lög og fræðsluefni
yfir á Færeysku og einnig leiðbeiningar
vegna stjórnarskipta. Fyrir þetta vil ég
þakka þeim sérstaklega og ég veit að við
munum eiga þær að í að aðstoða okkur
í þessum málum þó þær láti af sínum
störfum nú í þessum mánuði.
Ég átti þess kost ásamt umdæmisritara
og féhirði að heimsækja Færeyjar í vor
og sitja þar svæðisráðsfund. Mjög vel var
tekið á móti okkur og stjanað við okkur
allan tímann. Fyrir það viljum við þakka.
Ég fékk líka að heyra það frá kiwanisfélögum þar að þeir væru stoltir af því
að fá að vera sér svæði og töldu að það
myndi styrkja klúbbana.

Stefnumótun
Stefnumótun til næstu fimm ára (20112016) var samþykkt á þinginu á Höfn í
fyrra. Eftir þessari stefnumótun er unnið
og er hún aðgengileg á heimasíðu okkar.
Henni fylgir framkvæmdaáætlun sem á
að endurskoðast á hverju ári.
Í framkvæmdaáætlun fyrir þetta starfsár eru 10 atriði sem unnið hefur verið
með og má segja að 8 þeirra hafi fengið
ákveðna meðferð og sé lokið. Aðeins tvö

atriði eru enn í vinnslu og koma þau til
kasta næstu stjórnar en það er að skipa Kdagsnefnd og setja stefnu/rammaáætlun
um ungliðamál hreyfingarinnar

Fræðslu og fjölgunarmál
Vel tókst til með skipun fræðslunefndar
undir forystu Andrésar Hjaltasonar fyrrverandi umdæmisstjóra. Allt fræðsluefni
var endurunnið og sett meira í myndrænna form. Svæðisstjórafræðsla var
vorið 2011 og tókst vel og ákveðið var að
skipta forsetafræðslunni niður þannig
að á laugardegi var fræðsla í Reykjavík
og daginn eftir á Akureyri. Hefðbundin
fræðsla ritara og féhirða fór fram á
þinginu á Höfn.
Þegar þetta er ritað eru félagar um 960
í hreyfingunni sem er nokkrum fleiri
en í upphafi starfsárs. Það má því segja
að á þessu ári hafi verið unninn ágætur
varnarleikur. Það jákvæða er að undanfarin 2-3 ár hefur okkur verið að fjölga
en lægst fórum við niður í 854. Í Evrópu
hefur fjölgun verið um 1% en í Bandaríkjunum hefur verið fækkun allt að 7%.
Við þurfum að halda áfram þessu
jákvæða starfi okkar og að hafa gaman
saman í Kiwanis og þá eykst félagafjöld-

inn hægt og bítandi. Við verðum þó að
hafa í huga að það eru nokkrir klúbbar á
hættumörkum hvað félagafjölda varðar
og hafa því miður ekki náð að fjölga
félögum á undanförnum árum.
Ég hef nokkrum sinnum rætt um
„Vestmannaeyjaaðferðina“ eins og ég
kalla hana en það er að skoða brottflutta
aðila sem jafnvel voru kiwanisfélagar í
sinni heimabyggð. Þetta á m.a. við um
Eldfellsklúbbinn. Getum við kannað
með brottflutta Akureyringa, Ísfirðinga,
Húsvíkinga og þannig mætti halda
áfram?

Evrópusamstarf
Mikil vinna hefur farið í Evrópusamstarf á þessu starfsári og í tvígang hefur
verið boðað til aukafundar í evrópustjórn nú síðast í lok ágúst. Eins og
flestum er kunnugt þá voru reikningar
evrópustjórnar fyrir starfsárið 2009-2010
felldir með öllum greiddum atkvæðum
á þinginu í Hollandi fyrir rúmu ári.
Ástæðan var að mikill mínus var á
rekstrinum þetta árið. Á fundi í evrópustjórn í kjölfarið var samþykkt að skipa
þriggja manna nefnd til að fara yfir þessa
reikninga og átti Atli Þórsson fyrrverandi
5

Afhending vegna K-dagssöfnunar
umdæmisféhirðir sæti í þeirri nefnd.
Niðurstaðan var sú að þarna höfðu menn
eytt meira en áætlun gerði ráð fyrir en
ekki var um neitt saknæmt að ræða.
Í kjölfarið létu umdæmisstjórarnir
á þessu starfsári að sér kveða og vildu
hafa meira með fjárhagsáætlun að gera
en yfirleitt hefur framkvæmdanefnd
stjórnarinnar unnið þetta og komið
með tilbúið inn á fundi. Þá vildu umdæmisstjórarnir að meira af því fé sem
kemur til Evrópu frá KI færi beint til
umdæmanna níu til að vinna að fjölgun
og fræðslu og þá myndi umsýsla evrópu
í þeim málum minnka. Þetta hafa þeir
fjórir sem sitja með atkvæðarétt átt
erfitt með kyngja og þrátt fyrir tvo aukafundi hefur ekki náðst samkomulag. Á
fundinum í ágúst var samþykkt að skipa
fimm manna nefnd til að vinna í þessum
málum og á hún að ljúka störfum fyrir
lok nóvember n.k. Í nefndinni sitja tveir
núverandi umdæmisstjórar, einn verðandi umdæmisstjóri og tveir úr verðandi
framkvæmdanefnd. Af hálfu núverandi
umdæmisstjóra hafa þeir Ralph frá Norden og Martin frá Hollandi verið valdir í
nefndina.

Umdæmi í aðlögun
Eins og í Evrópusamstarfinu þá hefur
verið mikil vinna vegna þeirra furðulegu
ákvörðunar heimsstjórnar frá því í
janúar s.l. að þar sem umdæmið Ísland –
Færeyjar hefur ekki náð aftur 1000 félaga
tölunni þá geti það ekki lengur talist
fullt umdæmi og verður því svokallað
distrct in formation. Í stuttu máli þýðir
það að erlent samstarf er verulega skert
og félagar héðan geta ekki boðið sig fram
til starfa innan evrópu og heimsstjórnar.
Þessu var að sjálfsögðu mótmælt kröftuglega en í janúar þegar þessi ákvörðun
var tekin var félagafjöldinn 960 og hafði
verið að aukast síðustu 2-3 ár en lægst fór
hann í 854 félaga.
Við bentum þeim á stöðu landsins,
íbúafjölda og allt það starf sem hér hefur
verið unnið á tæpum fimmtíu árum sem
hreyfingin hefur starfað. Ég ræddi þessi
mál sérstaklega á fundi Evrópustjórnar
17. febrúar og þar var bókað að þessi
ákvörðun yrði dregin strax til baka. Það
var einnig unnið baki brotnu bak við
tjöldin til að fá þessa ákvörðun endurskoðaða. Í bréfi sem ég sendi heimsstjórn
í apríl óskaði ég eftir því að ákvörðunin
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yrði tekin til baka og okkur gæfist tími
til að fara yfir 1000 félaga markið á
næstu tveimur árum. Heimsstjórn tók
erindið fyrir og samþykkti að draga til
baka fyrri ákvörðun og að við yrðum
aftur fullt umdæmi til loka þessa starfsárs, 30. september n.k.

ári. Þá hafa allir klúbbar samþykkt að
taka þátt í verkefninu með því að greiða
ákveðna upphæð per félaga á næstu
árum. Þá mun hluti af söfnunarfé því
sem kom inn í ísgolfverkefninu renna í
þetta verkefni

Hjálmaverkefni
Heimsþing – Evrópuþing
Evrópuþing var haldið í Bergen í Noregi
í byrjun júnímánaðar. Á þinginu var
staðfest kjör Óskars Guðjónssonar sem
trustee fyrir Evrópu til næstu þriggja ára
og mun hann sitja fundi í heimsstjórn.
Þingið fór ágætlega fram í blíðskaparveðri og eftir því var tekið að glampandi
sól var allan tímann en fróðir menn segja
að rigningadagar í Bergen séu yfir 300 á
ári.
Heimsþingið var haldið í New Orleans
í lok júní og auk okkar Siggu sóttu
kjörumdæmisstjórahjónin, Hjördís og
Palli þingið ásamt Óskari og Konný. Um
fjögur þúsund manns sóttu þingið sem
var ákaflega skemmtilegt og ekki síður
fróðlegt, en boðið var upp á fjölmarga
fyrirlestra og vinnustofur um ýmis málefni.

Í fyrra var gerður nýr þriggja ára samningur við Eimskip vegna hjálmaverkefnisins. Fyrirtækið tók þá ákvörðun að
breyta vinnu við afhendingu hjálmanna
með þeim hætti að útbúin var sérstök
heimasíða þar sem foreldrar áttu að
fara inn og skrá barnið og hvernig lit af
hjálmi barnið fengi. Erfiðlega gekk að fá
upplýsingar til að setja í þennan gagnagrunn og tafðist afhending hjálmanna af
þeim sökum.
Hjálmaverkefnið verður til umræðu
hér síðar í dag en hafa ber það í huga
að það er ekki sjálfgefið að standa svo
myndarlega að þessu eins og gert hefur
verið og kostnaður er mikill sem samstarfsaðila okkar greiðir. Við þurfum
samt alltaf að vera á tánum að halda
merki okkar á lofti í þessum samskiptum.

Heimsverkefni

Kiwanisfréttir – Kiwanis.is

Stífkrampaverkefnið, nýja heimsverkefnið hefur farið ágætlega af stað en stefnt
er að því að safna um 110 milljónum
dollara á næstu árum til að útrýma stífkrampa í á fjórða tug landa. Við höfum
falið styrktarsjóðnum okkar að sjá um
verkefnið hér heima og hefur það farið
ágætlega af stað. Unnið verður að þessu
verkefni í samstarfi við Unicef á Íslandi
og er stefnt að landssöfnum á næsta

Öðru hvoru sprettur upp umræða um
hvort nauðsynlegt sé að gefa út Kiwanisfréttir og hvort ekki sé nóg að hafa bara
upplýsingarit á heimasíðu Kiwanis.
Svipuð umræða kemur einnig upp varðandi útgáfu á hvítu bókinni. Undanfarið
hafa staðið yfir á heimasíðu okkar kannanir varðandi þessi mál. Þar kemur fram
að flestir eru hlynntir því að gefa áfram
út hvítu bókina. Það mætti hins vegar

skoða að mínu mati hvort nauðsynlegt
sé að prenta árlega sömu klúbbalögin
og umdæmislögin. Er nauðsynlegt að
vera með upptalningu á öllum embættismönnum umdæmisins. Það er spurning
hvort ekki sé nóg að slíkt sé aðgengilegt
á netinu. Með því mætti lækka kostnaðinn við prentun um helming.
Ég er hlynntur því að gefa áfram út
Kiwanisfréttir og finnst ekki stórmál
hvort um 1 eða 2 blöð sé að ræða fyrir
utan þingblaðið. Blaðið er búið að vinna
sér ákveðinn sess og munu margir sakna
þess ef útgáfu yrði hætt eða bara haft á
netinu. Í könnuninni sem að vísu stóð
enn yfir þegar þetta er ritað eru flestir
sammála því að gefa blaðið út áfram
Vefurinn okkar Kiwanis.is er alltaf
að verða umfangsmeiri og þeim fjölgar
hægt og bítandi sem skoða hann reglu-

lega. Félagar mættu samt vera duglegri
að senda fréttir og upplýsingar. Vefurinn
er alltaf í þróun og hefur Tómas unnið
gott starf.

Lokaorð
Það er ekki hægt að setja punkt við þessa
skýrslu nema ræða um hið frábæra verkefni sem Ísgolfið var og er. Óþrjótandi
eljusemi Eldeyjarfélaga með Gulla í
fararbroddi gerði þetta verkefni að veruleika. Umfjöllun sem verkefnið fékk er
gífurlega mikilvæg fyrir hreyfinguna og
það þarf núna að setjast niður og finna
út hvernig við getum nýtt okkur hana
til góðs.
Góðir Kiwanisfélagar. Það hefur verið
mér mikið ánægjuefni að fá að leiða
kiwanishreyfinguna þetta starfsár sem
nú sér fyrir endan á. Því miður kemst

maður ekki yfir allt sem maður vildi á
þessum tíma og gaman hefði verið að ná
að heimsækja alla klúbba. Það er mér og
Siggu alveg ómetanlegt að fá að kynnast
svo góðu og skemmtilegu fólki sem við
munum eiga að sem góða vini í framtíðinni.
Þó maður gangi nú af velli sem
fyrirliði liðsins þá verður maður alltaf í
hópnum og vonandi af og til í byrjunarliðinu svo maður noti nú íþróttalega
samlíkingu.
Ég vil að lokum þakka fyrir mig og
óska Hjördísi og hennar stjórn velfarnaðar í sínum störfum á komandi starfsári.
Með Kiwaniskveðju,
Ragnar Örn Pétursson
umdæmisstjóri

Skýrsla umdæmisritara 2011-2012

Benóný Arnór G uðmundsson
Starf umdæmisritara hefur verið með
hefðbundnu sniði þetta starfsárið. Það
sem stendur uppúr eftir starfsárið er þetta
klisjukenda svar „allir vinirnir sem ég hef
eignast“. Klisja eða ekki þá er það engu
að síður það sem stendur uppúr og er það
vel.
Eftirtaldar tölur eru unnar uppúr
skýrslum starfsársins til og með maí
skýrslna. Meðal mæting Kiwanisfélaga
er 73% en þar vantar töluvert mikið
upp á að klúbbar séu að skrá mætingarviðurkenningar til að bæta mætingu síns
klúbbs. T.d. eru bara skráðar 80 mætingarviðurkenningar á skýrslur en skráðar

586 heimsóknir kiwanisfélaga og 56 á
svæðisráðstefnur (sem þó er allt of lítið).
Klúbbar umdæmisins Ísland-Færeyjar
hafa safnað yfir 20 milljónum í styrktarsjóði sína, þar er ekki meðtalið Ísgolf 2012
né heldur styrkur Eimskipa vegna hjálmaverkefnisins. Veittar hafa verið tæpar
20 milljónir til þeirra sem minna mega
sín úr styrktarsjóðum klúbbanna. Þetta
er árangur sem allir mega vera stoltir af.
Unnar stundir samkvæmt skýrslum sem
ég þó leyfi mér að fullyrða að séu mjög
naumt skráðar eru orðnar 12.269 klst. Það
þýðir að meðaltali hefur hver kiwanisfélagi skilað allavega 12 klukkustundum
í sjálfboðið starf. Ég er þess þó fullviss að
þessa tölu má margfalda með tveimur ef
ekki þremur ef allt væri talið saman og
skráð nákvæmlega á skýrslur, hógværð er
þó dyggð. Stjórnarfundir eru skráðir 222.
Kiwanisfundir eru skráðir tæplega 500
eða tæplega 14 að meðaltali per klúbb.
Ég mælist til þess að mánaðarskýrslur
verði einfaldaðar og formið jafnvel sett
á netið til útfyllingar. Þannig væri hægt
að birta samantektir jafnóðum sem yrðu
aðgengilegar öllum kiwanisfélögum.
Ekki þyrfti að vera hægt að lesa nöfn á
fjáröflunum né styrkjum heldur bara
tölulegar staðreyndir milli klúbba. Það
hlýtur að virka sem hvatning á félaga að
sjá hvað sumir félagar eru duglegir að fara

í heimsóknir. Einnig tel ég þetta virka
sem hvatning til ritara ef allir félagar í
klúbbnum geta fylgst með að allt sé rétt
útfyllt og á tíma. Ég tel líka að hætta eigi
með mætingarviðurkenningar þær eru
barn síns tíma, í staðinn skráum við bara
áfram heimsóknir frá klúbbum og fjölda
félaga í hverri heimsókn. Undanskilið
yrði heimsóknir embættismanna framkvæmdarnefndar og svæðisstjóra þar sem
þeir ættu sjálfkrafa að vera með 100%
mætingu í sínum klúbbum. Þetta er hinsvegar eins og svo margt annað komið í
annarra hendur sem þurfa megnið af sínu
starfsári til að átta sig á hlutunum og þá er
of seint að umbylta því sem þyrfti að gera.
Kannski við ættum að taka alþingi okkur
til fyrirmyndar og setja þetta í nefnd?
Ég þakka þeim fjölmörgu sem ég hef
átt samskipti við á árinu fyrir gott samstarf. Undantekningarlaust hefur mér og
mínum beiðnum verið vel tekið sem er
ótrúlegt þar sem ég hef yfirleitt verið með
eitthvað nöldur. Það sem kom mér þó
mest á óvart er það óeigingjarna starf sem
fjölmargir Kiwanisfélagar vinna í hljóði
ár eftir ár og vil ég benda kiwanisfélögum
á að virða þeirra starf.
Með Kiwaniskveðju.
Benóný Arnór Guðmundsson
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Skýrsla umdæmisféhirðis

Birgir Sveinsson

U

ndirritaður var settur í embætti
þann 25. september 2011 á umdæmisþinginu á Höfn í Hornafirði og tók ég
síðan formlega við 1. október.
Átti gott samstarf við Atla fráfarandi
féhirði þegar ég var að taka við og einnig
hef ég átt frábært samstarf við Ómar
Hauks á Siglufirði sem sér um færslu á
bókhaldi okkar eins og undanfarin ár.
Fjárhagsnefnd hefur einnig hjálpað mér
að leysa þau mál sem hafa komið upp.
Ragnar Örn leitaði til mín um haustið
2010 og spurði hvort ég væri til í að taka
þetta verkefni að mér. Ég sagðist ætla að
skoða það aðeins og hringdi til að leita
mér upplýsinga á því hvernig mann

hann hefði að geyma. Fékk þau svör að
Raggi væri flottur og ábyggilega gott að
starfa með honum. Hringdi ég til baka
skömmu síðar og sagði já. En ég áttaði
mig ekki á að sá sem ég ræddi við er hans
besti félagi, en Andrés sagði samt satt og
rétt frá, Raggi er hinn besti peyji og hef
ég átt gott samstarf við hann sem og aðra
í stjórninni.
Fræðsla var að venju vorið 2011 og svo
á þinginu á Höfn og gekk það allt vel, en
ég hefði viljað sjá fleiri verðandi féhirða
frá klúbbunum í fræðslunni á Höfn.
Virðist það ekki vera alveg á hreinu
að það er mætingarskylda hjá þeim í
fræðsluna. Heyrði ég meira að segja frá
einum féhirði sem sagði að það færi
aldrei neinn frá þeim í fræðsluna þar sem
sömu menn úr hans klúbbi færu alltaf
á þingin burtséð frá því hvort þeir væru
verðandi forsetar, ritarar eða féhirðar.
Slæmt ef rétt er.
Kiwanishúsið við Engjateig er ekki
lengur okkar. Huga þarf vel að því hvað
skal gera við þá fjármuni sem við eigum
eftir þá sölu svo þeir gufi ekki upp. Leiga
á bílskúr sem hýsir okkar muni, kostar
sitt. Þurfum við að vanda okkur í þessu
máli svo þessi sjóður hverfi ekki til
annarra verka, því við þurfum að hafa
samastað.
Það er mín skoðun.

apríl, reyndar eindagi 1. maí. Mér finnst
að gjalddaginn ætti að vera 10. eða 15.
apríl. Alltaf leiðinlegt þegar gjalddagi er
áður en seðlar eru sendir til innheimtu.
Síðan hafa þinggjöldin verið innheimt í
gegnum heimabanka eins og umdæmisgjöldin og hefur það skilað sér betur en
oft áður.
Veit ég ekki betur en að allir hafi greitt
erlendu gjöldin. Er þar helsti skaðvaldurinn innheimtuformið.
Reikningar vegna þeirra koma erlendis
frá og eru sendir einhverra hluta vegna
til ritara en ekki féhirða/gjaldkera.
Stundum fara þeir til ritara sem var fyrir
2-3 árum og skila sér illa til réttra aðila.
Ekki er hægt að setja þetta í gegnum
heimabanka. Tel ég að þarna verði að
finnast einhver einfaldari lausn. Einnig
hefur dagsetning eindaga breyst frá
1. janúar í 15. desember, þessu þarf að
breyta frá þeim fræðslugögnum sem ég
hafði.
Svo verða klúbbar að passa upp á
félagatalið. Menn verða að færa þar inn
og færa rétt svo við þurfum ekki að vera
að fá breytingar í gegn eftir á hjá þeim
úti vegna erlendu gjaldanna og einnig
hjá okkur vegna umdæmisgjalda.
Það kostar óþarfa vinnu hjá okkur
hinum.

Umdæmis og
framkvæmdaráðsfundir:

Uppgjör út júní liggur fyrir og virðist allt
vera í góðu standi. Allir reikningar eru í
skilum.
Mér hefur stundum þótt erfitt að fara
eftir fjárhagsáætlun þar sem mér þykir
sumir hlutir ekki með raunhæfar tölur,
sumt of lágt og annað of hátt.
Einnig þykir mér svolítið undarlegt
að ekki skuli hafa verið haft samband við
umdæmisféhirði vegna áætlunar fyrir
næstu stjórn. Hann hefur kannski eitthvað misgáfulegt til málanna að leggja.

Umdæmis- og framkvæmdarásfundir
hafa verið allnokkrir og hef ég mætt á
þá alla nema einn þó um langan veg(sjó)
sé að fara og tel ég það nauðsynlegt að
vera á þessum fundum ef maður tekur
þetta að sér á annað borð. Þar eru málin
rædd og krufin eins og hægt er.

Innheimta innlendra og erlendra
gjalda:
Aðeins einn klúbbur á eftir að greiða
umdæmisgjöldin og Kiwanisfréttir þegar
þetta er skrifað og er það einum klúbbi
of mikið. Verður það vonandi klárt fyrir
þing.
Mér finnst þurfa að breyta
dagsetningum vegna 40% gjaldanna.
Sú greiðsla er miðuð við félagafjölda 31.
mars með gjaldaga daginn eftir eða 1.
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Uppgjör:

Vil ég þakka öllum fyrir frábært samstaf
og góða viðkynningu.
Óska ég Kiwanis og nýrri
umdæmisstjórn alls hins besta.
Birgir Sveinsson
umdæmisféhirðir

Skýrsla erlends ritara/tengiliðs
við Færeyjar 2011-2012

Emelía Dóra Guðbjartsdóttir

E

rlendur ritari starfsárið 2011–2012
var jafnframt tengiliður við Færeyjasvæði
og hefur starfið snúist að mestu um það.
Má segja að tengiliðurinn hafi þjófstartað
því byrjað var á að þýða fræðslu embættismanna fyrir þingið á Höfn haustið 2011

og túlkað á þinginu þar sem þörf var á.
Samstarfið við Færeyjar hefur gengið
mjög vel og hef ég verið í miklum og
góðum samskiptum við Elínu svæðisstjóra Færeyjasvæðis varðandi hin ýmsu
mál eins og heimsverkefnið, heimsókn
Umdæmisstjóra til Færeyja, fjármál svo
eitthvað sé nefnt. Hinar ýmsu þýðingar
af íslensku yfir á dönsku hafa verið stór
hluti af mínu starfi síðastliðið starfsár.
Elín hefur líka þýtt efni af íslensku yfir á
færeysku svo mikil breyting hefur orðið á
aðgengi að efni fyrir Færeyingana. Er það
von mín að framhald verði á, því það er
nauðsynlegt að gögn séu aðgengileg svo
kiwanisstarfið geti gengið hnökralaust.
Í nóvember sl. sat ég svo svæðisráðstefnu í Færeyjum. Þar sást greinilega
hversu gott starf er í klúbbunum þar og
móttökurnar voru frábærar. Það verður
gaman að fylgjast með hvernig samstarf
Íslands og Færeyja á eftir þróast um ókomin ár, en það var til mikilla bóta þegar

Færeyjar urðu sér svæði enda áður um
langan veg að fara til að sitja t.d. svæðisráðstefnur. Um leið hefur það sýnt sig að
nauðsynlegt er fyrir Færeyinga að hafa
ákveðinn tengilið á Íslandi sem hægt er að
snúa sér til ef upplýsingar vantar.
Í framtíðinni munu verða þýddar fréttir
á dönsku á heimasíðu Kiwanis og hef ég
tekið að mér þær þýðingar um ókomna
framtíð. Sú vinna hefur legið niðri í
sumar, en nú verður tekið til við þýðingar
frá og með haustinu. Ég hlakka líka til að
fylgjast með fréttum frá Færeyjum inn á
vefnum.
Starf mitt sem erlendur ritari/tengiliður
við Færeyjar hefur verið mjög gefandi og
áhugavert og óska ég eftirmanni mínum
velfarnaðar í sínu starfi.
Ágúst 2012
Með kiwaniskveðju,
Emelía Dóra Guðbjartsdóttir
Erlendur ritari og tengiliður við Færeyjar.

Skýrsla svæðisstjóra Færeyjasvæðis

Elin Joensen

G

óðu Kiwanisfelagar
Nú hetta Kiwanisárið fer at halla, fari eg
at taka eitt sindur samanum, tað íð verið
hevur hetta árið.
2011/2012 gjørdist fyrsta árið har Føroyar
bleiv egið øki og í fyrstu økisnevndini hjá

Føroyaøkinum hava siti : Elin Joensen, økisstjóri, Petur Olivar í Hoyvík, komandi økisstjóri og Sofus Borðoy skrivari.
Fyrsti fundur hjá økisnevndini var hildin
22. oktober har nevndin skipaði seg og
tosað var um leyst og fast. Sama dag var
felags stjórnarskifti fyri allar klubbarnar í
Føroyum. Klubbarnir í Føroyum hava gjørt
avtalu um at skiftast skal um at hava stjórnarskifti, hetta árið átti Eysturoy at hava
stjórnarskifti og var tað hildið í Leirvík. Fyri
fyrstu fer var alt rituali á føroyskum og tað
vóru fólk sera glað fyri. Vit høvdu tað gleði
at hava okkara trúgva vin Jón Eiriksson frá
Geysir á vitjan. Aftaná stýrisskifti bowlaðu
vit og fingu ein góðan bita.
Okkara fyrsti økisfundur var hildin
tann 05. novembur. Umboð fyri allar klubbarnar møttu á fundinum og forsetarnir
framløgdu sínar frágreiðingar um arbeiði
í klubbunum. Á okkara fyrsta økisfundi
høvdu vit tað stóru gleði at hava Dóru hjás-

tadda. Dóra helt eina talu, har hon greiddi
frá sínum arbeiði sum sambindingarlið
millum Føroyar og Ísland. Undirritaða
legði í sínu talu, stórsta dentin á arbeiði
við at økja um felagatali hjá klubbunum
og týdningin av at lyfta í felag. Umsetingin
av stevnuleiðina fyri 2011- 2016 frá íslendskum til føroyskt var liðug og var hon
handað klubbunum. Aftaná økisfundin var
hugnakvøld í Kiwanishúsinum við ábiti,
prátið og sangi.
Í februar var undirritaða og vitjaði Kiwanis Eysturoy og Tórshavn. Hetta vóru sera
gevandi fundir og tosað bleiv um mangt og
hvat. Sama kvøld sum vitja var í Eysturoy,
handaði Kiwanis Eysturoy 2 gávur úr
sínum gávugrunni.
Annar økisfundur okkara var hildin
25. februar. Eisini her vóru fleiri umboð
fyri klubbarnir møttir. Frágreiðingarnar
frá forsetunum bóru kenslu av at allir
klubbarnir arbeiða væl og hava regluligar
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fundir. Undirritaða legði aftur dent á at økja
felagatali og tosað bleiv m.a. um arbeiði við
at fáa eina virkna heimasíðu fyri Føroya-øki
.Tó var størsti denturin henda dag lagt á at
fáa allar klubbarnar at verða við í heimsverkætlanini KIF. Filmur var vístur og ein
frágreiðing um tiltaki var lisin. Aftaná
fundin tóku allir klubbar undir at verða
við í ætlanini og hava nú allir klubbarnir
goldið fyri 5 ár fram. Hetta er sera, sera
gleðiligt. Aftaná fundin var tunnusláttur og
eitt sera hugnaligt kvøld.
Ì mars var skipa fyri einum felagstúri
til Gøtu at hyggja eftir einum sjónleiki.
Av ymsum orsøkum bar ikki til hjá øllum
at møta, men tey sum møttu fingu eitt
hugnaligt kvøld.
Okkara seinasti økisfundur bleiv fluttur
til 05. mai, hetta orsaka av at umdømis-

stjórin Ragnar Ørn ynskti at verða við til
fundin.
Umdømisstjórin Ragnar, umdømisskrivarin Benóny og umdømiskassameistarin
Birgir v/frúum komu til Føroya fríggjadag
og gekk leiðin fyrst til Gøtu at vitja Kiwanis Eysturoy. Leygardag var økisfundur í
kiwanishúsinum í Tórshavn og sunnudag
var ein lítil útferð, íð endaði við einum
døgurða. Mánadag fóru tey aftur til íslands.
Mín metan er at hóast vit eru fáment
í klubbunum í Føroyum, so eru vit sera
sterk. Vit savna nógvar pengar og geva
nógvar pengar til tey í tørva. Vit eru sjónlig
í okkara samfelag og samfelagið hevur ein
jaligan hugburð til Kiwanis. Allir klubbarnir arbeiða væl við sínum verkætlanum,
hava regluligar fundir og uppmøtingin er
hampuliga góð. Stórsta vandamálið er tó at

fólk eldast og ov fáir felagar leggjast til.
Úr gávugrunnum hava klubbarnir í
Føroyum latið Isl.kr 4.981.800,00
At enda fari eg at takka hvørjum einstakum felaga í Føroyaøkinum fyri gott arbeiði,
uttan tykkara megnar arbeiði er onki Kiwanis. Fari somuleiðis at takka Petur Olivari
og Sofusi fyri gott samarbeiði. Tøkkin er
eisini til forsetar og nevndir í Kiwanis Tórshavn, Rósuni og Eysturoy.
Takk til umdømisstjórnina fyri gott
samarbeiði og eina serliga stóra tøkk til
Dóru fyri gott samarbeiði.
Eg fari at ynskja komandi økisstjóra í
Føroya-økinum góða eydnu og allari Kiwanisrørsluni góðan byr komandi ár.
Við Kiwanis kvøðu
Elin Joensen,
økisstjóri í Føroya-økinum.

Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis

Ágúst Magnússon

Þ

etta er fyrsta starfsárið í stækkuðu
svæði, en tveir klúbbar bættust við þá 4
sem voru fyrir í Sögusvæði, það er Eldfell
og Mosfell
Starfsár Óss hófst með umsjón
Umdæmisþings og tókst það með miklum
ágætum og hefur starfsemi klúbbsins
verið með ágætum á starfsárinu, félagar
eru nú 22.
Starf Búrfells var með hefðbundnu
sniði. Stjórnarskipti fóru fram í Mosfellsbæ með Mosfelli, það er heppilegt
ef minni klúbbarnir geta sameinast um
viðburði í starfi klúbbanna. Félagar í
Búrfelli eru 13.
Helgafell er langstærsti klúbbur landsins með 102 félaga og öflugt starf og
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kraftmiklar fjáraflanir og hafa þeir styrkt
samfélag sitt með öflugu félagsstarfi og
fjárveitingum.
Ölver er næst stærsti klúbbur í Umdæminu og eru félagar nú 60 og með ágætt
félagsstarf og ber þar gellu hátíðina hæst.
Eldfell er ungur klúbbur og starfar af
krafti, hann er að móta sitt starf og er þetta
fyrsta heila starfsár hans og einnig kom
hann inn í Sögusvæði. Félaganir eru nú 31.
Mosfell kom inn í sögusvæðið á þessu
starfssári og er með kraftmikið starf og
góða mætingu. Félagar eru 18.
Þegar mætingar félaga í klúbbunum á
svæðinu eru bornar saman, hallar verulega
á stóru klúbbana, en mæting í litlu klúbbunum er miklu betri. Þegar ástæður þessar
eru skoðaðar eru á þessu eðlilegar skýringar. Stóru klúbbarnir eru báðir í sjávarþorpum og hluti félaganna eru sjómenn
sem eru ekki alltaf heima á fundartíma.
Meðalaldur í stóru klúbbunum er millu
lægri en í sumum eldri klúbbunum og þar
af leiðandi eru félagarnir að stórum hluta
á vinnumarkaði og þurfa að sækja vinnu
í burt frá heimabyggð og jafnvel á erlenda
grund. Ef við berum þetta saman við t.d.
Búrfell þar sem helmingur félaga er ekki
í launavinnu og því hafa þeir betri möguleika á að sækja fundi .
Svæðisstjórnarfundur sem átti að vera í
Vestmannaeyjum féll niður vegna veðurs,
en var haldinn á Hvolsvelli viku síðar, þar

mættu félagar úr öllum klúbbunum.
Á svæðisstjórnarfundinum á Hvolsvelli
var samþykkt að gera tilraun með að halda
næsta fund sem fjarfund,
Vegna andstöðu æðstu manna Umdæmisins var fallið frá þeirri samþykkt og
valinn staður miðsvæðis í staðinn.
Síðari svæðisstjórnarfundurinn sem var
áætlaður á Selfossi var því haldinn í Vík í
Mýrdal sem er miðsvæðis í Sögusvæði. Þar
mættu aðeins félagar úr fjórum klúbbum
samtals 9 félagar.
Það hefði verið ánægjulegt ef einhver
úr framkvæmdastjórn hefði séð sér fært
að mæta á annan hvorn svæðisstjórnarfundinn.
Það er skoðun mín nú að það hafi verið
mistök að gera ekki tilraun með fjarfund,
því ég tel að það verði í auknu mæli notað
rafrænt samband milli manna og klúbba
á sama hátt og rafrænn póstur er búinn að
yfir taka sendibréfaskipti milli umdæmisins og klúbbanna.
Ég hef átt mjög góð samskipti við
stjórnarmenn klúbbanna og umdæmisfólk
og vil þakka þeim ánægjuleg samskipti,en
ég hefði gjarnan viljað mæta á fleiri fundi
innan svæðisins, en þar hamlaði bæði
heilsufar og veðurlag,
Ritað 8. ágúst 2012
Ágúst Magnússon
svæðisstjóri Sögusvæðis.

Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis

Snjólfur Fanndal

G

óðir Kiwanismenn
Mitt fyrsta verk í nýju sameinuð svæði
(Eddu og Þór), Freyjusvæði, voru stjórnarskipti hjá Heklu upp í Kríunesi. Mér til
aðstoðar var Þorsteinn Sigurðsson, en á
sama tíma skipti Sæmundur Sæmundsson
með aðstoð kjörsvæðisstjóra Herði Mar
um stjórn hjá Elliða. Stjórnarskipti þurfa
að vera betur skipulögð, það er ekki haft

samráð hjá forsetum og svæðisstjóra um
stjórnarskiptin, þessu þarf að breyta.
Laugardaginn 1. október kl 17.00 í
Kiwanishúsinu sem var, fóru fram stjórnarskipti í Kötlu, og svo fram haldið kl 20.00 á
Hótel Holt.
En á sama tíma hjá Jörfa í félagsheimilinu Ými og þar sá Jón Jakob um skiptin.
Höfði hafði sín stjórnaskipti í Höfðabrekku
hjá Vík í Mýrdal. 3. október fór ég til félaga í
Þyrli á Akranesi ásamt Herði Mar kjörsvæðisstjóra og Ólafi Sigurþór Sveinssyni ritara.
5. október lá leiðin til Ísafjarðar í roki og
rigningu þar var mér til aðstoðar fráfarandi
ritari Gunnlaugur Gunnlaugsson. Þann 12.
nóvember var haldin svæðisráðsfundur
mættir 30 Kiwanismenn þar mætti líka
Guðrún Jóhannsdóttir væntanlegur forseti
Dyngju, að hennar sögn var hún ánægð
með fundinn og heyra og sjá það sem framfór þar. Þar mætti Guðlaugur Kristjánsson
í Eldey og kynnti hugmyndir sínar að Ísgolfi. Óskar Guðjónsson færði Freyjusvæði
fundargerðarbók með góðum óskum.
Ingólfur Friðgeirsson í Heklu fráfarandi
svæðisstjóri Þórssvæðis kom með keðju
svæðisins og Þórslíkneski, fór hann þess

á leit að Básar á Ísafirði fengju muni þessa
til varðveislu og sýnis í Kiwanishúsinu á
Ísafirði. Bjarnar Kristjánsson forseti Kötlu
þakkaði góðan fund og góðan félagsskap
bað hann svæðisstjóra og kjörsvæðisstjóra
að koma til sín og skrýddi svæðisstjóra með
aðstoð kjörsvæðisstjóra Hixson orðu fyrir
greiðvikni í sinn garð.
Svæðisráðsfundur var haldinn í Safnahúsinu á Akranesi laugardaginn 24. mars.
Góð mæting var og þar á meðal var umdæmisstjórinn, Ragnar Örn Pétursson sem
sagði okkur fréttir frá umdæminu.
Nú þegar búið er að selja Kiwanishúsið
við Engjateig er eins og klúbbunum hafi
farið niður, það er engin samastaður fastur
í hendi til fundahalda, engar greiðslur til
klúbba né félaga og engin húsakaup þó
nægt framboð sé á góðum sölum um allan
bæ. Bjarni Vésteinsson á Akranesi hefur
gefið kost á sér sem kjörsvæðisstjóri, nafnið
á svæðinu hefur ekki verið öllum að skapi
en von mín er sú að menn séu orðnir sáttir
SnjólfurFanndal
Svæðisstjóri Freyjusvæðis

Skýrsla svæðisstjóra Óðinssvæðis

Sigurjón Pálsson

Á

gætu kiwanisfélagar. Starfið í Óðinssvæði hófst með stjórnarskiptum í öllum
klúbbum svæðisins, en á þessu starfsári
komu tveir öflugir klúbbar í Óðinssvæði,

Drangey Sauðárkróki og Skjöldur Siglufirði, sem mun gera gott svæði en öflugra.
Í upphafi lagði ég upp með mjög háleit
markmið. Að fjölga félögum í svæðinu og
kynnast öllum í klúbbunum 9 sem best
og umfram allt. Að hafa gaman saman.
Þetta hefur flest gengið eftir og hafa 16
nýjir félagar bættst við í svæðið, en flestir
gengu til liðs við Skjaldarfélaga eða 11. Nú
hef ég heimsótt alla klúbba í svæðinu og
fengið mjög góðar skýrslur frá þeim öllum
mánaðarlega. Meðaltalsmæting á fundum
klúbbanna er 76-80% og er það mjög gott.
Allir klúbbar í svæðinu eru mjög virkir og
hafa staðið að verulegum styrkjum í sínu
byggðarlagi með ýmsum hætti og hafa
veitt samtals 6.266.512.00 til ýmsra góðra
verka sem of langt mál væri að telja upp
hér, en helstu verkefni klúbbanna eru í
þágu fatlaðra, unglingastarfa og björgunarmála og fleira. Svæðisráð hélt einn fund í
framhaldi af svæðisráðsstefnu 28. febrúar

þar sem samþykkt var að klúbbarnir
myndu styrkja að þessu sinni fuglasafn
Sigurgeirs við Mývatn í tilefni þess að hann
hefði orðið 50 ára á þessu ári, en hann var
mjög virkur kiwanisfélagi. Afhenti svæðisstjóri formlega 505 þús. króna styrk frá
öllum klúbbum svæðisins á fundi Herðubreiðar sem haldinn var í fuglasafninu að
viðstöddum félögum úr flestum klúbbum.
Haldnar voru 3 svæðisráðsstefnur og
á þeirri fyrstu sem haldin var á Akureyri, mættu, umdæmisstjóri og fulltrúi
K-dagsnefndar, en þau voru við formlega
afhendingu á 5,5 miljón frá K-dagssöfnun
sem afhent var til Lautarinnar. 8 . október
afhenti svæðisstjóri kiwanisklúbbnum
Skildi afmælisgjöf frá öllum klúbbum í
svæðinu af tilefni 30 ára afmæli þeirra, en
þeir héldu veglegt hóf af þessu tilefni. Gjöf
þessi var með tákrænum hætti, fánastöng
á steini sem fenginn var úr Héðinsfjarðargöngum og áletraður klúbbunum. Þann 21.
11

apríl hélt Kiwanisklúbburinn Embla upp
á 20 ára afmæli með veglegu hófi og færði
svæðisstjóri þeim peningagjöf frá öllum
klúbbum svæðisins í styrktarsjóð þeirra.
Hjálmaafhending fór fram í Eyjafirði 18. og
19. maí með auglýstri dagskrá samkvæmt
venju, en verulega vantaði uppá að mál
þessi gengu upp varðandi að fá hjálmana
og með ólíkindum hvað einfalt mál hafði
verið gert flókið. Svæðisstjóri hefur fengið
miklar fyrirspurnir frá klúbbunum og
heyrt miklar óánægjuraddir um hvernig

að málum þessum hefur verið staðið, en
hjálmarnir hafa ekki komið til afgreiðslu
til klúbba fyrir en skólastarfi hefur lokið.
Fleiri eiga eflaust eftir að tjá sig um þessi
mál. Þriðja og síðasta svæðisráðsstefna
var haldin 28. apríl á Siglufirði og var
hún mjög vel sótt af kiwanisfélögum allra
klúbba, en auk þess mætti umdæmisstjóri,
Ragnar Örn, umdæmisritari, Benóný og formaður fræðslunefndar Andrés og var þetta
mjög ánægjuleg ráðsstefna og góð erindi
flutt, en svo í lokin var um kvöldið fundur

Skjaldar í bátahúsi Síldarminjasafnsins.
Fjölskylduhátíð Óðinssvæðis verður haldin
að Breiðamýri í Reykjadal dagana 15.-16.
og 17. júní og verður vonandi vel sótt. Að
lokum vil ég þakka öllum þeim sem ég
hef haft samskipti við og sérstaklega þeim
fjölmörgum sem hafa aðstoðað mig í þessu
starfi og væri of langt mál að telja alla upp
hér.
Sigurjón Pálsson
svæðisstjóri Óðinssvæðis

Skýrsla svæðisstjóra Ægisssvæðis

Bergþór Ingibergsson

Á

gætu Kiwanisfélagar .Nú þegar
starfsárinu er að ljúka leiðir maður
hugan að því hvernig til hafi tekist og
hvað hefði kannski mátt gera betur eða
öðruvísi.Þó get ég sagt að vera mín í
embætti hefur í það minnsta gert mig
að víðsýnni og betri kiwanismanni, sem
mun reynast mér vel í kiwanisstarfinu
inn í framtíðina.
Strax eftir síðasta umdæmisþing
gerði ég mér far um að undirbúa mig vel
fyrir stjórnarskipti í klúbbunum sem

HJÁ

12

LPU

M BÖRNUM HEIM

SIN

S

fóru fram í enda september og byrjun
nóvember.Fyrstur var Hof í Garði þá Sólborg sem afhentu m.a 6 silfurstjörnur
til félaga,síðan voru það Setberg Hraunborg og Eldborg sem höfðu sameiginleg
stjórnarskipti og sáu Setbergsmenn um
undirbúning fundarins, þá var komið
að nýjasta klúbbnum í svæðinu Vörðu
þar sem mér veittist sú ánægja að aðstoða við inntöku á nýjum félaga.Keilir
klúbbur umdæmisstjóra kom næstur og
síðastur klúbba var Eldey þar sem þeir
sameinuðu fundinn árshátíð sinni ,þeir
afhentu m.a 5 silfursjörnur til félaga.
Umgjörð og framkvæmd var öllum
klúbbum til sóma.Mér til aðstoðar var
Konráð kjörsvæðisstjóri , nema hjá
Keili og Eldey þar sem Hildisif hljóp í
skarðið.Síðar fékk ég ánægjulega beiðni
frá ungliðaklúbbnum Bláma að sjá um
stjórnarskipti hjá þeim.Fyrir utan þær
silfurstjörnur sem ég hef nefnt hafa
klúbbarnir verið að afhenda félögum
ýmsar viðurkenningar.
Þrír svæðisráðsfundir hafa verið
haldnir ,fyrst í umsjá Hofs þá Sólborgar
og sá síðasti hjá Keili allt vel sóttir,
góðir og málefnalegir fundir.Skýrslur
klúbbana hafa sýnt að starf þeirra hefur
verið öflugt og í góðum farvegi og flestir
ánægðir með þær fjáraflanir sem þeir
hafa staðið í og sumir að hugleiða nýjar
leiðir til að afla fjár.Ísgolfið sem Eldeyjarmenn undir forystu Gulla störtuðu
og sáu um undirbúning og framkvæmd
á fékk góða umfjöllun á öllum fundunum,brjáluð hugmynd sem varð að
veruleika.Skil á mánaðarskýrslum hafa
að mestu verið í góðu lagi.Undirbúningur og framkvæmd fundanna verið

klúbbunum til sóma.
Ég hef mætt á báða þá umdæmisstjórnarfundi sem haldnir hafa verið og
fundist þeir upplýsandi og áhugaverðir.
Þá mætti ég á fund með framkvæmdarnefnd vegna bréfs frá K.I um að við
værum orðið umdæmi í aðlögun.Í janúar
tók ég þátt í að aðstoða við flutning
úr Kiwanishúsinu við Engjateig.
Hjálmaverkefnið gekk að mínu viti vel
þrátt fyrir að dráttur yrði á afhendingu.
Þegar líða tók á veturinn fór ég að fara
í heimsóknir til klúbbana, sem ég hafði
mikla ánægju af að kynnast betur starfi
og meðlimum þeirra .Í máli mínu lagði
ég mikla áherslu á innra starfið í klúbbunum auk þess að miðla upplýsingum.
Það er mín skoðun að gott og ánægjulegt
innra starf þar sem allir hafa gaman
saman sé kjölfesta fyrir öflugu starfi í
hreyfingunni ,það smitar og gefur meiri
möguleika á að draga til sín,og ég veit að
í sumum klúbbanna er mjög gott innra
starf.Hafi allir klúbbar bestu þakkir fyrir
frábærar móttökur og ánægjulega samveru.Í vetur hef ég aðstoðað við inntöku
5 nýrra félaga .Í byrjun júlí fór ég svo
á sumarhátíð Ægissvæðis sem haldin
var í Garði út við Garðsksgavita frekar
fámenn en skemmtileg samvera.
Um leið og ég þakka öllu Kiwanisfólki
samvinnu og samveru á starfsárinu óska
ég nýjum embættiskonum og mönnum
velfarnaðar í starfi og leik.Látum Kiwanishjörtu verðandi Umdæmisstjóra slá
í takt í starfinu framundan og höfum
gaman saman.
Kiwaniskveðjur
Bergþór Ingibergsson
Svæðisstjóri Ægissvæðis
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Skessan hefur komið sér vel fyrir í helli við smábátahöfnina í Keflavík.
Skessunni þykir gaman að fá krakka í heimsókn
og fá bréf frá krökkum sem
hún reynir að svara
eftir bestu getu.

Sýningar byggðasafnsins eru í Stekkjarkoti, Njarðvík og Duushúsum.
Sögusýningin Völlurinn í Duushúsum fjallar um áhrif Kanans á byggðina
á Reykjanesi.

Sjá nánar á
skessan.is
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Í Vatnaveröld eru fjölbreytt leiktæki fyrir yngstu kynslóðina,
kastalar, rennibrautir, sveppir og selir.
Vatnið er upphitað og þægilegt
fyrir lítil kríli.



Krakkar á grunnskólaaldri fá frítt í sund.

'XXVK~V
Duushús eru menningar- og
listamiðstöð Reykjanesbæjar.
Þar má sjá bátasafn Gríms Karlssonar,
sýningar byggðasafnsins og
listasafnsins, og elsta bíósal landsins.

Photo © UNICEF

Die Eliminate-Project-Spendenkampagnee
Kiwanis wird 110 Millionen USD aufbringen und durch Das Eliminate-Projekt
helfen, MNT zu eliminieren. Unsere Spendenkampagne erfordert die größten
Anstrengungen der Kiwanis-Familie auf der ganzen Welt. Gemeinsam werden
wir den Erfolg unserer Kampagne im Jahr 2015, zum 100. Jahrestag von Kiwanis
International, feiern.

www.TheEliminateProject.org
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Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
Fjárhagsnefnd

Fjárhagsáætlun umdæmisstjórnar starfsárið 2012-2013
Verkefni:

Lýsing:

Tekjur:
Félagsgjöld

Samtals:

968 félagar 7.300 .-

7.066.400
100.000
7.166.400

Vextir
Tekjur samtals:
Gjöld:
Umdæmisstjóri
Kjörumdæmisstjóri
Umdæmisstjórnarfundir
Nefndir
Svæði
Umdæmisskrifstofan
Annar kostnaður

2.237.332
1.385.988
1.215.560
535.000
344.748
1.305.000
142.772
7.166.400

Samtals:
Umdæmisstjóri:
Heimsóknir í klúbba
bl.5
Svæðisráðstefnur
bl.6
Heimsþing
bl.7
Evrópuþing
bl.7
Umdæmisþing Norden
bl.7
Fánar, skildir, merki ofl.
Móttaka erlendra gesta aðrir en Norden og KI
árið 2013
Símakostnaður
Risna
Stofnun nýrra klúbba 2012-13
Ferðir til Evrópuskrifstofu
Fulltrúi í Evrópustjórn
Jólakort
Umdæmisþing 2013
Viðurkenningar og gjafir
Gjafir vegna afmæla klúbba

Ferðakostnaður
Ferðakostnaður
Ferðakostnaður
Ferðakostnaður
Ferðakostnaður

404.232
4.484
7.a
7.b
7.c

60.000
170.000
70.000
100.000
150.000
0
0
25.000

Sjá útbreiðslunefnd
Greitt af Evrópuskrifstofu
Greitt af Evrópuskrifstofu
Boð umdæmisstjóra fyrir þing.

22 miðar umdæmisstjórn
12 miðar nefndarformenn
34 x 8.000,00
Samtals:

Umdæmisþing 2013
Vegna lokahófs

Kjörumdæmisstjóri:
Heimsþing
Evrópuþing
Kostnaður næstu stjórnar
2012-2013
kjörsvæðisstjórar 2012-13
Fundur í mars 2013 bl.10
Kjörsvæðisstjórar 2012-2013

bl.8.A
bl.8.B

432.636
158.980
150.000

70.000
80.000
90.000

272.000
2.237.332

Ferðakostnaður
Ferðakostnaður
Fræðslufundur fyrir svæðisstjóra í mars 2013

467.436
158.980
266.936

Fræðslufundur umdæmisstjórnar 2012 - 2013
Á umdæmisþing 2013 í Hafnarfirði

250.000
242.636

bl.9

bl.11

Samtals:

1.385.988

Umdæmisstjórnarfundir:
Kjörumdæmisstjórn
starfsárið 2012-2013 bl.12/13
Fundur í október 2012
bl.14
Fundur í janúar 2013
bl.15

Stjórnarskiptafundur í Keflavík 2012

358.400

Umdæmisstjórnarf, Reykjavík
Umdæmisstjórnarf, Reykjavík

50.000
267.720

Fundur í mars 2013
Fundur í sept 2013

Umdæmisstjórnarf, Reykjavík
Umdæmisstjórnarfundur í Reykjavík

267.720
271.720

bl.16
bl.17

Samtals:
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1.215.560

Nefndir:
Fjárhagsnefnd
Internetsnefnd
Útbreiðslu/Unglinga og
Kvennanefnd.
Fræðslunefnd

Áætlun
Áætlun
Áætlun

25.000
60.000
250.000

Áætlun

200.000
Samtals:

Svæði:
Færeyjar.

bl.18

Óðinn:

bl.19

Sögu:

bl.20

Freyja:

bl.21

Ægir:

bl.22

535.000

Fjárhagsáætlun þessi er einungis innan
viðkomandi svæðis.

9.560

Fjárhagsáætlun þessi er einungis innan
viðkomandi svæðis.
Fjárhagsáætlun þessi er einungis innan
viðkomandi svæðis.
Fjárhagsáætlun þessi er einungis innan
viðkomandi svæðis.
Fjárhagsáætlun þessi er einungis innan
viðkomandi svæðis.
Samtals:

177.588
93.628
48.972
15.000
344.748

Umdæmisskrifstofan Engjateigi 11:
Prentun félagatals
Fjölritun, prentun og ritföng
Þjónustugjöld / til banka
Símakostnaður,fax.
Gerð heimasíðu og hýsing/Internet
Póstkostnaður
Viðhald áhalda og tækja
Bókhald og endurskoðun
Leiga geymsla
Annað

350.000
60.000
25.000
40.000
180.000
50.000
80.000
130.000
300.000
90.000
1.305.000

Samtals:

Fjárhagsnefnd skipa eftirtaldir: Arnór L. Pálsson, Eldey • Atli Þórsson, Eldfell • Guðmundur Baldursson, Ölver

Fjárhagsáætlun Kiwanisfrétta starfsárið 2012-2013
Embætti: Ritstjóri
Aðgerð:
Tekjur:
Áskrift
Auglýsingar

Starfsár: 2012 til 2013
Lýsing:

Samtals:

968 félagar 1.177 kr.
Auglýsingar í blöð
Samtals:

Rekstrargjöld:
Prentun á blaði
Dreifing á blaði
Þingblað .
Annað

425.000 x 2 blöð
2 Pökkun og dreifing 2x90.000
Hluti af kostnaði.
Samtals:
Samtals:

1.139.336
100.000
1.239.336
850.000
180.000
180.000
29.336
1.239.336
1.239.339

Fjárhagsnefnd skipa eftirtaldir: Arnór L. Pálsson, Eldey • Atli Þórsson, Eldfell • Guðmundur Baldursson, Ölver
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Kynning á umdæmisstjóra
starfsárið 2012 - 2013
Á

umdæmisþinginu í Reykjanesbæ í
haust mun Hjördís Harðardóttir úr Kiwanisklúbbnum Sólborgu taka við sem
umdæmisstjóri Kiwanisumdæmisins Ísland – Færeyjar. Hjördís er fædd og uppalin
í Reykjavík, en síðastliðin tuttugu ár hefur
hún búið í Garðabæ. Hún útskrifaðist sem
stúdent árið 1985 frá Fjölbrautaskólanum í
Breiðholti, þaðan lá leið hennar í Tækniháskólann og útskrifaðist hún með BSc. próf í
lífeindafræði árið 1989
Hjördís er gift Sigurpáli Bergssyni
húsasmíðameistara og eiga þau þrjú börn,
Ásgeir Örn 22 ára, Maríu Björk 20 ára og
Bryndísi Rósu 15 ára. Áhugamál Hjördísar
fyrir utan Kiwanis eru fjallgöngur, ferðalög
og matargerð.

Hjördís Harðardóttir

Árið 1995 gekk Hjördís til liðs við Kiwanishreyfinguna, fyrst í Kiwanisklúbbinn
Korpu sem var í Reykjavík, en frá árinu
1999 hefur hún verið í Sólborg í Hafnarfirði. Hún hefur gegnt flestum embættum
klúbbsins og var forseti starfsárið 20052006. Hjördís var valin fyrirmyndar forseti
Ægissvæðis og áður hafði hún verið fyrirmyndar ritari svæðisins.
Árið 2008 tók Hjördís að sér að vera umdæmisritari og gengdi þvi embætti í þrjú ár,
fyrst í umdæmisstjórnartíð Matthíasar G.
Péturssonar og síðan hjá Óskari Guðjónssyni í tvö ár. Á þessum tíma var hún einnig
formaður kvennanefndar umdæmisins og
tengiliður við Kvennanefnd Evrópu.

Hjördís og Sigurpáll ásamt heimsforsetahjónum 2012-2013 þeim Tom
Dejulio og Rosemary

Kjörorð umdæmisstjórnar
2012-2013
Kiwanishjarta er allt sem þarf
Markmið umdæmisins starfsárið 2012-2013
Efling, sýnileiki, jákvæðni, framsækni
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Kynning á kjörumdæmisstjóra
starfsárið 2012-2013
D

Dröfn Sveinsdóttir

röfn Sveindóttir er fædd í Hafnarfirði þann 16. febrúar 1966, gift Sigurði
Jóhanni Sigurðssyni, saman eigum við
3 dætur á aldrinum 17–27 ára, 2 tengdasyni og 1 barnabarn.
Vinn sem innheimtugjaldkeri hjá S.
Guðjónssyni ehf. í Kópavogi og hef gert
frá árinu 2003
Á vordögum 1994 gekk ég í raðir
Kiwanishreyfingarinnar, þegar Kiwanisklúbburinn Sólborg varð stofnaður. Er
því ein af stofnfélögum klúbbsins. Var
1. féhirðir klúbbsins árið 1994-1995 og
aftur 2011-2012, ritari 1995-1996, forseti
1997-1998 og svo

aftur 2009-2010 auk þess að hafa komið
að störfum í flestum nefndum klúbbsins.
Á landsvísu hef ég starfað í
fræðslunefnd í nokkur ár þar af eitt ár
sem formaður, var svæðisstjóri Ægissvæðis 2004-2005, umdæmisritari árið
2005-2006, tengiliður Sólborgar við
ungliðaklúbbinn Bláma frá 2010.
Áhugamál mín eru fyrst og fremst
félagsmál og að vera innan um vini og
vandamenn, fyrir utan Kiwanisstarfið
hef ég starfað mikið fyrir knattspyrnudeild Hauka og þá aðalega í barna- og
unglingastarfi svo nú síðustu sumur sem
vallarþulur á heimaleikjum.

Kynning á umdæmisritara
starfsárið 2012-2013

H
Hörður Baldvinsson

örður Baldvinsson er fæddur þann
25.11.1961 í Vestmannaeyjum og er giftur
Bjarney Magnúsdóttur leikskólastjóra
og eiga þau tvær stúlkur 27ára og 19ára.
Hörður er með M.ed í kennslu og lýðheilsufræðum og starfar sem kennari hjá
Fjölbrautarskóla Vesturlands á Akranesi.

Hörður hefur starfað með Kiwanis
klúbbnum Mosfelli undanfarin sjö
ár og gegnt ýmsum störfum fyrir klúbbinn svo sem forseti, ritari, gjaldkeri svo
eitthvað sé nefnt. Áhugamálin eru fjölbreytt svo sem golf, sjóstöng, fuglaskoðun
og útivera.
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Kynning á erlendum ritara
starfsárið 2012 - 2013
É

g heiti Tómas Sveinsson og er matreiðslumeistari að mennt og starfa sem
slíkur. Ég er kvæntur Ástu Kristínu Reynisdóttur og eigum við tvö börn og tvö
barnabörn. Ég er búsettur í Vestmannaeyjum og starfa hjá Vestmannaeyjabæ /
Hraunbúðum. Ég hef verið viðloðandi
Kiwanis lengi þar sem faðir minn var
Kiwanismaður, en ég gekk til liðs við

Kiwanisklúbbinn Helgafel árið 1991
og hef gegnt ýmsum embættum og var
forseti 2004 – 2005. Ég hef starfað með
umdæmisstjórn sem formaður internetnefndar s.l sjö ár eða frá árinu 2005.
Mín áhugamál eru Kiwanis, tölvur,
myndvinnsla, tónlist, íþróttir, og vera
með vinum og hafa gaman saman.

Tómas Sveinsson

Kynning á umdæmisféhirði
starfsárið 2012-2013
G

uðbjörg B. Pálsdóttir er fædd 10.apríl
1959. Hún er gift Guðmundi R. Magnússyni og eiga þau 5 börn samanlagt, á
aldrinum 11-30 ára, þrjár tengdadætur og
2 barnabörn. Hún starfar sem bókari hjá
Serrano Ísland ehf og er einnig í fjarnámi í
Viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri.
Gekk í Kiwanisklúbbinn Sólborg, Hafnar

Guðbjörg B. Pálsdóttir
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firði 1995 og hefur sinnt flestum embættum þar, var forseti klúbbsins 2004-2005.
Hefur starfað í K-dagsnefnd og einnig
verið í Kvennanefnd Umdæmisins og er
nú formaður Kvennanefndar á líðandi
starfsári 2011-2012. Áhugamálin eru t.d.
félagsmál, golf, veiði og vera með fjölskyldu og vinum.

Óskar Guðjónsson
International Trustee

Óskar Guðjónsson

1.

október nk. tekur undirritaður sæti
í Heimsstjórn Kiwanis sem International Trustee. Þar hefur umdæmisfélagi
ekki átt sæti síðan Eyjólfur Sigurðson
fyrir um aldarfjórðungi síðan. Það er
einstakur heiður að fylgja í fótspor
hans. Þegar fjölmargir málsmetandi
Kiwanisfélagar hér heima og í Evrópu
hétu mér stuðning til embættisins tók
ég áskoruninni, bauð mig fram, hlaut
kosningu á Evrópuþingi í sumar og
síðan staðfestingu á Heimsþingi í New
Orleans í júnílok.
KI-EF á rétt á að kjósa 2 fulltrúa í
Heimsstjórn. Kjörtímabilið er 3 ár, en
árlega eru 5 nýir Trustee kosnir í Heimsstjórn. Þeir, 15 talsins, ásamt heimsfor-

setateyminu, mynda síðan KI Board of
Trustees (Heimsstjórn). Framkvæmdastjóri KI situr alla fundi stjórnar án atkvæðisréttar. Stjórn starfar skv. alþjóðalögum Kiwanis og samþykktum sínum,
en kveðið er á um skyldur, ábyrgð og
umboð heimsstjórnar í alþjóðalögum
hreyfingarinnar. Í stuttu máli má segja
að stjórn láti ekkert óviðkomandi og
hafi endanlegan ákvörðunarrétt um
nánast allt er viðkemur Kiwanishreyfingunni! Uppfærsla á langtímastefnumótun Kiwanis er á borði stjórnar.
Heimstjórnamenn eru skipaðir sem
ráðgjafar (Counselor) umdæma og
þjóna þannig sem leiðbeinendur/tengiliðir viðkomandi umdæma við heimsstjórn og miðla upplýsingum í báðar
áttir. Ef eitthvað bjátar á í umdæmi,
getur ráðgjafinn, hvort sem er að frumkvæði heimsstjórnar eða umdæmis,
komið beint að málinu og hugsanlegri
lausn þess. Við slíkar kringumstæður
getur ráðgjafinn verið málsvari umdæmisins gagnvart heimsstjórn. Á
þetta hlutverk hefur t.d. reynt þegar
umdæmisstærðarmál okkar hafa komið
á borð heimsstjórnar.
Mikilvægt er að hafa í huga að stjórnarmaður er fulltrúi allrar hreyfingarinnar, ekki umdæma eða svæða. Ef inntur
eftir persónulegu áliti er að sjálfsögðu
ætlast til einlægra svara, en almennt ber
stjórnarmanni að koma upplýsingum

áleiðis á hlutlausan og yfirvegaðan hátt
og alls ekki láta eigið álit eða annarra
hlutaðeigandi hafa áhrif á sig.
Ég vil að lokum nota tækifærið og
þakka umdæmisstjórn, embættismönnum, Kiwnaisklúbbnum Eldey og
grasrót hreyfingarinnar fyrir stuðning í
þessari vegferð. Án almennrar jákvæðin
og einlægrar hvatningar ykkar ágætu
félagar, hefði fyrsta skrefið aldrei verið
stigið.
Óskar

Kiwanisferill
Kiwanisklúbburinn Brú 91/03 Forseti
93/95
Kiwanisklúbburinn Eldey 2003- Forseti
07/08
Ægissvæði Svæðisráð 02/03

Umdæmisstjórn:
Golfnefnd, Internetnefnd, Ráðgjafi í
ungliðamálum,Tengliður gagnagrunns,
Fræðslunefnd, Erlendur ritari 04/06,
07/08, Umdæmisritari 06/07, Umdæmisstjóri 09/11

Evrópu og Heimsstjórn
Evrópustjórn 09/11, Formaður Fjölgunarnefndar Evrópu 10/12, Fjölgunarnefnd
heimsstjórnar 10/12, Byggjendaklúbbsnefnd Heimsstjórnar 11/12

Makaferð
Í

tenglsum við umdæmisþingið í Reykjanesbæ verður
mökum Kiwanisfélaga boðið í skoðunarferð um bæjarfélagið laugardaginn 15. september kl 13:15. Áætlað er
að koma til baka um kl. 16:00.
Farið verður frá Stapa þar sem þingið er haldið og þeir
sem hafa áhuga geta einnig nýtt sér að kaupa sér hádegisverð í Stapa á milli kl. 12.00 og 13.00

Farið verður frá Stapa kl. 13.15 og komið við á Icelandair
hótelinu við Hafnargötu þar sem hægt verður að koma til
liðs við hópinn.
Skráning í ferðina er hjá þingnefnd sem er með aðstöðu
í anddyri Stapa frá og með föstudagsmorgni. Ferðin er
gestum að kostnaðarlausu.
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Erlendir gestir í heimsókn
A

lan Penn heimsforseti og Jeri eiginkona hans munu koma á umdæmisþing
Kiwanis sem haldið verður í Reykjanesbæ
14. september. Þetta er ekki í fyrsta skipti
sem þau hjón heimsækja Ísland. Alan var
ráðgjafi fyrir Ísland í heimsstjórn 20062007 og komu þau hjón á þingið sem
haldið var á Ísafirði er Andrés Hjaltason
tók við starfi umdæmisstjóra.
Alan og Jeri komu einnig í febrúar 2011
og var Alan viðstaddur stofnfund Vörðu

í Keflavík, auk þess sem hann heimsótti
byggjendaklúbbinn í Engjaskóla, þar sem
ungu krakkarnir voru mjög hrifnir af því
að fá verðandi heimsforseta í heimsókn
til sín.
Evrópuforseti Paul Inge Paulsen og
kona hans Kari verða einnig gestir okkar
á umdæmisþinginu. Þau hjón hafa ekki
áður heimsótt Ísland og eru spennt fyrir
heimsókninni og hafa spurt hvort það sé
ekki öruggt að þau fái að heimsækja Bláa
lónið.

Ralph Castellan umdæmisstjóri Norden
og kona hans Ingjerd verða einnig gestir
okkar á þinginu en áralöng hefð er fyrir
því að umdæmisstjórarnir tveir í umdæmunum Norden og Ísland – Færeyjar sitji
þing hvors annars. Ralph er mikill veiðimaður og hefur spurt hvort möguleiki
sé á því að renna fyrir fisk. Sú ósk hans
verður vonandi uppfyllt
Við bjóðum gesti okkar hjartanlega
velkomna til Íslands.

Ralph Castellan og frú

Alan Penn og Jeri eiginkona hans

Paul Inge Paulsen og kona hans Kari

HJÁ
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S
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SJÁVARRÉTTAGÓÐGÆTI
S T Ó R G L Æ S I L E G T S J Á VA R R É T TA H L A Ð B O R Ð
FÖSTUDAGINN 14. SEPTEMBER FRÁ KL. 18:00
F E R S K T S J Á VA R FA N G Ú R
FLÓANUM OG AF SUÐURNESJUM
S T E F N A M AT R E I Ð S L U M A N N A
V E I T I N G A S TA Ð A R I N S V O C A L E R A Ð
N O TA S T V I Ð F E R S K T H R Á E F N I A F
SUÐURNESJUM Í ALLA SÍNA RÉTTI

M A T S E Ð I L L
Okkar rómaða sjávarréttasúpa
Skötuselur í hvítlauk og rósmarín
Steinbítskinnar með sítrónu og pipar
Þorskhnakki með kryddjurtum og hvítlauk
Léttsaltaður þorskhnakki með basil og tómat
Bleikja með möndlum og eplum
Pasta með blönduðu sjávarfangi
Reyktur lax á klettasalati
Sjávarréttalasagna
Kryddsíld með kanil, engifer og lárviðarlaufi
Nýbakað Gunnuhverabrauð, rúgbrauð bakað
í hver á Reykjanesinu
Ásamt mörgu, mörgu fleiru

Glæsilegir eftirréttir

VERÐ 6.500 KR.

V O C A L R E S TA U R A N T
BORÐAPANTANIR Í SÍMA

421-5222

ICELANDAIR HOTEL Í KEFLAVÍK
H A F N A R G ATA 5 7 - 2 3 0 K E F L AV Í K

Borðapantanir í síma 421-7080
eða duus@duus.is
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TRYGGIÐ
YKKUR BORÐ Á
S J Á V A R R É T TA HLAÐBORÐIÐ
TÍMANLEGA
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BÁTASAFN

BERGIÐ

ORKUVERIÐ JÖRÐ

HREYSTIVÖLLUR

LANDNÁMSDÝRAGARÐURINN

LISTAHÁTÍÐ BARNA

LJÓSANÓTT

SKESSAN

REYKJANESVITI

NETTÓMÓTIÐ Í KÖRFUBOLTA

VÍKINGAHEIMAR

VATNAVERÖLD

BRÚ MILLI TVEGGJA
HEIMSÁLFA

