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Dagskrá 43. umdæmisþing

Haldið í Sjónarhóli, Kaplakrika Hafnarfirði 13-15 september 2013
Föstudagur 13. september
Afhending þinggagna og sala
08:00 – 16:00
miða á lokahóf
08:00 – 09:00
Umdæmisstjórnarfundur
09:15 – 12:00
Fræðsla verðandi forseta, ritara,
féhirða og svæðisstjóra
12:00 – 13:00
Hádegishlé
12:30 – 13:00
Ársfundur Tryggingarsjóðs
13:00 – 16:00
Málstofur
Framtíð K-dags
Stífkrampaverkefnið
Fjölgun framtíðarsýn
20:30 - 21:15
Þingsetning í Hafnarfjarðarkirkju
21:15 – 23:30
Opið hús í Turninum í verslunarmiðstöðinni Firði, Hafnarfirði,
fyrir Kiwanisfélaga, maka og gesti

Athygli er vakin á því að í lok fræðslu
embættismanna kynnir verðandi umdæmisstjóri
árherslur sínar næsta starfsár og Joe Nopp
kynningarfulltrúi KI-EF mun taka til máls. Þessi
hluti dagsrárinnar og málstofur að loknum hádegisverði eru opnar öllum Kiwanisfélögum Einnig
eru félagar hvattir til að koma á galaballið og
fylgjast með framgangi þingstarfa.

Laugardagur 14. september :
08:00-16:00

Afhending þinggagna og sala miða
á lokahóf

12:00–13:00

Þingfundi framhaldið í Kaplakrika
t4LâSTMVSVNENJTTUKØSOBSPH
umræður um þær
t'KÈSIBHTÈUMVO
t«STSFJLOJOHVS
t,KÚSTLP§VOBSNBOOBSFJLOJOHB
t-BHBCSFZUJOHBS
t"ĔFOEJOHWJ§VSLFOOJOHB
Fyrirmyndarklúbbar ofl.
Hádegishlé
Þingfundi framhaldið
t4UFGÈO*OHJ4UFGÈOTTPOGSBN
kvæmdastjóri Unicef á Íslandi
t6OHMJ§BLMÞCCVSJOO#MÈNJ
t«WÚSQFSMFOESBHFTUB
tÁUCSFJ§TMVOFGOE
t)KÈMNBWFSLFGOJ
t4UZSLUBSTKØ§VS

13:00–16:00

t/J§VSTUB§BVNS§VIØQB

09:00–12:00

t,KÚSLKÚSVNENJTTTUKØSB
2013-2014
t,ZOOJOHÈGSBNCKØ§BOEBVNUJM
kjörumdæmisstjóra 2014-2015
t4UB§GFTUJOHTUKØSOBS
t,ZOOJOHÈVNENJT¢JOHJ
t4UB§BSWBMVNENJT¢JOH
t½OOVSNÈM
Þingfundi frestað

16:00
19:00–02:00

-PLBIØGÓ'SÓNÞSBSBIÞTJOV 
Hafnarfirði. Hátíðarkvöldverður.
Ávörp, viðurkenningar, skemmtiatriði, þingslit, dansleikur

Sunnudagur 15. september
11:00-12:30
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Umdæmisstjórnarskipti í Kiwanishúsinu Helluhrauni 22, Hafnarfirði

Þingblað

Septemebr 2013

FASTIR PISTLAR
02 ÞINGDAGSKRÁ
Lokadrög að þingdaskrá 43.

STARFSSKÝRSLUR
SVÆÐSISSTJÓRA
12 Svæðisstjóri Færeyjasvæðis

04 RITSTJÓRASPJALL
Vangaveltur um þing og
þinghald. Á að breyta útgáfu
formi Kiwanisfrétta?

13 Svæðisstjóri Sögusvæðis
Pétur Jökull skyggnist bak

04 ÁVARP FORMANNS ÞINGNEFNDAR

fundur í svæðinu brýtur blað

Bíður Kiwanisfélaga velkomna 14 Svæðisstjóri Óðinssvæðis
dagskrá

STARFSSKÝRSLUR

vinnubrögðum í Óðinssvæði

15 Svæðisstjóri Ægissvæðis

05 UMDÆMISSTJÓRI
helsta sem á baugi var á
starfsári hennar

07 UMDÆMISRITARI
Umdæmisritari rýnir í
mánaðarskýrslur og hvað má
lesa um klúbbvirkni úr þeim

08 UMDÆMSFÉHIRÐIR
Umdæmisféhirðir greinir frá
framgang

10 FJÁRHAGSÁÆTLUN UMDÆMISSTJÓRNAR 13/14

15 Svæðisstjóri Freyjusvæðis
þakkar fyrir sig

KYNNING VERÐANDI
EMBÆTTISMANNA
17 UMDÆMISSTJÓRI
17 KJÖRUMDÆMISSTJÓRI
Gunnlaugur Gunnlaugsson

18 UMDÆMISRITARI
18 UMDÆMISFÉHIRÐIR
E

liggur fyrir

KIWANISFRÉTTIR

18 ERLENDUR RITARI
T
Umdæmisstjórn 2012-13

Umdæmisstjóri
Kjör-umdæmisstjóri
Fráf umdæmistjóri
Umdæmisritari
Umdæmisféhirðir
Erlendur ritari

Hjördís Harðardóttir
Dröfn Sveinsdóttir
Ragnar Örn Pétursson
Hörður Baldvissson
Guðbjörg B. Pálsdóttir
Tómas Sveinsson

Svæðisstjórar
Freyjusvæði
Færeyjasvæði
Óðinssvæði
Sögusvæði
Ægissvæði

Snjólfur Fanndal
Petur Olivar
Pétur J Hákonarson
Gunnsteinn Björnsson
Konráð Konráðsson

Kiwanis er alþjóðleg þjónustuhreyfing sjálfboðaliða sem hafa að markmiði að bæta
heiminn með þjónustu í þágu barna undir
kjörorðunum “Hjálpum börnum heimsins”. Í
virku samstarfi fá Kiwanisfélagar áorkað því
sem einstaklingar geta ekki einir.
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Ritstjóraspjall
-

breytingar á þinghaldinu. Við
-

ötullega hafa unnið að framgangi

Einhverra hluta vegna hefur þing

breiðum grundvelli. Hvar er betra

arlega heima á þingum. Einh-

eða heimavið og þeim fer bara

-

Formlegur þingfundur með

Ávarp þingnefndarformanns

Velkomin á Umdæmisþing
Velkomin til Hafnarfjarðar
Umdæmisþing er nú haldið í fyrsta
skipi í Hafnarfirði undir stjórn
Hjördísar Harðardóttur umdæmisstjóra. Þingið sem nú er haldið, er
um margt sögulegt, kona í fyrsta
skipti umdæmisstjóri, kjörumdæmisstjóri kona, svo og bæjarstjórinn í Hafnarfirði og presturinn við þingsetningu. Þetta
þing verður án efa árangursríkt, skemmtilegt og glæsilegt í alla
staði undir ötulli stjórn Hjördísar.
Þingið fer fram í Kaplakrika, þar
fer líka fram umdæmisstjórnar-
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fundur á föstudagsmorgninum,
svo og öll fræðsla, þ.e.a.s. fræðsla
verðandi embættismanna og einnig fundur Tryggingasjóðs. Þingið
verður sett í Hafnarfjaðarkirkju og
hefst athöfnin kl. 20.30 á föstudagskvöldinu og að setningarathöfninni lokinni verður „Opið
hús“ í Turninum. Galaballið verður haldið í Frímúrarahúsinu og
verður glæsilegt að vanda. Gaman
væri nú að endurvekja galastemminguna sem var hér áður,
síðkjólar og smóking. Ég er ekki í
vafa um að helgin 13.-15. september 2013 verður mjög árangursrík
og skemmtileg fyrir Kiwanisfélaga
og maka.
Makaferð verður farin á laugardeginum og hefst hún stundvíslega kl. 13.00, farið verður
frá Kaplakrika og fer skráning
í ferðina fram hjá þingnefnd.
'BSJ§ WFS§VS Ó /VOOVLMBVTUSJ§ Ó

Hafnarfirði, þar verður hægt að
versla við nunnurnar ef fólk hefur áhuga á, þar á eftir verða „Álfarnir“ í Hafnarfirði skoðaðir og
endað verður hjá Fríðu skartgripahönnuði – að sjálfsögðu verða
léttar veitingar í boði, ég vil hvetja
alla jafnt maka sem Kiwanisfélaga sem ekki þurfa að sitja þingið,
hvort sem þeir koma utan af landi
eða af Höfuðborgarsvæðinu til
að fara í þessa ferð – þetta verður
örugglega bæði skemmtileg og
fróðleg ferð. Tilkynna þarf þátttöku
sem allra fyrst eða eigi síðar en á
föstudagskvöldinu 13. september.
Allar nánari upplýsingar er að finna á http://www.kiwanis.is/sidur/
umdaemisthing-2013
Sjáumst sem allra flest á 43. Umdæmisþingi Kiwanisumdæmisins
Ísland-Færeyjar í Hafnarfirði.
ZSÓ.BSUB#BMEVSTEØUUJS
Formaður þingnefndar

Starfsskýrsla umdæmisstjóra
Við sendum fjölskyldum þeirra
hugheilar samúðarkveðjur.

Fundir

Á starfsárinu voru haldnir fjórir
umdæmisstjórnarfundir, allt voru
þetta málefnalegir fundir og var
mæting góð. Framkvæmdanefnd
hefur fundað reglulega, yfirleitt
tvisvar sinnum í mánuði. Þessir
fundir eru nauðsynlegir þar sem
farið er yfir öll þau mál sem eru í
gangi í umdæminu hverju sinni.
/FGOEBSGPSNFOO WPSV CP§B§JS
Hjördís Harðardóttir
á fundina þegar þurfa þótti auk
umdæmisstjóri 2012-2013
þess var verðandi framkvæmda/Þ FS LPNJ§ B§ MPLVN TUBSGT
nefndarfólki boðið að sitja þá.
ársins 2012-2013 og því vel við
hæfi að staldra aðeins við og líta Svæðisráðsfundir
yfir farinn veg. Ég get ekki annað Ég sat svæðissráðsfundi hjá öllum
en verið sátt við mitt hlutskipti á svæðum nema Færeyjasvæði, sumþessu viðburðaríka og skemmti- um svæðum oftar en einu sinni. Á
lega ári. Það eru forréttindi að fá þessum fundum fór ég yfir
tækifæri á að sinna embætti um- helstu fréttir í umdæminu ásamt því
dæmisstjóra, ég hef kynnst mörg- að gera markmiðum umdæmisins
um nýjum félögum, eignast góða góð skil, þau eru, efling, sýnileiki,
vini og er sannarlega reynslunni jákvæðni og framsækni. Mig langríkari. Ég fór víða um heimsótti ar að þakka svæðisstjórum fyrir
marga klúbba og fékk tækifæri á góða og vel skipulagða fundi. Voru
að kynnast Kiwanisfélögum bæði þeir málefnalegir, mæting félaga
í leik og starfi. Kjörorð umdæm- var alltaf góð og var gaman að fá
isstjórnar fyrir þetta starfsár var að taka þátt í þeim umræðum sem
„Kiwanishjarta er allt sem þarf “ fram fóru og heyra frá því góða og
og það hafa Kiwanisfélagar svo öfluga starfi sem er í klúbbunum.
sannarlega. Þeir leggja á sig mikla Einn svæðisráðsfundur sem ég sat
vinnu til þess að geta styrkt þá sem var fjarfundur sem Sögusvæði hélt
minna mega sín. Í þessari skýrslu en sú staða kom upp að kjörsvæðminni kemur fram það helsta sem isstjóri gat ekki tekið embætti
hefur verið að gerast hjá umdæm- svæðisstjóra að sér og varð að finna
isstjórn á liðnu starfsári. Ég vona annan í hans stað. Góður kostur að
að ég hafi staðið undir þeirri
nýta sér tæknina þegar upp koma
ábyrgð og trausti sem fólst í vali málefni sem þessi og langur vegur
ykkar á mér til að gegna embætti er á milli svæðisráðsmanna.
umdæmisstjóra, ég gerði mitt besta.

Minningarorð

Á hverju ári falla frá góðir Kiwanisfélagar, við stöldrum við, hugsum til þeirra og góðra verka sem
þeir lögðu á sig fyrir hreyfinguna.
Þeirra er sárt saknað en minning
þeirra mun lifa áfram með okkur.

ur og fagnar 50 ára afmæli sínu í
janúar á næsta ári. Kiwanisklúbburinn Elliði fagnaði 40 ára afmæli
sínu í lok október og fékk ég þann
heiður að vera boðin til þeirra,
fyrst í móttöku í Elliðakoti og síðan
var haldið áfram að fagna þessum
merka áfanga á Hótel Heklu. Þessa
sömu helgi hélt Kiwanisklúbburinn Hof upp á sitt 40 ára afmæli en
því miður komst ég ekki þangað en
fráfarandi umdæmisstjóri RagnBS ½SO 1ÏUVSTTPO GØS GZSJS IÚOE
umdæmisins. Kiwanisklúbburinn
Ós hélt upp á 25 ára afmæli sitt í
nóvember í tengslum við svæðisráðsfund, þangað mætti ég í flotta
veislu og var mæting góð. Í nóvember bauð Kiwanisklúbburinn
Hraunborg mér á sinn árlega Villibráðadag og var ég fyrsta konan
sem setið hefur þennan fjárölfunardag hjá þeim. Á vormánuðum
þáði ég boð Eldeyjar á forsýningu á
þættina um Ísgolfið sem fóru svo til
sýningar í sjónvarpinu. Mikið var
gaman að horfa á Kiwanisfélagana og ótrúlegt að þau skuli hafa
lagt þetta á sig. Þetta sýnir enn og
aftur kraftinn sem býr í Kiwanisfélögum. Ég var gestur á Sjávarréttadegi Eldborgar sem haldinn var í
Flensborgarskóla í mars. Í byrjun
maí fór ég á Síldarkvöld hjá
Kiwanisklúbbnum Skildi á Siglufirði og um miðjan maí heimsótti ég klúbbana í Færeyjum.

Nýársmóttaka

Á fyrsta degi ársins þáði ég boð
Forseta Íslands Hr. Ólafs Ragnars
Grímssonar og mætti í nýársmótUÚLVÈ#FTTBTUÚ§VNB§WBSNÏS
mikill heiður og ánægja að vera
Klúbbaheimsóknir
Ég hef heimsótt fjölmarga klúbba á boðin og fá tækifæri til þess að
starfsárinu og alls staðar hefur ver- TLKB WFJTMV B§ #FTTBTUÚ§VN GZSJS
ið tekið vel á móti mér. Mitt fyrsta hönd umdæmisins.
embættisverk sem umdæmisstjóri Ný klúbbur vígður
var að skipta um stjórn hjá Jörfa, Þann 12. desember sl. var vígður
en mín fyrsta klúbbaheimsókn var nýr klúbbur er græðlingsklúbbtil Heklu sem er okkar elsti klúbb- urinn Dyngja varð að fullgildum
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klúbbi með 15 stofnfélögum.
Haldin var vegleg víglsuhátið í
Kiwanishúsinu í Hafnarfirði og
mættu þangað fulltrúar frá umdæmisstjórn, forsetar og fleiri
HØ§JSHFTUJS-BOHBSNJHB§OPUB
tækifærið nú og þakka Sólborgarfélögum fyrir það að hafa tekið
klúbbinn í fóstur og veitt þeim
það leiðarljós sem nýjum klúbbi er
nauðsynlegt.

fulltrúar frá öllum klúbbum á
Íslandi ásamt kjörforsetum og
kjörsvæðisstjórum en þeir sóttu
einnig fræðslu fyrir verðandi
embættismenn. Ráðstefnan
tókst mjög vel, mæting félaga
var mjög góð og voru umræður
mjög málefnalegar og fróðlegar.
Á ráðstefnunni var boðið upp á
fjórar málstofur „Stofnum klúbba,
stuðningur við þá og klúbba í
erfiðleikum“, „Hvernig höldum við
Húsnæðismál
í nýja félaga“, „Konur og ungliðar
Umdæmið festi kaup á húsnæði að í Kiwanis“, og „ Hvernig komum
#ÓMETIÚG§BÓ3FZLKBWÓLÓVQQIBĕ við Kiwanis á framfæri“. Í lok
þessa árs. Húsið er afar glæsilegt
ráðstefnunar voru valdir hópÈ¢SJ§KVI§ÓMZęVIÞTJBMMT
stjórar úr hverju svæði sem fengu
fm. og var kaupverðið 18 milljónir. það hlutverk ásamt formanni útVið söluna á Engjateigi 11 fékk
breiðslu – og fjölgunarnefndar og
umdæmið til sín 11,3 milljónir,
formanni kvennanefndar að vinna
Styrkarsjóður átti líka þar hlut
úr niðurstöðum frá málstofum.
PHGÏLLHSFJUUÞU NJMMKØOWJ§
Könnum sem var send út til
söluna. Stjórn sjóðsins ákvað
þeirra sem ráðstefnuna sátu sýndi
að halda áfram að fjárfesta fyrir
að félagar voru langflestir mjög
þessa peninga og keypti hlut í
ánægðir með ráðstefnuna og töldu
#ÓMETIÚG§BOVNNF§VNENJOV mikla þörf á að halda ráðstefnu
Gerður var samningur við Styrkt- annað hvert ár þar sem Kiwanisarsjóð um að sjóðurinn eigi 8,9% félagar hefðu tækifæri á að koma
hlut í eigninni. Umdæmið tók
saman og ræða hin ýmsu mál. Í
CBOLBMÈOB§VQQI§NJMMKØOJS
maí lögðum við svo land undir fót
kr. til 20 ára. Er það von okkar að og fórum til Færeyja og þar var
Kiwanisfélagar verði ánægðir með haldin ráðstefna um fjölgun með
húsakaupin enda er það nauðsyn- fulltrúum frá öllum klúbbunum
legt fyrir umdæmið að eiga fastþar. Ætlunin er að reyna að stofna
an samastað. Kiwanisklúbbum
nýjan klúbb í Klakksvík en þar búa
stendur til boða að leiga aðstöðu um 4.900 manns. Vonandi fáum
fyrir sína fundi, einnig ef halda
við að sjá nýjan klúbb verða til í
skal veislu þá er salurinn uppFæreyjum áður en langt um líður.
lagður til þess enda stór, bjartur
Það sem gerði okkur kleift að
og glæsilegur. Mikil vinna hefhalda svona ráðstefnur og styrkja
ur verið frá því að við fengum
þá ráðstefnugesti sem búa langt frá
eignina afhenta við breytingar
ráðstefnustað um ferðakostnað og
sem þóttu nauðsynlegar eins og
gistingu, var að við fengum 4.000
að mála, taka niður veggi, setja
FWSVTUZSLUGSÈ,*&'&SB§WPO
VQQOâKBWFHHJ ¢SÓGBPĘ-BOHBS
okkar að ráðstefnan eigi eftir að
mig að þakka öllu því fólki fyrir
skila árangri þegar til lengri tíma
sem hafa lagt á sig vinnu og tíma
er litið. Í framhaldi á ráðstefnunni
við að gera þetta að veruleika
fór nýja fjölgunarskipuritið af stað
og það var ánægjulegt að sjá hvað
Fjölgunarráðstefna
klúbbar voru tilbúnir að vera með
Í mars síðastliðnum fór fram
og tilnefna tvo fulltrúar til þess að
fjölgunarráðstefna sem haldinn
vinna með fjölgunarteyminu. Í
var á Hótel Hafnarfirði. Til
haust verður kynnt vel fyrir öllum
ráðstefnunar voru boðaðir tveir



Kiwanishjarta er
allt sem
þarf

klúbbnum nýjar starfsreglur fjölgunarnefndar og hvert hlutverk
klúbbafulltrúana verður.

Fullgilt umdæmi

Í febrúar barst okkur bréf frá
heimsstjórn þar sem okkur var
tilkynnt að við teljumst núna fullgilt umdæmi. Við fáum 5 ára frest
til þess að fjölga í 1.000 félaga. Við
þurfum að bretta upp ermar og
taka höndum saman og fá fleiri til
þess að ganga til liðs við okkur því
okkur hefur fækkað örlítið undanfarið. Ef við viljum að Kiwanishreyfingin lifi áfram um ókomin
ár þá verðum við að stofna nýja
klúbba og passa að endurnýjun
eigi sér stað í eldri klúbbum. Við
getum þetta alveg því viljinn er
allt sem þarf.

Erlent samstarf

Hluti af starfi umdæmisstjóra er
að sitja fundi Evrópustjórnar og
sækja Evrópu – og heimsþing.
Fundir voru að þessu sinni
IBMEOJSÓ#FSHFO -FVWFO 7ÓO 
#FSMÓOPH8VQQFSUBM'KÚMHVOBSráðstefna var haldinn í tengslum
WJ§GVOEJOOÓ-FVWFOPHNUUV
þangað auk mín, formaður
kvennanefndar Hildur Valsdóttir.
3BHOBS½SO1ÏUVSTTPOGSÈGBSBOEJ
umdæmisstjóri, sem einnig er
nefndarmaður fjölgunarnefndar
Evrópu, stýrði þar einni málstofunni með miklum sóma. Óskar
Guðjónsson sat einnig ráðstefnuna, en hann sækir Evópustjórnarfundi þar sem hann gegnir
embætti Trustee í heimsstjórn.
Í tenglum við fundinn í Vín var
haldin vegleg afmælishátíð er

Sumarbúðir

fyrsti klúbburinn í Evrópu Vienna
Europe 1 fagnaði 50 ára afmæli
sínu. Fyrir hönd umdæmisins
mætti ég þangað og færði klúbbnum góðar kveðjur og fallega bók
um Ísland. Evrópuþing var haldið
Ó#FSMÓOÓKÞOÓB§TØUUV,JXBOisfélagar ásamt mökum. Á þinginu var m.a. kosning til EvrópuGPSTFUBPHGÏLL
Ernest Schmid frá Austuríki flestu
atkvæðin en þrír voru í framboði.
Fimmti Evrópufundurinn var hald
JOO Ó 8VQQFSUBM Ó UFOHTMVN WJ§
sumarbúðir Kiwanis og heimsótti
Evrópustjórn búðirnar. Heimsþing
var haldið í Vancouver í lok júní og
¢BOHB§GØSV,JXBOJTGÏMBHBS
Þetta var glæsilegt þing og vel
skipulagt. Á þinginu fór fram koTOJOHUJMIFJNTGPSTFUB
og voru tveir í framboði Sjoerd
Timmermans frá Hollandi og Sue
1FUSJTJO GSÈ #BOEBSÓLKVOVN 4VF
hafði betur og verður hún fyrsta
konan til þess að gegna embætti
heimsforseta.

óskaði enginn klúbbur eftir því að
halda þingið árið 2015. KiwanisÍ júlí voru haldnar Kiwanis
sumarbúðir og voru 5 krakk- klúbburinn Helgafell sendi síðan
inn ósk um að halda þing í VestBSÞS#MÈNBTFNGØSVGSÈ¶T
mannaeyjum og var það samþykkt
landi. Sumarbúðirnar voru
 B§ ¢FTTV TJOOJ  Ó 8VQQFSUBM á umdæmisstjórnarfundi í janúar.
í Þýskalandi og stóðu yfir í
Lokaorð
vikutíma. Umdæmið ákvað að
Ég hef nú stiklað á því helsta sem
styrkja þessa krakka um 100
umdæmisstjórn hefur verið að
evrur á mann. Ég fékk þann
gera á liðnu starfsári og eins og
heiður að heimsækja sumarsjá má á skýrslunni þá var nóg að
búðirnar og vera með krökkunum
gera og langar mig að þakka umog það verður að segjast að mér leist
dæmisstjórn og nefndarformönmjög vel á þetta. Það er ótrúlegt
num fyrir góð og samviskusöm
hvað gert er mikið fyrir krakkana
störf. Sólborgarfélögum þakka ég
og hvað þau gera margt skemfyrir stuðninginn og öllum þeim
mtilegt og læra mikið. Þetta var
sem hafa staðið þétt við bakið á
ævintýri líkast. Á umdæmisþingi
mér, hvatt mig áfram, sýnt mér
munu krakkarnir sem fóru í suvináttu, þolinmæði, fyllt mig krafti
marbúðirnar koma og segja okkur
og jákvæðni. Það er heiður að hafa
frá þessu ævintýri.
fengið þetta tækifæri á að gegna
embætti umdæmisstjóra og þegar
Frétta- og upplýsingaég lít til baka og hugsa um hvað
miðlun - Raffréttir
Tvö blöð af Kiwanisfréttum komu stendur upp úr þá eru það Kiwanút á starfsárinu og það þriðja var isfélagar sem ég hef hitt. Vináttan,
í formi þingblaðs. Auk þess var hlýjan og stuðningurinn sem hef
gefið út eitt rafrænt blað, Rafrétt- ég allsstaðar mætt er ómetanleg og
ir. Rafræna blaðið var sent á alla mun ég alltaf geyma þessar minnKiwanisfélaga sem hafa skráð net- ingar um ykkur kæru í mínu
föng einnig var það aðgengilegt Kiwanishjarta
á heimasíðunni og Facebooksíðu
umdæmisins. Þessari nýjung var
mjög vel tekið af félögum og hafa
margir velt því fyrir sér hvort að
þetta sé eitthvað sem koma eigi í
stað hinna hefðbundu Kiwanisfrétta enda prentkostnaður orðinn
ansi hár.

Að lokum vil ég óska Dröfn Sveinsdóttur og hennar stjórn farsældar
á komandi ári. Ég mun verða til
staðar og veita þeim upplýsingar af
minni þekkingu og reynslu ef á þarf
að halda. Á næsta starfsári mun ég
gegna formennsku fyrir „District
Hjálmaverkefnið.
& Club Membership“ sem er ein af
Kjörumdæmisstjóri
2013-14
Vel gekk með hjálmaverkefnið
fjölgunarnefndum Evrópu. Það er
sem er við eitt af okkar stærsta Á fundi umdæmisstjórnar í janúar vissulega heiður að hafa verið valin
WFSLFGOJ ¢FTTB ÈST  -ÓUJ§ WBS VN var samþykkt tilnefning Kiwanistil að stýra þessu og að sjálfsögðu
LMÞCCTJOT#ÈTBVNB§GÏMBHJ¢FJSSB
óánægjuraddir enda var verkefnið
mun ég leggja mig fram um að
vel skipulagt og vel var haldið Gunnlaugur Gunnlaugsson verði gera mitt besta af krafti og muna að
utan um það af hjálmanefnd. í kjöri sem kjörumdæmisstjóri Kiwanishjartað er allt sem þarf.
Við megum vera stolt af þessu 2013-2014. Engin tilnefning kom
verkefni en um 10% af þjóðinni fram á þingi í Reykjanesbæ í sep- Hjördís Harðardóttir
hefur fengið Kiwanishjálminn tember síðastliðinn og því kom umdæmisstjóri 2012-2013
og hefur hann bjargað mörgum þetta á borð umdæmisstjórnar.
börnum frá alvarlegum slysum. Umdæmisþing 2015
Skýrsla formanns hjálmanefndar Samkvæmt lögum umdæmisins
verður flutt á umdæmisþingi. skal ávallt liggja fyrir þingstaður
næstu þriggja ára en á síðasta þingi
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Skýrsla umdæmisritara til þings
vegna starfsársins 2012-13

Starf umdæmisritara hefur
verið afskaplega fróðlegt þetta
starfsár og hefur undirritaður haft
tækifæri til að kynnast mörgum
skemmtilegum Kiwanisfélögum
auk þess að kynnast starfsemi
klúbba um allt land. Margir ritararar sendu oft skemmtisögur og
brandara með skýrslum sínum
sem lífgaði verulega upp á þá
vinnu sem fellst í starfi umdæmisritara. Í upphafi taldi ég að starf
umdæmisritarafælist í því að taka
niður tölulegar upplýsingar frá
klúbbum umdæmissins og taldi
einhvern veginn að þær bærust
á réttum tíma, allar upplýsingar
lægju fyrir og þar með væri lítið
mál að raða innsendum skýrslum á rétta staði.
Mjög fljótlega kom í ljós að
hugmyndir mínar um skýrsluskil
voru stórkostlega vanmetnar og
fór mikill tími í að senda tölvuskeyti út og suður svo tryggt væri
að innslegnar upplýsingar væru
réttar. Því miður hafa margir
ritarar gleymt að setja inn
fjáraflanir svo sem veitt fé úr
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styrktarsjóði og framlagi í vinnustundum sem eru afskaplega
mikilvægar upplýsingar svo hægt
sé að sjá hversu fórnfús og öflug
þessi hreyfing er.
Í þeirri skýrslu sem ég hef tekið
hér saman eru upplýsingar sem
bárust með mánaðarskýrslum frá
upphafi starfsársins til loka maí.
Hvað varðar mætingu félaga á
fundi þá var meðalmæting 78%,
en mikið vantar á að ritarar skrái
niður mætingu félaga og er þá
eðlilega ekki hægt að skrá mætingarprósentuna niður. Sama má
segja um skráningar um fjáraflanir
í styrktarsjóð en 17 klúbbar hafa
ekki skráð neinar fjáraflanir á
þessu starfsári en þrátt fyrir það
TBGOB§JTUSÏUUVN NJMKØOJSÓ
styrktarsjóð hinna klúbbana.
Mér finnst mjög líklegt að
fjáröflum klúbba í umdæminu sé
rétt um 30 miljónir króna á hverju
starfsári sem eru griðalega miklir fjármunir. Klúbbar hafa verið
að styrkja ýmis frábær verkefni
á þessu starfsári úr styrktarsjóði
og hafa klúbbarnir samtals gefið
rétt um 18 miljónir króna, en
eins og áður hefur komið fram
þá eru margir klúbbar sem skrá
ekki niður styrkveitingar sem er
miður.
Unnar vinnustundir félaga samLWNUTLâSTMVNFSVSÏUUVN
en líklega er sú tala stórkostlega
vanmetinn því mjög margir
klúbbar eru sparsamir á vinnuframlagsskráningum. Í upphafi
starfsárs voru Kiwanisfélagar sam-

kvæmt félagatali Kiwanishreyfingarinnar 952 en þann fyrsta
maí síðastliðinn voru félagarnir
komnir niður í 930 samkvæmt
félagatali.
Eftir að hafa setið yfir öllum
þessum skýrslum þá verð ég nú
að viðurkenna að ég tel tími til
kominn að breyta fyrirkomulaginu
á skýrslugerðinni. Þrátt fyrir að
ritarar fá sæmilega fræðslu í
skýrslugerðinni er þessi fræðsla
ekki að skila sér nægilega vel eins
og sjá má á innsendum skýrslum.
Að vera með skýrsluna á Exel
formi virðist hræða margann ritarann og flækja innsláttinn. Einnig
eru margir klúbbar að nota úrelt
skjal sem virðist hafa gengið í
erfðir milli ritara um langt skeið
sem gerir ekkert annað en að
flækja málin. Sú breyting sem
ég tel að yrði líkleg til árangurs
væri að setja skýrsluna á síðu
umdæmissins og þar yrði hún
gerð af riturum klúbbana. Með því
að hafa skýrsluna á heimasíðunni
yrðu ritarar að setja inn umbeðnar
upplýsingar að öðrum kosti væri
ekki hægt að senda inn skýrsluna. Árangurinn yrði sá að mun
betri upplýsingar mundu fást um
starfsemi klúbbana og tölulegar
staðreyndir yrðu aðgengilegar í
rauntíma fyrir alla Kiwanisfélaga.
Að lokum langar mig að þakka
þeim fjölmörgu Kiwanisfélögum
sem ég hef átt ánægjuleg samskipti
við á því starfsári sem er að líða.
Kærar kveðjur
)ÚS§VS#BMEWJOTTPO

Skýrsla umdæmisféhirðis til
þings vegna starfsársins 2012-13
hef þurft á að halda og svo hefur
Hjördís verið mér mjög hjálpleg. Uppgjöri hefur verið skilað á
þriggja mánaða fresti til fjárhagsnefndar og hafa Atli og félagar í
þeirri nefnd ekki gert neinar athugasemdir. Í sambandi við fjárhagsnefndina þá vakti það furðu mína
þegar fjárhagsáætlun fyrir næstu
stjórn og starfsár var gerð, að ekki
væri leitað til okkar sem vourm
Áður en ég tók við mínu emstarfandi, eins og til mín sem
bætti sem umdæmisféhirðir hjá
féhirðis og Hjördísar umdæmisHjördísi hafði ég setið nokkra
stjóra. Við hefðum t.d. kannski
framkvæmdanefndarfundi hjá
getað bent á eitthvað sem okkar
síðustu stjórn sem áheyrnarfannst vanta í okkar áætlun
fulltrúi og var það ansi fróðlegt.
Þetta finnst mér líka varðandi
Svo fórum við verðandi embættfræðslu verðandi féhirða og
JTNFOOÓPLLBSGS§TMVUJM1SBH
ritara klúbba, það eru verðandi
í janúar á síðasta ári og gekk
umdæmisféhirðir og ritari sem
það ekki alveg áfallalaust fyrir
fræða eins og þetta er í dag en mér
sig, líklega eini dagurinn þann
fyndist miklu eðlilegra að þeir sem
veturinn sem Reykjanesbrautin
eru í embættum sæju um fræðsllokaðist vegna veðurs og eydduna. Þessu mætti nú alveg fara að
VNWJ§IÈMGVNEFHJOVNÈ/Ó
Hafnarfiði og biðum eftir að kom- breyta. Ég veit að fleiri eru sammála mér með þetta.
ast suður á flugvöll.
(SFJ§TMVTF§MBSWFHOBVN
Það má segja að þetta hafi
dæmisgjalda og Kiwanisfrétta
verið byrjunin á skemmtilegu og
voru sendir út í október og síðan
viðburðarríku ári þar sem ég hef
haft tækifæri til að kynnast mörgu vegna 40% í apríl. Þegar þetta er
skrifað eiga tveir klúbbar eftir að
nýju fólki út um allt umdæmi,
greiða seinni hluta gjaldanna.
bæði á Íslandi og í Færeyjum. AlÞað er erfiðara að fylgjast með
gjörlega ómetanleg reynsla.
stöðunni á erlendu gjöldunum en
#ØLIBMEJ§IFGVSWFSJ§GSU
við fengum sendan vanskilalista
hjá Ómari Haukssyni, Skildi,
frá Evrópuskrifstofu í feb. og kom
Siglufirði,en hann hefur séð um
það fyrir hreyfinguna síðustu ár og þá í ljós að þó nokkrir klúbbar
höfum við Ómar átt gott samstarf. höfðu ekki greitt, en eindaginn á
Einnig hef ég getað leitað til fyrir- þeim var 15.des. Þetta er oft þungt
SFOOBSBNJOOB #JSHJTPH"UMBFGÏH í vöfum þar sem reikningarnir eru

sendir til ritara klúbbanna og fara
stundum á flakk svo ég fékk send
afrit af reikningum umræddra
klúbba að utan og sendi á féhirða.
Við höfum ekki fengið aftur lista
frá skrifstofunni úti svo ég vona
bara að allir hafi klárað sín mál.
Það sem ber hæst á árinu eru að
sjálfsögðu húsnæðiskaup hreyfingarinnar en mikil vinna og tími
hefur farið í það mál, fyrst að
finna húsnæði og síðan heilmikil
papp-írsvinna í kringum kaupin.
,FZQUWBSGNIÞTO§JÈ
I§B§#ÓMETIÚG§BPHHSFJEE
VNWJ§NLSGZSJS5FLJ§WBS
NLSØWFS§USZHHUMÈOIKÈ-BOET
bankanum í Reykjanesbæ til þess
að geta keypt húsnæðið. Við í
stjórninni, ásamt fleiri félögum og
mökum stóðum síðan í flutningum, og að koma öllu fyrir, þrífa
og græja og gera og er nú vinnan
við að gera húsnæðið tilbúið fyrir
næsta starfsár, langt komin. Ég tel
ég þetta vera glæsilegt húsnæði
sem hreyfingin hefur fest kaup á
og er ekki í nokkrum vafa um að
þarna eigi okkur eftir að líða vel.
Fögnum því bara að hreyfingin sé
loksins komin heim eftir flæking
síðustu tveggja ára með fundi sína
og föggur.
Mig langar svo bara að þakka
öllum fyrir ánægjulegt samstarf
síðastliðið starfsár,
Takk fyrir mig,
(V§CKÚSH#1ÈMTEØUUJS
Umdæmisféhirðir 2012-2013
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Fjárhagsáætlun umdæmisstjórnar 2013-14
Tekjur
Félagsgjöld
Vaxtatekjur
-FJHVUFLKVS
Samtals

8.742.250
100.000
770.000
9.612.250

Gjöld
Umdæmisstjóri
Kjörumdæmistjóri
Umdæmistjórnarfundir
/FGOEJS
Svæði
Umdæmiskrifstofa
Annar kostnaður
Samtals

2.743.320
1.809.073

595.000
491.970
2.540.000

9.612.250

Umdæmisstjóri
Heimsóknir í klúbba
Svæðisráðstefnur
Heimsþing
Evrópuþing
/PSEFO
Fánar skilti
Mótaka erlendra gesta
Símakostnaður
Risna
Stofnun nýrra klúbba
Jólakort
#P§GZSJS¢JOH
Viðurkenningar og gjafir
Gjafir vegna afmæla
Gjafir vegna afmælis Heklu
Miðar þing
Samtals


4.838

437.328


170.000
70.000
110.000
150.000
25.000
80.000
80.000
80.000
80.000
272.000
2.743.320

Kjörumdæmisstjóri
Heimsþing
Evrópuþing
Kostnaður næstu stjórnar
Fundur í mars
Kjörsvæðisstjórar
Samtals

773.273
437.328

250.000

1.809.073

Umdæmisstjórnarfundir
Stjórnarskipti
Fundur í okt
Fundur í jan
Fundur í mars
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371.475
55.000



Fjárhagsáætlun umdæmisstjórnar 2013-14
Fundur í sept
Samtals


1.363.255

Samtals

25.000
80.000
270.000
220.000
595.000

Samtals

15.840
153.014


20.000
491.970

Nefndir
Fjárhagsnefnd
*OUFSOFUOFGOE
ÁUCSFJ§TMVOFGOE
Fræðslunefnd
Svæði
Færeyjar
Óðinn
Saga
Freyja
Ægir
Umdæmisskrifstofa
1SFOUVOGÏMBHBUBMT
Fjölritun, prentun
Þjónustugjöld

390.000

25.000

Símakostnaður
Gerð heimasíðu
1ØTULPTUO
Viðhald áhalda og tækja
#ØLIBME
Húsnæðiskostnaður
Afborganir
Annar kostnaður
Samtals

140.000
190.000

90.000
130.000

770.000
80.000
2.540.000

Samtals

1.131.350
150.000
1.281.350

Samtals

900.000
200.000
180.000
1.350
1.281.350

Fjárhagsáætlun Kiwanisfrétta 2013-2014
Tekjur
Áskrift
Auglýsingar
Rekstrargjöld:
1SFOUVOÈCMB§J
Dreifing á blaði
Þingblað
Annað

935 félagar 1.210 kr.
Auglýsingar í blöð

450.000 x 2 blöð
Y1ÚLLVOPHESFJĕOHY
Hluti af kostnaði

Fjárhagsnefnd skipa:
Arnór L. Pálsson, Eldey
Atli Þórsson, Eldfell
Guðmundur Baldursson, Ölver
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Frágreiðing frá Føroya økinum
andi økisstjóri, Elin Joensen ið helt
skeiðið, hetta var eitt sera væl eydna skeið við góðari uppmøting.
Fundur var hildin hjá Kiwanis
Eysturoy, har økisstjórin, undirritaði greiddi frá, hvat ið hendir í
umdøminum Ísland–Føroya. Frágreiðingar frá Kiwanisklubbunum
vóru lisnar upp, og var tað mín
fatan at klubbarnir eru virknir. À
fundinum vóru mál frammi um
at fáa eina heimsíðu, at økja um
limatalið, at fáa sett á stovn nýggjar
Góðu Kiwanisfelagar.
klubbar, og at vitjan fór at koma
Starv mítt sum økisstjórið, fyri úr Íslandi av umdømisstjóranum
Føroya økið, byrjaði við innsetan Hjørdis Harðardóttir við fylgi.
á umdømistinginum í ReykjanesTann 10.mei kom vitjan av umBSCâ  TFQUFNCVS  dømisstjóra Hjørdís HarðarHvussu hevur gingið hjá KiwEØUUJS  (V§CKSH #SZOKB 1ÈMTEØUUJS
anis í Føroya økinum, hetta farna umdømis fíggjarstjóra og Konráð
ÈSJ§  /BLSJS GVOEJS WØSV FęJS Konráðsson økisstjóri Ægir. Tey
áðrenn stjórnarskiftið. Stjórnarkomu til Føroyar fríggjadag og
skiftið varð fyriskipað av Kiw- HFLL MFJ§JO UJM /PS§BHUV  BU WJUKB
anis Tórshavn í hølununum hjá Kiwanis Eysturoy, har var mótKiwanis í Jøkulstræti 4 í Tórshavn. tøka og handaðar gávur, og síðan
Stjórnarskiftið fór fram á føroysk- WBSGBSJ§UJMEHVSBÓ-FJSWÓL WFSUJS
um á hesum sinni, og var tað WBS,JXBOJT&ZTUVSPZ-FZHBSEBHJO
aðruferð at tað var gjørt, til at hjápa var fundur í kiwanishúsinum í
mær var fráfarandi økisstjóri Tórshavn, har Hjørdís greiddi
Elin Joensen, ið eisini hevur um- frá um at gera nýggjar klubbar.
sett allar innsetnartekstirnar til Konráð greiddi frá stívkrampa
føroyskt, tað gevur løtuni størri átakinum og Hjørdís greiddi frá
tygn og virðing. Allir klubbar- fyrimyndarklubbaskipanini. Undarnir í Føroya økinum eru saman irritaðið tók saman um á føroysum stjórnarskiftið. Uppmøtingin kum, so greiddligari var fyri limirnvar góð, 31 limir. Samanumtikið, ar at skilja tað ið sagt var. Sigast
ein tygnarløta, og eftir innsetan kann, at tað var vælmøtt av limvar gott borðhald við góðum mati. um, greið og skillig tala av talAllir klubbar í Føroya økinum arunum.Veitsla var um kvøldið í
hava verið virknir, bæði tá um Kiwanishúsinum, vertir Kiwanis
fundir ræður og til at vinna pen- Rósurnar og Kiwanis Tórshavn.
ing til stuðul. Klubbarnir hava Sunnudagin var farið til Klakssíni føstu tiltøk, og eru tiltøkini víkar, Klaksvík og Kópavogur eru
við til at minda Kiwanis rørsluna í vinarbýir, Konráð Konráðsson var
Føroyum millum fólkið. Ein felag- við umboðandi Ægissvæði og Kiwstíðindafundur var eisini hildin, anisklubbin Eldey, Kopavogur.
GZSJBUWBSQBMKØTÈIKÈMQBSTUV§VMT #PSHNFJTUBSJO Ó ,MBLTWÓL  +ØHWBO
arbeiðið hjá Kiwanis.
Skorheim var vertur fyri fundinÁ fyrsta sinni, var hildið skeið um, ið var í býráðshøllini, evni á
fyri Kiwanis embætisfólki í Føroy- fundinum var at gera ein Kiwanis
um á føroyskum, tað var fráfar- LMVCÓ,MBLTWÓL%ÈWVS8JOUIFSPH
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Jógvan Skorheim bjóðaðu vælkomi
við eini framløgu av Klaksvík og
handaðu gestunum gávur. Undirritaði greiddi frá Kiwanis rørsluni
o *OUFSOBUJPOBMU o OBUJPOBMU PH
lokalt. Konráð greiddi frá Kiwanis
í Kopavági, og at teir fegin vildu
vera við, sum móðurklubbur, at
stovna klubba i Klaksvík. Hjørdis
takkaðaði fyri fundin.Eftir fundin
bjóðaði Klaksvíkar kommuna ábit.
Gestirnir fóru aftur til Tórshavn.
Mín meting er at hóast vit ikki
eru so nógv í klubbunum í Føroyum, so eru vit virkin, savna nógvan
pening, og geva pengar har tørvur
er. Vit eru sjónlig í samfelagnum
og fólkið hevur eina jaliga fatan av
Kiwanis. Klubbarnir eru virknir
og rímiliga góð uppmøting er til
fundirnar, tó má nakað gerast, tí
limirnir eldast, og ovfáir koma afturat.
Eg fari at takka mínum Kiwanisfelagum og forsetunum fyri Rósunum, Kiwanis Tórshavn og Kiwanis
Eysturoy fyri eitt vælaverk og gott
samstarv. Tøkk til økisnevndina,
&MJO+PFOTFOPH#KSHIF§JO+BDPCsen fyri gottstarv í 2012-2013. Vil
takka umdømisstjórnini Hjørdís,
Hørður og Guðbjørg fyri gott samstarv.
Til endan vil eg ynskja komandi økisstjóra í Føroya økinum,
#KSHIF§JO +BDPCTFO HØ§B FZEOV
og allari Kiwanisrørsluni góða
framtíð – og mítt ynski er, at vit
mugu fara at fjølgast í 2014.
Við Kiwanis kvøðu
1FUVS0MJWBSÓ)PZWÓL
Økisstjóri Føroya øki 2012-2013

Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis
var haldinn í Mosfellsbæ. Þar voru gestir þeir Ástbjörn Egilsson formaður
laganefndar sem skýrði ný klúbbaMÚH PH #KÚSO «HÞTUTTPO GPSNB§VS
Styrktarsjóðs. Flutti hann fréttir af
stífkrampaverkefninu. Allir fundirnir
voru málefnalegir og vel heppnaðir.

Sögusvæði er víðfeðmt svæði með sex
klúbbum. Þeir eru Ós á Höfn í Hornafirði, Helgafell í Vestmannaeyjum,
#ÞSGFMMÈ4FMGPTTJ ½MWFSÓPSMÈLTIÚGO 
Mosfell í Mosfellsbæ og Eldfell á Reykjavíkursvæðinu með samtals 243 félaga Skv. þeim mánaðarskýrslum sem
svæðisstjóri hefur frá klúbbunum og
hefur fjölgað um 2 hjá Ósi og 1 hjá
Helgafelli. Aðeins ein skýrsla hefur
CPSJTU GSÈ ½MWFSJ  FO Ó TLâSTMV GPSTFUB
½MWFST È TW§JTSÈ§TGVOEJ Ó BQSÓM LPN
fram að þeir hafa tekið inn 4 nýja félaga. Eru því væntanlega 247 Kiwanisfélagar í Sögusvæði. Skýrsluskil til
svæðisstjóra mættu vera betri. Stærð
klúbbanna í Sögusvæði er ærið misjöfn. Helgafell með 100 félaga eða
tæpan helming félaga í svæðinu og
er jafnframt stærsti Kiwanisklúbbur
Evrópu en fámennasti klúbburinn í
4ÚHVTW§J FS #ÞSGFMM NF§  GÏMBHB
Fundir
Haldnir voru þrír svæðisráðsfundir.
Var haustfundurinn í nóv. haldinn á
Höfn í Hornafirði. Umdæmisstjóri
Hjördís Harðardóttir var á fundinum
og flutti fréttir frá umdæminu. Í feb.
var haldinn svæðisráðsfundur með
fjarfundarformi, þ.e. gegnum netið
með tölvuforritinu „Skype“ Var þar
með brotið blað í sögu Kiwanis á Íslandi því þetta var fyrsti svæðisráðsfundurinn sem haldinn hefur verið
með þessu sniði. Þessi fundur var
aukafundur til þess eins að kjósa nýjan
kjörsvæðisstjóra, því sá sem hafði verið kosinn vorið áður var fluttur af
landi brott. Þeir sem tóku þátt í fundinum voru einu máli um að þetta
fundarform væri heppilegt til svona
aukafunda, en kæmi ekki í stað venjulegra svæðisráðsfunda. Vorfundurinn

Starfsemi klúbbanna
Starfsemi klúbbanna í Sögusvæði
hefur verið með hefðbundnu sniði,
fundir hálfsmánaðarlega ýmist með
ræðumönnum eða félagsmálafundir.
Tveir klúbbanna héldu upp á afmæli
sín, Helgafell hélt upp á 45 ára afmæli
sitt samfara árshátið í október og Ós
hélt upp á 25 ára afmæli sitt í nóv.
Tveir klúbbanna eiga sitt eigið húsnæði fyrir starfsemina en það eru
)FMHBGFMMPH½MWFS"§SJSLMÞCCBSIBGB
haldið sína fundi á sömu stöðum og
undanfarin ár nema Eldfell sem hefur
verið á hrakhólum með fundarstað
en það stendur væntanlega til bóta
með tilkomu hins nýja fundarsalar
umdæmisins. Þó ég segi að starfsemi
klúbbanna hafi verið með hefðbundnu
sniði er ekki þar með sagt að hún sé
svipuð hjá þeim öllum. Það segir sig
sjálft að vegna fjölda félaga og góðrar
aðstöðu að starfsemi Helgafells er öflugri en hinna klúbbanna. Má þar t.d.
nefna blómlegt tómstunda starf í kjallara klúbbhúss þeirra. Þó er ekki hægt
að segja annað en starf klúbbanna
hafi verið fjölþætt, allir hafa brotið
upp fundastarfið með veglegum jólaog þorrafundum. Helgafell heldur
sína árshátið með veglegri veislu og
skemmtidagskrá, Ós heldur sína árlegu „Grodda“ hátið með göróttum
ESZLLKVN PH ISPTTBLKÚUTÈUJ PH ½MWFS
heldur sína árlegu „Gellu“ hátíð og er
þar sennilega átt við gellur úr fiskhausum enda á borðum eingöngu réttir úr
sjávarfangi. Þá eru klúbbarnir HelgaGFMM  »T PH ½MWFS NF§ TVNBSIÈUÓ§JS
fyrir fjölskyldur sínar og vini. HelgaGFMM PH ½MWFS UBLB ¢ÈUU PH B§TUP§B Ó
árlegum viðburðum í sínu bæjarfélögum. Að sjálfsögðu afhentu allir
klúbbarnir hjálmana í vor í skóla síns
bæjarfélags.
Fjáraflanir
Allir klúbbarnir standa fyrir fjáröflunum með ýmsu móti, þá aðallega fyrir

jól og áramót. Stærstu fjáraflanirnar
hjá klúbbunum voru að Helgafell,
Mosfell og Ós seldu sælgæti fyrir jólJO »TPH½MWFSTFMEVKØMBUSÏ FJOOJH
TFMEJ ½MWFS ĘVHFMEB GZSJS ÈSBNØUJO
#ÞSGFMMTGÏMBHBS WPSV NF§ TLÚUVWFJTMV
á Þorlásmessu til fjáröflunar. Einnig
eru klúbbarnir með smærri fjáraflanir.
Eldfellsfélagar eru með nýstárlega
fjáröflun á prjónunum ekki síður
en í fyrra en hún felst í því að safna
myndum frá Vestmannaeyjagosinu og
setja á geisladiska til sölu.
Styrkveitingar
Hvað varðar upphæðir þess fjár sem
klúbbarnir í Sögusvæði hafa aflað til
TUZSLUBSTKØ§BTJOOBFS¢B§B§FJOT#ÞSfell sem gefur upp ágoðann af sinni
fjáröflun þ.e. skötuveislunni. Sama er
að segja hvað varðar veitingar styrkja
úr styrktarsjóði klúbbanna, klúbbarnir
eru ákaflega sparir á upplýsingar fyrir
VUBO #ÞSGFMM   &MEGFMM PH »T TFN HÈGV
upp styrki sem þeir hafa veitt. Aftur á
móti kom fram í skýrslu forseta
Helgafells á svæðisráðsfundi að HelgaGFMMWFJUUJ#KÚSHVOBSGÏMBHJ7FTUNBOOB
eyja veglegan styrk. Það er afleitt að
klúbbarnir skuli ekki gefa upp á skýrslum fjáraflanir fyrir styrktarsjóð og
styrkveitingar úr honum. Þetta er nú
tilgangur klúbbanna að afla fé til að
styrkja þá sem þurfi eru. Ekki veitir
Kiwanishreyfingunni af að halda á
lofti því sem hún stendur fyrir.
Lokaorð
Þegar ég tók að mér að vera svæðisstjóri, þá gerði ég mér ljóst að talsverð
vinna fælist í því og einnig að til
þyrfti að koma ferðalög til klúbba innan svæðisins ásamt fundum með
framkvæmdastjórn og umdæmisstjórn. Þetta er tími sem ég sé ekki eftir,
samstarfið við klúbbana var ánægjulegt og gefandi. Ég hafði ætlað mér
að heimsækja alla klúbbana á starfstímabilinu, en vegna persónulegra
aðstæðna kom ég því ekki við nema til
Eldfells.
Ég þakka öllum kærlega fyrir ánægjulegt samstarf og góð kynni.
1ÏUVS+ÚLVMM)ÈLPOBSTPO
Svæðisstjóri Sögu
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Skýrsla svæðisstjóra Óðinssvæðis

/ÞFSB§MÓ§BB§MPLVNTUBSGTÈST
sem hófst með stjórnarskiptum
í okt. Þetta ár hefur verið mjög
lærdómsríkt og gefandi fyrir mig,
tækifæri til að hitta félaga í klúbbum svæðisins reglulega og jafnframt að kynnast og taka þátt starfi
umdæmisstjórnar hefur gefið nýja
og skemmtilega sýna á starfið. Hér
á eftir er stiklað á stóru um stafið í
Óðinssvæði á líðandi starfsári.
Fyrsta svæðisráðstefnan af
þremur var haldinn þann 24 nóv.
viku seinna en áætlað var, en
henni varð að fresta vegna veðurs
og færðar. Ráðstefnan var haldin
með öðru sniði en áður þar sem
ekki voru lesnar skýrslur forseta
heldur voru forsetar búnir að senda
mér þær áður og sendi ég þær á
forseta og ritara klúbbanna, sem
miðluðu þeim til félaga svo að allir
gætu kynnt sér þær í tíma og tekið
þátt í umræðum um skýrslurnar
sem voru eftir sem áður á dagskrá.
Þetta stytti tímann sem fór í skýrslurnar um meir en helming svo
að tími gafst til að reyna öðruvísi
umræður. Þátttakendum var skipt í
þrjá hópa sem ræddu þrjú málefni,
félagafjölgun, fjáröflun og samskipti klúbba og umdæmisstjórnar.
Síðan flutti einn úr hverjum hóp
niðurstöðu hópsins um málefnið.
Þetta tókst vel og urðu góðar umræður um málefnin. Þessu formi
á skýrslum forseta hefur svo verið
haldið á seinni tveimur ráðstefnum ársins. Rástefna númer tvö var
haldin á Sauðárkróki í feb. Þar var
eitt af umræðuefnunum sameiginlegt styrktarverkefni svæðisins, en
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með tilkomu Skjaldar og Drangeyjar í svæðið þótti rétt að taka það
mál til endurskoðunar. Ákveðið
var að skipa hóp, einn fulltrúa hvers
klúbbs. Hópurinn skilar af sér tillögum um form og fjármögnun á
fyrstu svæðisráðstefnu á komandi
hausti. Síðasta ráðstefnan var svo
haldin í byrjun maí á Siglufirði í
tengslum við síldarkvöld Skjaldarmanna. Helsta umræðuefnið
þar var fjöldi svæðisrástefna og
staðsetning þeirra og tókust þar
á sjónarmiðin um að gott er að
hittast og svo þær staðreyndir
að þeir sem eiga lengst að fara
í svæðinu keyra þúsundir kílómetra á ráðstefnur ársins. Mæting
á ráðstefnurnar allar var mjög góð
og alltaf urðu góðar og málefnalegar umræður. Síðast en ekki síst
er það sumarhátíð Óðinssvæðis
TFN IBMEJO WBS È #SFJ§VNâSJ TÓ§
ustu helgin í júní mætingin var
slök að þessu sinni, en ekki hafði
það áhrif á að við sem mættum
skemmtum okkur mjög vel.
Þá er það það sem við erum
mikið að horfa til þ.e. félagafjöldi.
Þegar ég tók við svæðisstjóra emCUUJWPSVGÏMBHBS FOOÞFSVN
WJ§  NJ§B§ WJ§ GZSJSMJHHKBOEJ
skýrslur). Þó nokkrir félagar hafi
bæst við, en afföll hafa líka orðið
og félagar hafa líka hætt. Það er
okkar eilífðarverkefni að viðhalda
og stækka klúbbana. Allir klúbbar
hafa tilnefnt fjölgunarfulltrúa og
er von mín að það starf skili sér á
komandi árum í fjölgun félaga.
Fjáröflun í svæðinu er með ýmsu
móti og eru aðstæður klúbba til
fjáraflanna misjafnar. HeildarfjárÚĘVOLMÞCCBÓTW§JOVFSVN 
mil. skv. fyrirliggjandi skýrslum.
Ég veit að það vantar eitthvað t.d.
fjáröflun Drangeyjar, sem kemur
að mestu inn í ágúst. Styrkir eru
skv. skýrslum rétt um 7 milljónir
Jafnframt skipta vinnustundir
við fjáraflanir og styrktarverkefni

um tveim þúsundum klst. Ég vil
minna ritara og forseta á að skrá í
skýrslur, fjáraflanir, styrktarverkefni og vinnustundir, en mér sýnist
að stundum sé misbrestur þar á
sérstaklega hvað varðar vinnustundir.
Ég hef notið þeirrar ánægju að
heimsækja klúbbana á svæðinu og
kynnast starfinu hjá þeim. Viðfangsefnin eru margvísleg og aðstæður
misjafnar, en heilt yfir eru klúbbarnir starfsamir og öflugir í þeim
verkefnum sem þeir taka sér fyrir
hendur. Snemma sl. haust snjóaði
NKÚHNJLJ§È/PS§VSMBOEJPHVS§V
miklir skaðar og kostnaður björgunarsveita vegna þess gífurlegur.
Kiwanisklúbbar hafa því margir því hlaupið undir bagga með
sveitunum og styrkt þeirra starf.
Margskonar önnur styrktarverkefni eru í gangi á svæðinu svo og
þátttaka í landsverkefnum.
Tveir klúbbar hafa haldið uppá
afmæli það sem af er árinu Grímur
í Grímsey varð 35 ára og hélt uppá
afmælið þann 23 mars. Ég var því
miður erlendis og átti ekki kost á
að vera við hátíðarhöldin. Askja
Vopnafirði hélt svo uppá 45 ára
afmæli á þrettándanum með því að
bjóða íbúum Vopnafjarðar til samsætis og héldu síðan þrettándaflugeldasýningu fyrir bæjarbúa Um
400 manns mættu til þeirra.
FUUB GSBNUBL ¢FJSSB ½TLKVGÏMBHB
er einkar vel til fundið og þeim til
mikils sóma.
Ég við að lokum sérstaklega
þakka öllum Kiwanisfélögum í
Óðinssvæði svo og öllum félögum
í Kiwanis á Íslandi kærlega fyrir
gott samstarf á árinu og hlakka til
Kiwanisstarfa á komandi árum.
„Kiwanishjarta er allt sem þarf “
Svæðisstjóri Óðinssvæðis
(VOOTUFJOO#KÚSOTTPO

Skýrsla svæðisstjóra Ægissvæðis

Kæru Kiwanisfélagar,
Starfsárið í Ægissvæði fór vel af stað
og eitt af fyrstu verkefnum svæðisstjóra snerist um 40 ára afmæli Kiwanisklúbbsins Hofs í Garði. Þar
kom samstaða í svæðinu fram í
því að forsetar klúbba settu saman
gjöf til félaga sinna í Hofi í glæsilegri afmælisveislu þeirra. Þetta
var í góðu samræmi við markmið svæðisstjóra að auka samstarf
klúbbanna á svæðinu.
Í kjölfarið fylgdu stjórnarskiptafundir sem gengu vel þó að mikið
hafi gengið á einn daginn þegar
skipt var um stjórnir í samtals
fjórum klúbbum. Á tvo fjáröflun-

arviðburði á vegum klúbba í
svæðinu hefur svæðisstjóra verið
formlega boðið. Því miður gat ég
ekki þekkst nema annað boðið en
sá viðburður var til fyrirmyndar,
öflug fjáröflun og vel að öllu staðið.
Klúbbar svæðisins voru heimsóttir af svæðisstjóra um mitt starfsár eins og gert er ráð fyrir. Þar
var farið yfir helstu mál sem voru
á borði umdæmisstjórnar og rætt
um málefni svæðisins. Þessar
heimsóknir voru fræðandi og
skemmtilegar fyrir mig og vonandi
að það hafi verið eins fyrir þá sem
voru heimsóttir.
Þegar þetta er skrifað hefur orðið
raunfjölgun félaga í 2 klúbbum
í svæðinu. Það dugar því miður
ekki til að vega upp á móti fækkun
í öðrum klúbbum í svæðinu því
heildarfjöldi Kiwanisfélaga í Ægissvæði er minni nú en hann var við
upphaf starfsársins. Í einhverjum
tilfellum hafa verið afskráðir félagar sem verið höfðu óvirkir í einhvern tíma en það breytir ekki

þeirri staðreynd að félögum í
Ægissvæði hefur fækkað. Starfið í
klúbbunum hefur hinsvegar verið
öflugt. Það sá ég í heimsóknum og
einnig kemur það fram í skýrslum
en skýrsluskil hafa verið mjög góð.
Þó að það hafi kannski ekki beinlínis verið eitt af embættisverkum
svæðisstjóra get ég ekki annað en
minnst á ferð til Færeyja sem farin
var á vordögum í tengslum við fjölgunarátak umdæmisstjóra. Móttökur í Færeyjum voru frábærar,
gaman að kynnast starfssemi klúbbanna þar og ánægjulegt að geta
lagt þeim lið við að reyna að fjölga
Kiwanisfélögum.
Ég vil að lokum nota tækifærið
og þakka umdæmisstjórnarfólki,
embættismönnum í Ægissvæði og
svæðisstjórn fyrir gott samstarf
á starfsárinu. Þið hafið gert starf
mitt ánægjulegt.
Konráð Konráðsson
Svæðisstjóri Ægissvæðis 2012-13

Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis

Ágætu Kiwanisfélagar.
Þann 17 nóvember tók undirritaður aftur við starfi svæðisstjóra
Freyjusvæðis eftir skyndilegt fráfall Harðar Mar sem var annar
svæðisstjóri Freyjusvæðis. Hann
hafði lokið öllum stjórnarskiptum.

Ég hef heimsótt alla klúbba
svæðisins nema Jökla, þá er erfitt finna
og hitta. Vonandi finnur eftirmaðVSNJOO#KBSOJ7ÏTUFJOTTPO¢È FO
mér skilst að lítil breyting sé í
þeirra starfi og innan þeirra raða.
Ég átti skemmtilega ferð til Ísafjarðar ásamt umdæmistjóra og
VNENJTGÏIJS§J#ÈTBNFOOUØLV
vel á móti okkur eins og þeim
einum er lagið.
Ég vil óska okkur í Kiwanis til
hamingju með nýja húsnæðið
B§#ÓMETIÚG§BB§ÈFęJSB§
þjappa okkur betur saman og efla
Kiwanisstarfið, gott og vandað
húsnæði sem er þeim til sóma sem
að kaupunum stóðu.
Katlan er búinn að halda þar

fund til prufu og kynningar á salnum og tel ég að allir sem mættu á
þann fund hafi verið ánægðir. Mér
finnst að klúbbar á Reykjavíkursvæðinu ættu að sameinast um að
halda fundi sína þar.
Kosning fór fram milli Ragnars
Eggertssonar, Elliða og Ólafs
Sigþórs Sveinssonar, Kötlu um
hvor yrði kjörsvæðisstjóri og fór
svo að Ragnar verður næsti kjörsvæðisstjóri.
/Þ¢FHBSTUBSGTÈSJOVFSB§
ljúka þá vil ég þakka öllum fyrir
samstarfið, ekki síst Hjördísi
Harðardóttur umdæmisstjóra og
um leið bjóða velkomna til starfa
Dröfn Sveinsdóttur og hennar
stjórn.
Snjólfur Fanndal
Svæðisstjóri Freyjusvæðis
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h o l l t f e rs k t
o g fr a m a n di

Við notum ekki hvítan sykur
og ekkert hvítt hveiti og nú
er allt brauðmeti úr heilkorni!

Opið 11-22 alla daga

Styrktarlínur

Fjórir knáir Kiwanismenn úr Hraunborg styrktu útgáfu þingblaðs með styrktarlínum.
Þeim er þakkað fyrir rausnarlegt framlag



Á. M. Sigurðsson ehf
Hvaleyrarbraut 2, 220 Hafnarfirði

Vélsmiðja Konráðs Jónssonar sf,
Helluhrauni 20, 220 Hafnafirði

Sturta ehf
Reykjavíkurvegi 64, 220 Hafnarfjörður

J.A.K. ehf
Dalshrauni 14, 220 Hafnarfirði

Kynning verðandi embættismanna

Dröfn Sveinsdóttir - Umdæmisstjóri 2013-2014
&HFSGEEÓ)BGOBSĕS§J¢BOOGFCSÞBSPH¢BSIFGÏHCÞJ§BMMBUÓ§²HFSHJę4JHVS§J+ØIBOOJ
Sigurðssyni, eigum við 3 dætur á aldrinum 18 ára til 28 ára 3 tengdasyni og eitt ömmu gull 3 ára snáða.
Ég starfa sem innheimtugjaldkeri hjá S. Guðjónsson ehf í Kópavogi og hef unnið þar síðastliðin 10 ár.
Á vordögum 1994 gekk ég til liðs við Kiwanishreyfinguna, en þá var Kiwanisklúbburinn Sólborg
TUPGOB§VS²HWBSGÏIJS§JSLMÞCCTJOTTUBSGÈSJOPH SJUBSJ GPTFUJPH
svo aftur 2009-2010 auk þessa hef ég komið að flestum nefndum klúbbsins.
Á landsvísu þá var ég í fræðslunefnd í nokkur ár þar af eitt sem formaður, var svæðisstjóri Ægissvæðis
 VNENJTSJUBSJ TWPWBSÏHUFOHJMJ§V4ØMCPSHBSWJ§VOHMJ§LMÞCCJOO#MÈNB
Fyrir utan Kiwanisstarfið þá eru áhugamál mín, fjölskyldan, vinir og knattspyrna, ég sat í nokkur ár í
TUØSO'JNMFJLBGÏMBHTJOT#KÚSL WBSÓNÚSHÈSÓCBSOBPHVOHMJOHBMÈ§JLOBUUTQZSOVEFJMEBS)BVLBPHOÞ
undanfarin ár í meistaraflokksráði í kvennaknattspyrnu hjá Haukum en störf mín þar hafa þó að mestu verið
á heimaleikjum sem vallarþulur.

Gunnlaugur Gunnlaugsson - Kjör-umdæmisstjóri 2013-14
Ég er fæddur í Keflavík 27.febrúar 1947. Eftir hina hefðbundnu skólagöngu fór ég í Stýrimannaskólann
og lauk þaðan stýrimannsprófi. Stýrimaður og skipstjóri, fyrst með föður mínum Gunnlaugi Karlssyni í
Keflavík, síðan á hinum ýmsu skipum og bátum bæði í Keflavík og Ísafirði. Um sjö ára skeið var ég hafnsögumaður hjá Ísafjarðarhöfn, eftirlitsmaður hjá Fiskistofu um árabil og nú hin síðari ár unnið hjá Ferðaþjónustu fatlaðra á Ísafirði. Síðastliðin þrjú sumur hef ég stundað strandveiðar á eigin bát.
Ég gekk til liðs við Kíwanis árið 1973 í Keili í Keflavík, síðan Hof í Garði. Undanfarin 28 ár hef ég verið í
#ÈTVNÈ¶TBĕS§J ¢BSTFNÏHIFGWFSJ§SJUBSJPHUWJTWBSTJOOVNGPSTFUJ UWÚÈSÓTFOOPHVNTKØOBSNB§VS
Tryggingasjóðsins um margra ára skeið. Svæðisstjóri Þórssvæðis var ég 2007-2008. Ég hef verið virkur í
starfi Rauða krossdeildarinnar á Ísafirði og verið þar formaður neyðarhjálpardeildar.
Mín helstu áhugamál eru félagsmál og ferðalög. Ég og eiginkona mín, Kristjana Sigurðardóttir, njótum
þess að ferðast á húsbílnum, einnig eigum við margar góðar stundir í sumarbústaðnum í Arnardal, þar sem
margir Kíwanisfélagar hafa heimsótt okkur.
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Kynning verðandi embættismanna
Kynning á umdæmisritara starfsárið 2013-2014
Hildisif Björgvinsdóttir FSGEENBÓÈ"LSBOFTJ
Hún er í sambúð með Sigurði Ólafssyni og eiga þau til samans 3 börn
og 2 barnabörn.
Hildisif er menntuð sjúkraliði og viðurkenndur bókari og vinnur hjá
Verkís verkfræðistofu.
Gekk í Sólborg Hafnarfirði árið 1995 og hefur sinnt flestum embættum þar:
Forseti Sólborgar klúbbsins 1998 – 1999.
Svæðisráðsritari Ægissvæðis 2000-2001.
3JUTUKØSJ,JXBOJTGSÏUUB
Svæðisstjóri Ægissvæðis 2010-2011
Starfaði í fræðslunefnd 2011-2012
Formaður fræðslunefndar 2012-2013
Helstu áhugamál fyrir utan fjölskylduna og vini er Kiwanis, öll handavinna og ferðalög.

Kynning á umdæmisféhirði starfsárið 2013-2014
Eyþór K. Einarsson er fæddur 31. desember 1959 á Sauðárkróki.
Hann er giftur Ásgerði Þ. Gísladóttur og á 2 börn og 3 barnabörn.
Eyþór er menntaður rafeindavirki frá Tækniskólanum og vinnur núna
hjá tölvudeild Reykjavíkurborgar.
Gekk í Drangey í lok árs 2000 og var forseti klúbbsins 2004 -2005.
'MVUUJTJHTÓ§BOZĕSÓ&MEFZIBVTUJ§PHWBSGPSTFUJ¢BS
Var formaður þingnefndar fyrir umdæmisþingið 2010 í Kópavogi og
líka svæðisráðsritari Ægissvæðis 2007-2008.
Helstu áhugamál fyrir utan fjölskylduna og vini er Kiwanis, golf, skíði
og ferðalög

Kynning á erlendum ritara starfsárið 2013-2014
Tómas Sveinsson heiti ég og er matreiðslumeistari að mennt og starfa
sem slíkur. Ég er kvæntur Ástu Kristínu Reynisdóttur og eigum við tvö
börn og þrjú barnabörn. Ég er búsettur í Vestmannaeyjum og starfa
IKÈ7FTUNBOOBFZKBC)SBVOCÞ§VN²HIFGWFSJ§WJ§MP§BOEJ,JXBOJT
lengi þar sem faðir minn var Kiwanismaður, en ég gekk til liðs við
Kiwanisklúbbinn Helgafell árið 1991 og hef gegnt ýmsum embættum
og var forseti 2004 – 2005. Ég hef starfað með umdæmisstjórn sem
formaður internetnefndar s.l átta ár eða frá árinu 2005. Ég hef líka
gegnt embætti erlends ritara í umdæmisstjórn s.l. tímabil 2012 - 2013
Mín áhugamál eru fyrst og fremst Kiwanis og efling hreyfingarinnar,
tölvur, myndvinnsla, tónlist, íþróttir, og vera með vinum og hafa
gaman saman.
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Apartments Hotel
- One Smart Choice
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breyttu
bragðgóðum bát ...

í ljúffenga vefju

eða ferskt salat

