Umdæmið Ísland-Færeyjar

Þingblaðið 2016

Umdæmisþing

haldið í Reykjavík 13.-14. maí 2016

Frá ritsjóra

Dagskrá 46. umdæmisþings
haldið í Reykjavík, 13.-14. maí 2016
Föstudagur 13. Maí:
09:00 – 11:00 Umdæmisstjórnarfundur Bíldshöfða
10:00 – 16:00 Afhending þinggagna og sala miða á lokahóf
12:00 – 13:00 Hádegishlé –
10:00 – 14:00 Fræðsla sal Ferðafélags Íslands Mörkinni 6
14:10 - 16:30 Málstofa Kynningar og Markaðsmál
20:30 – 21:00 Þingsetning í Grafarvogskirkju
21:00 – 23:00 Opið hús
Laugardagur 14. Maí :
08:45 – 15:00 Afhending þinggagna og sala miða á lokahóf
09:00 – 12:00 Þingfundi framhaldið Salur FI Mörkinni 6
•
Skýrslur umdæmisstjórnar og umræður um þær.
•
Niðurstöður umræðurhópa.
•
Reikningar 2014-2015
•
Fjárhagsáætlun 2016- 2017
•
Kjör skoðunarmanna reikninga
•
Lagabreytingar og ályktanir
Aðalfundur Styrktarsjóðs umdæmisins
12:00 – 13:00 Hádegishlé – matur
13:00 – 16:00 Þingfundi framhaldið
•
Ávörp erlendra gesta
•
Kynning á K-degi
•
Staðfesting á umdæmisstjóra 2016-2017
•
Kynning og kjör kjörumdæmisstjóra 2016-2017
•
Kynning á framboði/um til  verðandi kjörumdæmisstjóra 2016-2017
•
Staðfesting stjórnar 2016-2017
•
Kynning á umdæmisþingi 2017
•
Staðarval umdæmisþings 2019
•
Afhending viðurkenninga
•
Önnur mál
16:00 Þingfundi frestað
19:00 – 02:00 Lokahóf.
Hátíðarkvöldverður, ávörp, skemmtiatriði, þingslit, dansleikur.
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Ágætu Kiwanisfélagar
Ég var búin að ákveða síðast þegar ég var ritstjóri Kiwanisfrétta – veit reyndar ekki hversu oft
ég hef tekið að mér blaðið – að ég myndi aldrei
aftur taka að mér að vera ritstjóri enda komið
nóg af mér.
En það má með sanni segja að orðatiltækið
„aldrei að segja aldrei“ eigi hér heldur betur við.
Í raun er mér það mikil gleði, en þó með sorg í hjarta að
geta hjálpað vini mínum Ragnari Erni Péturssyni að taka að
mér blaðið – en hann hafði ætlað að stýra þessu blaði, en
því miður vegna veikinda hans, gat hann það ekki – þannig
að mér rann mér blóðið til skyldunnar, að hjálpa á þessari
stundu enda hefur Ragnar Örn kennt mér allt sem ég kann
við ritstjórn blaðsins og í sambandi við fjölmiðlamál.

Umdæmisþingið er nú vorþing, sem að þessu
sinni er haldið í Reykjavík. 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.
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.
Nýrri umdæmisstjórn undir stjórn Hauks Sveinbjörnssonar
vil ég óska allra heilla og um leið þakka Gunnsteini og hans
stjórn farsælt samstarfs við gerð þessa blaðs.
Hafið þökk fyrir allt
Þyrí Marta Baldursdóttir

Umdæmisþing 2016
Umdæmisþing verður haldið
13. og 14. maí nk., stutt er frá
síðasta þingi sl. haust. Þingið
verður að þessu sinni í sal
Ferðafélags Íslands Mörkinni
6 í Reykjavík. Kiwanisklúbbarnir Höfði, Jörfi og Katla
sjá um þingið að þessu sinni.
Þessir þrír klúbbar eru með
fundarsetu í húsakynnum
Kiwanis Bíldshöfða 12.
Hafsteinn Sigmundsson, Hlynur
Árnason og Jóhannes Kr. Guðlaugsson
eru fulltrúar frá klúbbunum og bera
þungan að skipulagi þingsins. Aðrir
félagar klúbbanna taka þátt í hinum ýmsu
störfum svo allt gangi upp. Ævar Breiðfjörð hefur fengið í lið með sér Kiwanisfélagana Andrés Hjaltason, Ástbjörn
Eigilsson og Óskar Grjónsson sem gefur
kost á sér til Evrópu forseta. Þeir verða
allir þrír túlkar fyrir erlenda gesti, en þeir
hafa allir reynslu sem umdæmistjórar.
Þingsetning verður í Grafavogskirkju kl.
20:30 föstudagskvöldið 13. maí, dagskrá
verður hefðbundin.

Að setningu lokinni verður
opið hús í sal Ferðafélagsins
Mörkinni 6, þar sem Kiwanisfélagar og gestir geta fengið
sér hressingu undir ljúfum
tónum frá harmonikku spilaranum Gunnari Kvaran fyrrum
Kiwanisfélaga. Þeir Kiwanisfélagar og gestir sem gista á
Hótel Smára er boðin rútuferð
frá Hótel Smára að Grafarvogskirkju og
síðan að Mörkinni 6 eftir þingsetningu
og heim aftur á Hótel.
Boðið verður upp á makaferð laugardaginn 14. maí kl. 13.00. Lagt verður af
stað frá Ferðafélags salnum Mörkinni
6, farið verður á Þjóðminjasafnið. Þar
eru eftirfarandi sýningar; ”Vinnandi
folk - ASÍ í 100 ár”, ”Hvað er svona
merkilegt við það? - Störf kvenna í 100
ár”, ” Bláklædda konan - Ný rannsókn
á fornu kumli” og ”Norðrið í norðrinu”.
Eftir sýninguna er tilvalið að koma við
í Safnbúðinni sem býður upp á vandað
og einstætt vöruúrval, minjagripi og
vandaða muni fyrir fullorðna, leikföng

og annað sem gleður börn. Einnig sérfræðirit og bækur fyrir börn og fullorðna. Veitingastofan Kaffitár hefur
einnig aðstöðu á jarðhæð safnsins, þar
er tilvalið að hvíla þreytta fætur með
kaffibolla og kræsingar.
Lokahóf verður haldið laugardagskvöldið 14. maí í sal Ferðafégsins Mörkinni kl.19.00. Miðar á Lokahófið verða
seldir í afgreiðslunni á Þinginu. Rúta
sækir gesti á Hótel Smára á lokahófið.
Innifalið í aðgöngumiða er happdrættismiði og í vinning verða nokkrar
léttvínsflöskur. Boðið verður upp á forréttarsprengju, hlaðborð með lambi og
kalkún og að lokum kaffi með afmælistertu í tilefni 40 ára Kiwanisklúbbsins
Bása Ísafirði og 50 ára Kiwanisklúbbsins
Kötlu í Reykjavík. Boðið verður upp á
skemmtiefni og dans í lokin. Kiwanisfélagar þakka fyrir skemtilegt og gagnlegt
46. þing 2016, þökkum samstarfið á
liðnum árum.
Jóhannes Kristján Guðlaugsson
formaður þingnefndar

Kiwanisfréttir
43. árgangur – 1 tbl. maí 2016

Útgefandi: Kiwanisumdæið Ísland-Færeyjar
Ábyrgð: Gunnsteinn Björnsson umdæmisstjóri
Ritstjóri: Þyrí Marta Baldursdóttir
Forsíðumynd: Jóhannes Kristján Guðlaugsson
Umbrot og prentun: Stapaprent
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Skýrsla umdæmisstjóra 2015-2016
Að afloknu hinu bráðskemmtilega þingi og hefðbundnum
vinnuferðum sem fylgt hafa
í kjölfar umdæmisþinga
undanfarin ár þá var að hefjast
handa við spennandi verkefni
sem bíða framundan. Fyrsta
verkefnið var Evrópustjórnarfundur sem var haldinn 2.
október, sá fundur var verulega
öðruvísi en ég átti von á og
varð mér mikil vonbrigði, en þar komu
fram tillögur um verulegar breytingar
á skipulagi Evrópuforseta og Trustees
sem ekki voru á dagskrá fundarins og
ekki kynntar á hefðbundinn hátt undir
liðnum dagskrá eða leitað afbrigða eins
og vera ber í slíkum tilvikum. Umdæmisstjórar allra umdæma Evrópu mótmæltu
þessum vinnubrögðum og kröfðust
þess að fá tækifæri til að fjalla um þetta
í sínun umdæmum og til að gera langa
sögu stutta þá varð það niðurstaðan að
tillagan var lögð til hliðar í bili og verður
tekinn til frekari umfjöllunar í Evrópustjórn síðar .
Í tengslum við fundinn í nóvember
var Formula ráðstefna (hefur áður verið
kölluð fjölgunarráðstefna) og voru einnig
Ragnar Örn formaður kynningar- og
markaðsnefndar og Hjördís Harðardóttir
sem er formaður ungliðanefndar Evrópu,
fundurinn, ráðstefnan var ágæt að flestu
leyti en nú hefur Formula sem er amerísk
að uppruna verið tekin upp í Evrópu og
voru það grunnskilaboð ráðstefnunar, þessi
formula eru svo sem ekki ný sannindi en
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hún kristallast í orðunum „Love
it, share it, live it, „ sem má
útleggjast á íslensku svona „ef þú
nýtur Kiwanis , segðu frá því og
lifðu sem Kiwanis félagi“ en við
Kiwanisfélagar á Íslandi höfum
alltaf verið of hógværir í að segja
frá þeim frábæru verkefnum
sem við vinnum og öllu því góða
sem við komum til leiðar, erum
reyndar ekki einir um það en
þetta virðist vera alheimsvandamál þessi
svakalega hógværð.
Það varð nokkurt áfall þegar hefðbundnar útstrikanir í lok september voru
yfirstaðnar, þá stóð félagafjöldinn í 836
félögum í umdæminu. Ég átti von á fækkun
en ekki svona lágri tölu en þetta þýðir
bara eitt kæru Kiwanisfélagar við verðum
að taka höndum saman og hvetja félaga
okkar með öllum ráðum til að styrkja
hreyfinguna. Við þurfum fleiri félaga og
fleiri klúbba, það er ljóst og nú biðla ég til
ykkar allra að hvetja klúbbana og ef menn
sjá einhvern möguleika á að stofna nýjan
klúbb þá að kanna það vel og ekki mun
standa á mér eða öðrum í umdæmisstjórn
að koma til aðstoðar, við verðum að snúa
þessari þróun við.
Ég hef heimsótt nokkra klúbba, og verið
viðstaddur viðburði hjá klúbbum sótt
svæðisráðstefnur verið viðstaddur afmælisfagnaði hjá Geysi og Kötlu og mun halda
því áfram það sem eftir er af starfsárinu
eftir því sem tími og aðstæður leyfa og var
núna um helgina í heimsókn hjá Kiwanisklúbbunum Básum og var viðstaddur 40

ára afmælisfagnað þeirra og svæðisrástefnu
Freyjusvæðis sem var í tengslum við
afmælið virkilega skemmtilegt allt nema
heimsferðin sem tók mig 10 tíma í mjög
lélegu skyggni sama átti við um félaga frá
klúbbum á Höfuðborgarsvæðinu sem vor
víst um 11 tíma á heimleið en svona gerast
ævintýrin í Kiwanis.
Kynningar- og Markaðsnefnd var ein
meginstoðin í áætunum míns starfsárs
enda tel ég að kynning á starfseminni og
okkar góðu verkum er grunnur að styrkingu hreyfingarinnar. Því miður veiktist
formaður nefndarinnar Ragnar Örn
Pétursson alvarlega í desember og sendum
við honum öll okkar bestu bata kveðjur. Að
sjálfsögðu hefur það sett strik í þau plön
sem unnið var eftir en það góða fólk sem
unnið hefur að verkefnum Kynningar- og
Markaðsnefndar hefur tekið við keflinu og
skilað góður starfi og má þar sérstaklega
nefna kynningarmyndband sem Kristján
Þór Ingvarsson hefur unnið að og lýtur
dagsins ljós á næstu dögum og kann ég
honum mikla þökk fyrir gífurlegt starf. Það
er gífurlega mikilvægt að halda þessu starfi
áfram enda er svona kynningarátak langhlaup en ekki spretthlaup, því er til umfjöllunar þingsáætlun til áranna 2016-2019 sem
ég vona að geti orðið vegvísir til lengri tíma
í kynningar- og markaðsmálum.
Nú á undanförum mánuðum hef ég
ásamt svæðisstjóra Óðinssvæðis í félagi við
Sigurlaugu Vordísi Eysteinsdóttur unnið
að stofnun nýs klúbbs á heimavelli þ.e.
Sauðárkróki og þegar þetta er skrifað er
stefnan sett á stofnfund þann 21. apríl á
sumardaginn fyrsta og verð ég að segja að
mig hlakkar mikið til.
Þó að á brattan sé að sækja á mörgum
sviðum þá er ég alltaf bjartsýnn enda trúi
ég á að við séum að bregðast rétt við með
t.d. Kynningar- og markaðsnefnd og svo
þeirri staðreynd að það að það er fullt af
fólki út um allt land sem vill láta gott af sér
leiða, við þurfum bara að finna það fólk,
og fá það til liðs við okkur. Lykilatriði alls
sem við gerum verður þó alltaf að vera að
njóta félagskaparins við allt það fólk sem
við kynnumst í hreyfingunni. Eins og eru
grunnstefin í kynningu á Heimshreyfingunni þ.e. „FORMULAN“ við þurfum að
njóta alls þess sem Kiwanis gefur okkur og
segja frá því, enga hógværð kæru félagar
við erum frábær.
Með Kiwanis kveðju
Gunnsteinn Björnsson Umdæmisstjóri.
Horfðu upp, ekki niður
- Horfðu fram, ekki aftur

Fréttir frá K-dagsnefnd
Nefndina skipa Gylfi Ingvarsson úr
Hraunborg formaður , Líney Björgvinsdóttir úr Vörðu ritari, Eiður Ævarsson
úr Keili og Sigurður Svavarsson úr
Höfða. Haldnir eru fundir vikulega og
er undurbúningur kominn á fullt og
búið er að taka eftirarandi ákvarðanir.
K-dagur 2016 verður 1. til og með 10.
okt. samkvæmt heimild til fjársöfnunar
frá Sýslumannsembættinu á Suðurlandi
sem fer með leyfisveitingu.
Styrktarverkefni verða geðverndarmál
með sérstakri áherslu á BUGL sem er
barna- og unglingageðdeild og unnið er
að ákveðnu verkefni þar, (t.d. var síðast
styrkt Vestfjarðarbrúin sem ver sérstakt
verkefni á Vestfjörðum með aðalstöð á
Ísafirði).
Nýtt verkefni til að sporna við sjálfsvígum, og verður unnið að Írskri fyrirmynd sem er að skila einstökum árangri
og verið er að taka upp í fleiri löndum,
verkefnið heitir PIETA.

Unnið verður áfram að útfærslu á
verkefninu.
Samstarfsaðili við fjölmiðlun verður
nú eins og síðast Margmiðlun og er verið
að vinna að nýrri talsetningu í video
myndina sem gerð var síðast og vakti
mikla athygli.
Erindisbréf verða send á alla Kiwanisklúbba um tengiliði við verkefnið.
Allar ábendingar eru vel þegnar og
við þurfum öfluga styrktaraðila og þar
eiga allir sem hafa sambönd að nýta þau
og láta okkur vita, því við gerum þetta
saman. Það er mikil þörf fyrir okkur í
íslensku samfélagi og það er undir okkur
komið að ná fram frábærum árangri, til
svo verði þá þurfum við öll að leggjast
á eitt og kalla alla þá til sem geta veitt
okkur lið.
Gylfi Ingvarsson formaður.

Skýrsla svæðisstjóra Óðinssvæðis
til umdæmisþings 2016
Ágætu Kiwanisfélagar
Starf mitt sem svæðisstjóri
Óðinssvæðis hófst sem venja
er til með embættisstöku á
umdæmisþingi síðasta haust,
síðan tóku við stjórnaskipti í
klúbbunum í Drangey 7. okt.,
8. okt. í Kaldbak, síðan voru
4 klúbbar með sameiginlegan
stjórnarskiptafund að Hótel
Laxá í Mývatnssveit 10. okt. það voru
Askja, Skjálfandi, Herðubreið og Skjöldur, síðan voru stjórnarskipti Emblu
20. okt. Vegna óviðráðanlegra ástæðna
komst ég ekki til Gríms og því fékk ég
Sigfús Jóhannesson fyrrum svæðisstjóra
til að annast stjórnarskiptin þar.
Svæðisráðsfundir hafa verið 2, sá fyrri
var á dagskrá í nóvember en veðurguðirnir sáu til þess að honum ver frestað
og var hann haldinn 9. janúar í Mývatnssveit, sá síðari var á dagskrá 12.
mars en, ennþá voru veðurguðirnir
andsnúnir svæðisstjóranum því þessa
helgi gerði eitt mesta fárveður sem
komið hefur í langan tíma má því með

sanni segja að fundurinn hafi
fokið út í veður og vind, en
hann var þó haldinn viku
síðar, en til árshátíðar Óðinssvæðis, sem halda átti sömu
helgi hefur ekki til spurts.
Ekki hefur tekist að fá mikið
af nýjum félögum til liðs við
hreyfinguna þrátt fyrir að
tveir klúbbar að minnsta kosti
hafi haldið sérstaka kynningarfundi og
er árangurinn aðeins 1 félagi í plús í
svæðinu, en vonandi skila þessir fundir
árangri þótt síðar verði. Í framhaldi af
þessu er rétt að geta þess að á Sauðárkróki eru Drangeyjarfélagar að þreifa
fyrir sér um stofnun kvennaklúbbs og
þegar þetta er ritað er fyrirhugaður
undirbúningsfundur um stofnun hans
þar sem nokkur kjarni hefur myndast
um þetta.
Nú þegar þetta er ritað standa yfir
heimsóknir svæðisstjóra til allra klúbba
svæðisins og er þegar búið að heimsækja Emblu og Drangey þar virðist
vera kraftmikið starf en, vissulega háir

fámenni Emblu þar sem þær eru nú
aðeins 7 félagar.
Á svæðisráðsfundinum 19. mars var
Ingólfur Sveinsson Öskju tilnefndur
kjörsvæðisstjóri fyrir næsta starfsár.
Fjáraflanir klúbbanna hafa verið með
ýmsu móti eins og venjulega, eftir því
að ég best veit hafa þær gengið nokkuð
vel, einnig hafa klúbbarnir veitt styrki til
ýmissa aðila og suma hverja all rausnarlega verður ekki farið nánar út í það
hér. Þar sem vetrarstarfinu er ekki lokið
þegar þetta er sett á blað má búast við
að einhver verkefni eigi eftir að koma í
dagsljósið áður en því líkur og verður þá
gerð grein fyrir þeim síðar,
				
Ágætu Kiwanisfélagar eigið góða daga
Steinn Gunnar Ástvaldsson
		
Svæðisstjóri Óðins.
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Fræðsla, vinna og skemmtun
hjá Kiwanisklúbbnum Ós
Starfsárið 2015-2016 hefur verið
skemmtilegt og líflegt hjá Kiwanisklúbbnum Ós. Starfsemin hófst á
stjórnaskiptafundi í Hólmi á Mýrum
þar sem Tómas Sveinsson svæðisstjóri
Sögusvæðis kom og sá um stjórnarskiptin. Jólahlaðborðið var að þessu
sinni á Breiðdalsvík og tókst með
ágætum. Í lok árs tók við skógarhögg og
jólatrésala undir forystu formanns jólatrésnefndar Miralem Haseta. Jólatréssalan salan gekk ágætlega og veitt var
fé til tíu bágstaddra fjölskylda um jólin
í samstarfi við Nettó. Á þessu starfsári
hefur Ós veitt styrki úr styrktarsjóð
sínum fyrir um eina milljón króna.
Þannig hefur Heilbrigðisstofnun Suðausturslands HSU fengið fé til kaupa á
ómtæki, barnahjólastól og sjónvarpi Þá
var barn með CFC syndrome styrkt.
Á nokkra fundi hafa komið gestir sem
hafa haldið áhugaverð erindi. Hjalti
Vignisson fyrrverandi bæjarstjóri flutt
erindi um horfur í sjávarútveginum,
Þorgrímur Tjörvi Halldórsson sagði frá
uppsetningu og rekstri nýrrar bruggverksmiðju á Hólmi á Mýrum. Sæmundur
Helgason formaður bæjarráðs sagði frá
forritunarverkefni í grunnskólanum
en Ós og Lions stóðu saman að því að
styrkja það verkefni haustið 2014. Það
er ánægjulegt að heyra hvað forritunarverkefnið hefur blómstrað síðan.
Hið árlega Groddaveisla var haldin
um miðjan mars. Haukur Sveinbjörnsson kjörumdæmisstjóri og einn af
hugmyndasmiðum Groddaveislunnar
mætti og skemmti sér með félögum
sínum. Á boðstólum var saltað sauða6
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það vel fyrir. Þá var uppboð á listaverkum og er það í annað sinn sem það
er gert. Ágóðinn af uppboðinu fer beint
í styrktarsjóð Óss. Ingvar Snæbjörnsson forseti Óss bryddaði upp á þessari
skemmtilegu nýjung þegar hann var formaður skemmtinefndar. Veislustjóri var
Gunnar á Völlum sem hélt uppi stuðinu
með fjörinu með miklum Groddasögum.
Í lokin má nefna fasta liði á starfseminni s.s. páskabingó og afhending kiwanishjálma. Það má því með sanni segja
að starfsemi klúbbsins hafi verið líflega á
yfirstandandi starfsári.
og hrossakjöt og grillað langreyðakjöt
sem snilldargrillarinn Stefán Brandur
Jónsson hantéraði. Einnig var boðið upp
á sushi hvalkjöt í sojasósu og mæltist

Með Kiwaniskveðjum
Sigurður Einar Sigurðsson
Ritari Kiwanisklúbbsins Ós

Gott er að vera í góðum hóp
og gerast honum líkur
Það er föstudagur fyrir 20 árum nánar
tiltekið um miðjan nóvember árið 1995.
Það hefur verið boðað til umdæmisstjórnarfundar hjá Kiwanis, en hvern
fjáran kemur okkur það við, jú við
erum víst svæðisstjórar þetta starfsárið,
já fundurinn er víst á morgun og Stefán
umdæmisstjóri hefur látið þau boð út
ganga að allir skyldu mæta að viðlögðu
straffi. Það er bara svona hugsum við,
eins gott að hlýða annars er ekki gott að
vita hvað biði okkar.
Á laugardagsmorguninn eru allir
mættir á fundarstað um kl.10, fólk heilsast og tekur tal saman einginn umdæmisstjóri mættur, hefur hann nú gleymt
fundinum sem hann boðaði sjálfur nei,
á síðustu mínútu kemur hann og er nú
heldur snúður á honum, við skulum drífa
þetta helvíti af, ég nenni ekki hanga yfir
þessu í allan dag, segir hann um leið og
hann strunsar í sætið sitt. Við hlýðum
auðsveip, en þetta var upphafið af mjög
farsælu samstarfi okkar fyrir Kiwanishreyfinguna og fyrstu kynni okkar allra
í hópnum.
Nú að að 20 árum liðnum koma ýmsar
minningar upp í hugann þegar litið er til
baka og þessi tími rifjaður upp í góðra
vina hópi. Tími sem ekki gleymist, tími
sem við hefðum ekki viljað missa af, þarna
sköpuðust kynni sem aldrei hefðu orðið
hefðum við ekki verið í Kiwanis, kynni
sem ekki hafa slitnað og vonandi slitna
ekki fyrr en stóra kallið sem bíður okkar
allra kemur, en því kalli hafa nokkrir úr

hópnum okkar orðið að hlíða, við mynnumst þeirra með virðingu og þökk.
Ekki er annað hægt en að mynnast
aðeins á vinafundi þá sem við höfum haft
með okkur í gegnum tíðina, þar sem við
höfum komið saman og skemmt okkur á
ýmsan hátt, höfum við það fyrir satt að
þetta hafi eingin önnur umdæmisstjórn
gert að halda hópinn og hittast á hverju
ári í 20 ár.
Umdæmisstjórn 1995-1996 var skipuð:
Umdæmisstjóri Stefán R. Jónsson Eldey,
kjörumdæmisstjóri Örnólfur Þorleifsson Þyrli, ritari Guðmundur Pétursson
Keili, féhirðir Björn Jóhannesson Eldey,

svæðisstjórar voru Páll Skúlason, Þyrli
fyrir Eddusvæði, Steinn Ástvaldsson,
Drangey fyrir Grettissvæði, Sveinbjörn
Árnason, Súlum fyrir Óðinssvæði,
Eiríkur Þorgeirsson, Gullfossi fyrir
Sögusvæði, Sverrir Kaaber, Brú fyrir
Ægissvæðið og Soffía Jacobsen, Hörpu
fyrir Þórssvæðið.
Soffía Jacobsen fyrrverandi
svæðisstjóri Þórs,
Steinn Ástvaldsson
fyrrverandi svæðisstjóri Grettis,
reyndar endurreistur af illri nauðsyn
en nú fyrir annað svæði.
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Skýrsla svæðisstjóra Færeyjasvæðis
Tórshavn 29 limir menn
Rósan. 9 limir kvinnur Eysturoy.
10 limir kvinnur og menn
Kiwanis Føroyar 48 limir Kiwanis Eysturoy hevur
stórsta inntøku-vinning av jólatræsølu sum gevur
142.00,00 Dkr Tað eru skótar sum selja jólatrøðini
fyri Kiwanis Eysturoy og meðinparturin verður latin
av peningi til skótarørsluna í Eysturoy. Peningastuðul
er eisini givin til Sunda rórðafelag. Kiwanis Rósan
hevur størsta inntøku-vinning av lutaseðla-sølu og grannakaffi
í Kiwanishúsinum til frama fyri krabbameinsfelagaði. 50.000,00
Dkr fyri fløskumóttøku á Ólavsøku og 50.000,00 Dkr fyri lutaseðlasøluskrava og vinn. Rósan stuðlar City Church við 5.000,00
Dkr til mat til barnafamiljur. Rósan heldur jólahugna fyri gamla
fólkið í Kiwanishúsinum. Kiwanis Tórshavn hevur stórsta inntøku-vinning av jólatræsølu 1.000 stk á 300 Dkr Jólatræðsølan

Ráðgjafi fyrir umdæmið
Ísland-Færeyjar

er 163 vaktir á tilsamans 400 tímar. Kiwanis Tórshavn
selur lutaseðlar á Ólavsøku fyri føroyskan bát 10.000
stk á 20 Dkr Lutasølaseðlajólatræsølan er 100 tímar
sum vit ganga vakt í nakrar dagar. Mín uppgáva sum
økisleiðari fyri 3 Kiwanisklubbar í Føroyum er byrjað
uttan fyrireiking men eg eri glaður fyri avbjóðingina
sum eg taki í fullum álvara og havi ynskir at seta
ígongd. 1. Fáa relevant Kiwanis tilfar prenta og setta
á internetið á føroyskum. 2. Fáa www.kiwanis.fo dagførda og øll relevant Kiwanisskjøl tøk á prent og á inter-netinum.
3. Fáa teldu í Kiwanishúsið og knítt í uppvarparin. 4.Fáa Kiwanis
vinarklubbar uttanlanda og samskifta um teldu/uppvarpu á stórskermi/lørred. 5.Við omanfyristandandi er klárt at vit í Kiwanis
Føroyar kunna útbúgva okkum í Kiwanis-starvinum og kenna
allar lógir og reglar so at vit eru fyrimyndar klubbar frá 2017 og
frameftir.
Regin Strömsten
svæðisstjóri

Daníel Vigneron er ráðgjafi fyrir
umdæmið Ísland-Færeyjar og er
gestur umdæmisþingsins í Reykjavík.
Hann er félagi í Kiwanisklúbbnum
Vielsam og hefur verið undanfarin 30
ár og hefur verið í tvígang forseti fyrst
1990-91 og síðan 2011-12. 2003-04
var hann svæðisstjóri fyrir Umdæmið
Belgía-Lúxemborg. Daniel var Evrópuforseti 2008-09 og ráðgjafi styrktarsjóðs Kiwanis International
árið 2009-2012.
Daníel er með mastersgráðu í Hagfræði frá Háskólanum í
Liege og er tæknilegur ráðgjafi fasteigna.
Þá er handhafi bæði Hixons- og Zeller orðunnar. Hann er
kvæntur Faby Gregoire og eiga þau 3 börn og fjögur barnabörn og við bjóðum hann velkominn til þings.
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Umdæmisstjóri
Norden

Evrópuforseti
Ernest Schmid

Eivind Sandneser er fæddur 1959
og býr í Songe í Noregi, og á hann
4 stráka. Hann er menntaður rafmagnsverkfræðingur og vinnur í
sínu fagi.
Hann var forseti klúbbsins í tvígang
og hefur einnig verið ritari klúbbsins.
Hann var svæðisstjóri 2014-2015.
Hann markmið er að fá fólkið með
sér, efla hreyfinguna og hafa gegnsæi. Við bjóðum Eivind
velkominn til þings.

Hann er fæddur í Vín í Austurríki og
býr í bænum Villach. Áhugamál hans
eru skíðaferðir, sund og hjólreiðar.
Hann starfar sem tryggingafræðingur.
Hann hefur verið í Kiwanis frá 2001
og starfar í Kiwanisklúbbnum Villach
Santicum og er ævifélagi. Hann hefur
verið forseti í tvígang og var svæðisstjóri 2007-2008 og Umdæmisstjóri  
2009-2010, þá hefur hann verið formaður margra nefnda
bæði fyrir klúbb sinn og umdæmið. Hann var í stjórn KIEF2009-2010, og 2013-2015 og var hann í fjölgunarnefnd KIEF 2010-2012. Við bjóðum hann velkominn til þings.
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Skýrsla hjálmanefndar Umdæmisins
Hjálmanefnd skipa
Ólafur Jónsson Drangey formaður
Gylfi Ingvarsson Hraunborg
fyrir Ægissvæði
Haraldur Finnsson Jörfa
fyrir Freyjusvæði
Sigurður E. Sigurðsson Ós
fyrir Sögusvæði
Stefán Jónsson Kaldbak
fyrir Óðinssvæði
Formaður hjálmanefndar hóf störf
strax að loknu Umdæmisþingi í Vestmannaeyjum sl. haust.
Byrjaði ég á því að óska eftir því við
svæðisstjórana að þeir skipuðu fulltrúa
í hjálmanefnd úr sínu svæði og gekk
það fljótt og vel og þar með var hjálmanefndin full skipuð
Þann 16. september átti ég fund með
markaðsstjóra Eimskip Ólafi Hand og
verkefnastjóra markaðssviðs Eimskips
Dagnýju Jónsdóttir og var það afar
uppbyggilegur og góður fundur, þar
sem farið var yfir komandi tímabil og
hvernig við skyldum vinna þetta.
Var ákveðið að vera með fastari
skorður á málinu ölllu frá síðasta ári
og samhæfa pöntunarblöð og gera þau
auðveldari til aflestrar fyrir vöruhótelið
er að afhendingu kæmi. Einnig var lögð
mikil áhersla á að móttaka hjálmanna
af hálfu Kiwanis yrði einnig í fastari
skorðum en verið hefur.
Á síðasta ári var sá ljóður á hjá einhverjum klúbbum er sóttu hjálmana
sjálfir í borginni að þeir sóttu pöntun
sína í smá skömmtum með tilheyrandi
veseni fyrir vöruhótelið og tók það í einhverjum tilfellum nokkrar vikur.
Nú í ár er lögð höfuð áhersla á að þeir
klúbbar er vilja nálgast sitt magn sjálfir
verði að taka alla pöntunina í einu lagi
og meira að segja býðst Eimskip að keyra
fyrir þá hjálmana á ákvörðunarstað.
Í ár voru pantaði 4.861 hjálmur og eru
27 skólar á landsbyggðinni er Kiwanis
þjónar ekki og fá þeir hjálmana senda
beint til sín.
Auðvitað er mesta magnið af hjálmum
á suðurhornið og til gamans þá skiptist
þetta þannig á milli svæða.
Freyjusvæði
2.126 hjálmar
Óðinssvæði
   567 hjálmar
Sögusvæði
285 hjálmar
Ægisssvæði
1.628 hjálmar
Skólar án svæða 255 hjálmar
Samtals 4.861 hjálmur

Þess má geta að Eimskip hefur að
þessu verkefni loknu gefið okkur rúml.
60.000 hjálma á því 12 ára tímabili er
þeir hafa staðið við bakið á okkur. Þar
áður var þetta verkefni á færi nokkurra
klúbba og lauslega talið þá hefur um
27% núverandi íslensku þjóðarinnar
meðtekið hjálm úr hendi Kiwanis frá
upphafi.
Í upphafi voru miklar vonir gerðar til
Markaðs- og kynningarnefndar umdæmisins en þar sem aðal hvata maður
þeirrar nefndar Ragnar Örn veiktist illa
og varð frá að hverfa síðan þá hafa þau
mál verið örlítið á reiki.
Í byrjun mars fóru, ég, Haukur Sveinbjörnsson og Guðlaugur Kristjánsson
á fund hjá Eimskip og var fundarefnið
annarsvegar kynningarmál og einnig
skipulag á afhendingu hjálmanna frá
Eimskip.
Ákveðið var að Eimskip byrjaði á að
senda hjálma út á land dagana 14. og 15.
apríl en í höfuðborgina 18. og 19. Svo
er spurningin hvernig Reykjavíkurklúbbarnir standa að sínum pöntunum. Ég
hef í gegnum allt ferlið hamrað á því að
hver klúbbur móttaki alla sína pöntun í
einu lagi.
Þeir Gunnsteinn umdæmisstjóri, Gulli
Kristjáns og Haukur kjörumdæmisstjóri
bera hita og þunga af kynningarnefndinni og eru búnir að setja af stað vinnu
við kynningarefni á hjálmunum og
kynntu þeir það fyrir Eimskipsfólkinu.
Fundurinn var afar jákvæður og kom

fram að gera þurfi kostnaðaráætlun
fyrir kynningarefnið og ef okkur tekst
að gera það athyglisvert þá er Eimskip
tilbúið að greiða kostnaðinn.
Nú er þetta er skrifað þá er hjálmaafhending að fara af stað og enn höfum við
ekki kynningarefnið til taks og má segja
að við séum að renna út á tíma hvað það
varðar en von er þó að það reddist.
Hjálmaafhending hófst í Hörðuvallaskóla í Kópavogi þann 11. apríl kl. 8.40.
Þar voru mættir fulltrúar frá Eimskip,
bæjarstjóri og bæjarritari Kópavogs
ásamt Eldeyjarfélögum. Var þessi athöfn
sett sérstaklega svona snemma til að ná
myndefni í kynningarmyndbandið.
Vitað er að klúbbar í Hafnafirði og
Kiwanisklúbburinn Keilir afhenda
hjálma þann 15. apríl og eflaust fleiri á
allra næstu dögum svo lokaáfangi verkefnisins er farinn af stað og vonandi
gengur vel að koma þessari höfuð nauðsyn til þeirra er hennar eiga að njóta.
Ég vil þakka meðnefndarfélögum
mínum fyrir gott samstarf og góða vinnu
og umfram allt Eimskip og þeim Ólafi
Hand og Dagnýju Jónsdóttur ásamt
vöruhússtjóranum Silju Rós. Án þessa
fólks og fyritækis væri þetta með öðrum
svip en gert er í dag tel ég.
Kiwaniskveðja
Ólafur Jónsson
Formaður Hjálmanefndar
umdæmisins
Starfsárið 2015 - 2016
K iw an is f réttir
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Kiwanis

Umdæmið Ísland-Færeyjar

Fjárhagsáætlun umdæmisstjórnar starfsárið 2016-2017

Tekjur

Árgjöld félagsmanna - 10.750 x 850 félagar
Leigutekjur Bíldshöfða
Aðrar tekjur / Olís - Kiwanislykill

Áætlun 16-17
9.137.500
870.000
250.000
10.257.500

Áætlun 15-16
8.531.250
770.000
0
9.301.250

Raun 14-15
8.348.037
817.500
2.400
9.167.937

Gjöld
Umdæmisstjóri
Ferðakostn. umdæmisstjóra, heimsóknir í klúbba
Ferðakostnaður umdæmisstjóra til útlanda
Annað vegna umdæmisstjóra
Kjörumdæmisstjóri
Ferðakostnaður kjörumdæmisstjóra til útlanda
Fræðsla kjörsvæðisstjóra
Fræðslufundur umdæmisstjórnar
Kjörsvæðisstjórar á umdæmisþing
Umdæmisstjórnarfundir
Stjórnarskiptafundur 2016
Umdæmisstjórnarfundur 1
Umdæmisstjórnarfundur 2
Umdæmisstjórnarfundur 3
Umdæmisþing
Stjórnarskiptafundur 2017
Svæði
Svæðisstjóri Færeyja
Svæðisstjóri Freyjusvæðis
Svæðisstjóri Óðinssvæðis
Svæðisstjóri Ægissvæðis
Svæðisstjóri Sögusvæðis

10

K iwa nis fr ét t i r

494.500
553.500
875.000
1.923.000

704.398
869.172
565.000
2.138.570

324.194
687.759
1.328.084
2.340.037

396.000
242.850
0
473.010
1.111.860

489.000
202.678
250.000
176.278
1.117.956

700.165
227.899
69.533
412.430
1.410.027

376.400
414.300
414.300
414.300
842.970
188.000
2.650.270

574.530
357.834
357.834
357.834
567.220
329.172
2.544.424

54.915
292.834
431.206
324.884
1.270.027
0
2.373.866

Umdæmisskrifstofa
Nefndir og ráðstefnur
Annað

15.990
57.744
157.400
15.785
53.833
300.752

1.620.000
3.731.485
870.000
1.140.606
4.548
396.831
8.596.250 11.667.738

Rekstrarhagnaður / -tap

826.615

705.000

-2.499.801

Afskriftir fastafjármuna

234.596

0

0

80.000
-25.000
-520.000
-465.000

100.000
-35.000
-456.000
-391.000

188.466
-34.566
-511.114
-357.214

127.019

314.000

-2.857.015

752.500
580.000
172.500

740.313
740.313
0

1.078.110
1.104.181
-26.071

5.330.000
5.130.000
200.000

2.826.000
2.799.000
27.000

4.985.751
4.739.902
245.849

499.519

341.000

-2.637.237

Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur
Fjármagnstekjuskattur
Vaxtagjöld og bankakostnaður
Hagnaður /- tap tímabilsins
Kiwanisfréttir

Tekjur
Gjöld

Umdæmisþing Akureyri 2017

Tekjur
Gjöld

Hagnaður /- tap tímabilsins
20.000
83.205
150.650
20.000
101.900
375.755

2.095.000
1.275.000
0
9.430.885

0
16.000
238.886
20.000
0
274.886
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Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis
Sögusvæði er gott og öflugt
svæði skipað fimm klúbbum
allt frá Mosfellsbæ til Hafnar
í Hornafirði og út til Vestmannaeyja, já þetta er víðfemt svæði, klúbbarnir sem
skipa svæðið eru Mosfell
í Mosfellsbæ, Ölver í Þorlákshöfn, Búrfell á Selfossi,
Helgafell í Vestmannaeyjum
og Ós á Höfn, og eru félagar í svæðinu
205. Klúbbar í svæðinu eru stórhuga og
er fjölgun í nokkurum klúbbanna, tveir
voru teknir inn í Ölver og aðrir stefna á
fjölgun og eru m.a komnir 5 tilvonandi
félagar í aðlögun hjá Helgafelli, en þar
fækkaði í byrjun starfsárs og er stefnt
að fylla upp í þá fækkun aftur. Skýrsluskil eru með ágætum en það er alltaf
hægt að bæta sig í þeim efnum.
Ein svæðisráðstefna hefur verið haldin
21. nóvember á Kirkjubæjarklaustri,og
var þetta góður fundur sem Haukur
Sveinbjörnsson kjörumdæmisstjóri
mætti á hjá okkur og fór yfir verkefnið
með Olíslykilinn og þá sýn og verkefni
sem hann hyggst beita sér fyrir á sínu
starfsári sem Umdæmisstjóri. Áætlað var
að halda svæðistáðstefnu á Hellu þann
27. febrúar s.l en aðalmarkmið þeirra
ráðstefnu var að halda opinn kynningarfund um hreyfinguna á þessu stóra svæði
á Suðurlandi með það í huga hvort ekki
sé möguleiki að stofna klúbb. Það var
ætlunin að nýstofnuð Kynningar- og
markaðsnefnd hreyfingarinnar myndi
vera í aðalhlutverki á þessari ráðstefnu,
en vegna veikinda Ragnars Arnar tafðist
allt starf þessarar nefndar og þótti því
ekki gott að halda þessa ráðstefnu þar
sem ekkert heilstætt kynningarefni var
í hendi, en vegna þess að vorþing er í ár
þá er möguleiki að halda slíka ráðstefnu
í september. Að þessu sögðu vil ég senda
Ragnari og fjölskyldu bestu kveðjur frá
félögum í Sögusvæði.
Starfið í klúbbunum er gott og margt
gert til skemmtunar til að lyfta Kiwanisandanum á hærra plan, hjá Ölver er haldin Gellan, Groddaveisla hjá Ós, Sælkera
og Óvissufundur hjá Helgafelli, Koníaksfundur hjá Búrfelli, Mosfellsfélagar fara
í ferð með mökum og svo má lengi telja.
Klúbbarnir eru einnig með mikið af
almennum fundum þar sem leyfðir eru
gestir og góðir fyrirlesarar fengnir, en
svona fundir með gestum skila oft inn
nýjum félögum sem fá áhuga á okkar
starfi þegar þeim er boðið á slíka fundi
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og mega félagar oft vera duglegri að bjóða með sér gestum.
Að öðru leyti eru dagskrár
klúbbana hefðbundnar með
félagsmálafundum, stjórnarskiptafundum og árshátíðum.
Tveir klúbbana eiga húsnæði
en það eru Helgafell og Ölver
og styrkir það starfið til muna
en aðrir klúbbar eru með fasta
fundarstaði nema Mosfell sem lenti á
hrakhólum í upphafi starfsárs en nú
hefur verið gerð bót á því.
Klúbbarnir standa allir fyrir fjáröflunum með ýmsu móti og að mestu fer hún
fram í kringum jól og áramót stærstu
fjáraflanir eru sala jólasælgætis, Jólatréssala, flugeldasala, skötuveisla og útgáfa
dagatals, svo það er af nógu að taka hjá
klúbbunum sem sinna þessum verkefnum af alúð og dugnaði og bæjarbúar
þeirra sveitafélaga sem klúbbarnir okkar
starfa taka Kiwanismönnum með vinsemd og virðingu og styrkja málefnin
heilshugar.
Á móti fjáröflunum styrkja klúbbarnir
samfélagið af miklum móð og í gegnum
tíðina hafa styrkveitingar verið öflugar
og mög málefni tekin fyrir til að styrkja,
bæði félagasamtök, einstaklingar sem
eiga um sárt að binda , styrkir hafa verið
veittir til sjúkrahúsa, hjúkurnarheimila
, forvarnir vegna fíkniefna og svona má
lengi telja, og getu við Kiwanisfélagar
verið stoltir af því sem við höfum áorkað
fyrir samfélagið.
Þar sem starfsárið sem svæðisstjóri ser
rétt hálfnað , er frekar skrýtið að gera
skýrslu núna um starfið þar
sem manni finnst þingskýrslan ávalt vera lokaskýrsla en núna er mikið
eftir og margt eftir að gera,
en það er vorþing framundan og því verður skýrsla
að vera klár í þingblaðið
okkar. Ég hef notið þess
með ánægju að hafa tekið
þetta starf að mér, og gaman
að taka púlsinn á klúbbunum
og kynnast nýju frábæru
fólki sem hreyfingin okkar
hefur að geyma. Ég er búinn
að heimsækja alla klúbba
í svæðinu og suma tvisvar
og er það meiningin að
heimsækja alla tvisvar. Fyrri
heimsóknin var að sjálfsögðu
stjórnarskipti, en þar fyrir

utan hef ég heimsótt Mosfell og átti með
þeim ánægjulegna fund, en klúbburinn
hefur að geyma öfluga félaga, sem hugsa
stórt. Í mínum klúbbi Helgafelli er allt í
föstum skorðum og starfið gott. Í byrjun
apríl fór ég á fund hjá Búrfelli á Selfossi,
og má með sanni segja að þar fer öflugur
klúbbur sem er til mikilla fyrirmyndar,
og er þetta í fyrsta skipti sem ég hef setið
Kiwanisfund með 100% mætingu. Þeir
Búrfellsmenn eru óhræddir við að nota
tæknina og eru með einn burtfluttann
félaga á Skype sem varpað er á tjald í
fundarsalnum og tekur hann þátt í fundinum af miklum krafti. Það er spurning
hvort fleiri klúbbar geti ekki notað sér
slíka tækni, t.d þeir sjómenn sem eru
Kiwanisfélagar og eru kanski á frívakt
á fundartíma hvort þeir geti ekki notað
slíkan fjarfundarbúnað til að taka þátt í
starfinu þó svo þeir eigi ekki heimagegnt
á fund.
Þessi tími sem ég hef gegnt embætti
Svæðisstjóra Sögusvæðis hefur verið
ánægjulegur, þó svo mér finnist mikið
eftir að gera miðað við það sem maður
lagði upp með í byrjun og vonandi tekst
að uppfylla það áður en maður hættir í
haust.
Ég við þakka öllum klúbbunum fyrir
góðar móttökur og viðkynni ásam öllum
þeim sem maður hefur haft samskipti
við, og þar sem ég á ekki heimagegnt
á Þingið í maí þar sem ég þarf að vera
erlendis þá óska ég öllum góðu og
árangursríku Umdæmisþingi.
Tómas Sveinsson
Svæðisstjóri Sögusvæðis.
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Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis
Eins og hefð er fyrir hefst
starf svæðisstjóra á stjórnarskiptum í klúbbum og var
engin undantekning á því á
þessu starfsári.
Ég sá um stjórnarskipti í
7 klúbbum af þeim 11 sem
eru í svæðinu. Í Básum sá
Gunnlaugur Gunnlaugsson
fráfarandi umdæmisstjóri
um stjórnarskipti en vegna óhagstæðra
veðurskilyrða var ekki hægt að lenda á
Ísafjarðarflugvelli og var því snúið aftur
til Reykjavíkur. Höfði hélt sín stjórnarskipti í Þýskalandi og Elliði hélt sín
stjórnarskipti á Hótel Rangá. Þessir
klúbbar sáu um stjórnarskipti sjálfir,
enda eru þar vanir menn innanbúðar.
Einnig ætluðu Jöklar að sjá um sig eins
og þeir hafa gjarnan gert.

Starfið í klúbbunum er
öflugt og fastir liðir svo sem
fjáraflanir í föstum farvegi. Svæðisráðsfundur var
í svæðinu 21. nóvember, á
fundinn mættu Ragnar Örn
Pétursson formaður kynningar- og markaðsnefndar,
Óskar Guðjónsson upplýsinga
og blaðafulltrúi og Gunnsteinn
Björnsson umdæmisstjóri.
Annar svæðisráðsfundur verður svo á
Ísafirði 16. apríl n.k.
Sameiginlegur fundur klúbba í
Freyjusvæði var haldinn 8. mars í umsjá
Elliða, þar mættu félagar frá öllum
klúbbum í svæðinu fundinn sat líka
Gunnsteinn Björnsson umdæmisstjóri.
Voru fundarmenn ánægðir með fundinn. Ræðumaður var Ásmundur Einar

Daðason alþingismaður.
Félagafjöldi í svæðinu er nánast
óbreyttur eða rétt rúmlega 220.
Stórafmæli á árinu hafa átt Geysir sem
fagnaði 40 ára afmæli í október klúbburinn var stofnaður 10.12.1975, Katla varð
50 ára, var stofnaður 31.3. 1966, haldið
var upp á afmælið 2. apríl s.l. Básar á
Ísafirði varð 40 ára 31.3. og ætlar að
halda upp á það 16.apríl n.k.
Að lokum þakka ég Kiwanisfélögum í
svæðinu og þakka það traust sem mér var
sýnt með því að trúa mér fyrir embættinu. Einnig óska ég öllum Kiwanisfélögum um land allt allra heilla.
Ólafur S. Sveinsson svæðisstjóri.

Skýrsla umdæmisritara til umdæmisþings
Félagafjöldinn 1. október sl.
var 836, það er langt síðan
að svo fáir félagar hafa verið
í hreyfingunni en greinilegt
er að klúbbar tóku vel til í
félagaskrám sínum fyrir 30.
september. Tilkynning kom
frá Kiwanis International
um að engar leiðréttingar
yrðu teknar gildar eftir 30.
september og að félagaskráin yrði að
vera sem réttust þann dag. Félagar sem
hafa gengið til liðs við hreyfinguna eru
13 og 11 félagar hafa hætt eða fallið frá.
Félagafjöldinn um miðjan apríl er því
838.
Ákveðið var að hætta með mánaðarskýrsluformið sem verið hefur í mörg
ár og taka upp skýrslur frá Kiwanis
International sem eru vistaðar á netinu.
Farið var með kynningar á þessu nýja
formi á fræðslufundi síðastliðið vor og
var þessum breytingum vel tekið. Undirbúningur var hafin að þýðingum sl.
sumar þegar við fengum tilkynningu frá
Kiwanis International um að þeir ætluðu
að breyta forminu og það tæki því ekki
að þýða það form sem við höfðum verið
að kynna. Þetta breytti okkar áætlunum
heilmikið því að leiðbeiningar sem unnar
höfðu verið áttu ekki alfarið við hið nýja
form. Í byrjun október var opnað fyrir
nýju skýrsluna og er hún því miður enn á
ensku en flestir klúbbar tóku vel í erindi
20
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okkar. Leiðbeiningar á íslensku
voru sendar út til klúbbanna
og einnig var ég með viðveru
á skrifstofunni ásamt Konráð
Konráðssyni og aðstoðuðum
ritarana með skýrslurnar. Því
miður hafa svæðisstjórar
ekki aðgang að skýrslunum á
netinu því er það mjög mikilvægt að ritarar klúbba sendi
þeim skýrslurnar í tölvupósti. Yfirhöfuð
hefur hið nýja kerfi gengið vel, það eru
10 klúbbar sem eru að skila skýrslum í
gamla kerfinu. Auðvitað eru einhverjir
agnúar á þessu og verðum við að feta
okkur áfram í að fá ýmislegt lagfært eins
og myntin í skýrslunum því það er verið
að nota bæði evrur og ísl. kr. En þetta er
þess valdandi að ekki er hægt að prenta
beint út úr kerfinu samantektarblöð með
upplýsingum um fjáraflanir og styrki
því þarna blandast saman myntir. Þetta
kerfi bíður upp á útprentanir á hinum
ýmsu upplýsingum. Mér líst mjög vel á
gagnagrunninn, skýrsluformið og þær
upplýsingar sem hægt er að kalla fram á
netinu, auðvitað tekur þetta okkur einhvern tíma að innleiða nýtt kerfi og tel
ég að við þurfum að hafa meiri fræðslu/
kennslu fyrir ritarana svo þessi breyting
takist vel hjá okkur og eru t.d. svæðisráðsfundir upplagðir fyrir slíka fræðslu
en með jákvæðni tekst þetta allt saman
hjá okkur.

Hvíta bókin var ekki prentuð þetta
starfsárið í sparnaðarskyni en hún var
sett á heimasíðuna í heild sinni. Við
lentum í vandræðum með upplýsingar
úr gagnagrunninum þegar verið var
að flytja þær yfir í hvítu bókina þ.e. að
hluti upplýsinga færðist ekki yfir, vegna
þessa seinkaði það birtingu bókarinnar
á netinu. Ég held að það sé kominn tími
á að við endurskoðum hvað við setjum
í hvítu bókina. Þar eru ýmsar upplýsingar t.d. um fyrrverandi embættismenn
hreyfingarinnar og þingstaði sem eiga
kannski betur heima á heimasíðunni
okkar en ekki eyða mörgum blaðsíðum
undir þessar upplýsingar í bókinni.
Ég vil þakka Kiwanisfélögum samstarfið á árinu og óska þingfulltrúum
velfarnar í þeirra stöfum.
					
Með Kiwaniskveðju
Jóhanna M. Einarsdóttir
umdæmisritari

50 ára afmæli Kötlu
Kiwanisblaðið

Styrkveitingar

Í tilefni af 50 ára afmælis Kiwanis
klúbbsins Kötlu má rifja upp hvernig
klúbburinn var stofnaður. Hinn 13.
nóvember 1965 var haldinn fyrsti undirbúningsfundur að stofnun Kötlu. Vegna
mikillar þátttöku við stofnum Kiwanisklúbbsins Heklu var annar klúbburinn
stofnaður á Íslandi í Reykjavík tveimur
árum eftir að fyrsti fundurinn í Heklu
hafði verið haldinn. Formlegur stofnfundur Kötlu var svo haldinn 31. mars
1966 og er klúbburinn hinn 25 í röðinni
í Evrópu.

Klúbburinn fjármagnaði kaup á hundi til
gæslu starfa, keyptu Kiwanisbílinn sem
var upphaf í ferðaþjónustu fyrir fatlaða,
veiðipalla við Elliðavatn fyrir fatlaða,
upptökutæki fyrir hljóðbókasafnið,
spjaldtölvur fyrir Klettaskóla og styrki til
íþróttastarfs fatlaða m.a. Árlegar gjafir
er Kötlu dúkkan, bangsar í sjúkrabílana,
jólastyrkur sem kirkjur veita til bágstadda og nú stærsta gjöfin sem er
fimmtíu bókatitlar á hljóðbókum fyrir
börn.

Starfsemi Kötlu
Í fyrstu var klúbburinn með hádegisfundi á miðvikudögum var þá með
tæplega sextíu félaga þegar best lét.
Komið hefur upp sú hugmynd að stofna
klúbb sem er með hádegisfundi líkt og í
þá daga. Með breyttu þjóðfélagsmunstri
reyndist erfiðara með ári hverju að hafa
fundinna í hverri viku vegna lélegrar
þátttöku. Þá var ákveðið að endurreisa
klúbbinn og færa fundi yfir á miðvikdagskvöldin hálfsmánaðarlega, síðan
þá hefur klúbburinn verið í nokkuð góðu
jafnvægi.

Fjáröflun
Í gegnum tíðina hefur Katla átt hugmyndríka félaga sem hafa fengið góðar
hugmyndir til fjáröflunar. Sælgætissala
fyrir jól og páska voru helstu fjáröflunar
leiðirnar. En síðan 1980 hefur Katla séð
um rekstur klukkunnar á Lækjartorgi,
Kötlufélagar hafa nær endur smíðað
gripinn. Nú í sumar er komið að því að
endursmíða klukkuna, laga auglýsinga
ramma, skipta um plast í gluggum og
mála hana, enn fremur að gera við
klukkuverkið sem er orðið slitið. Félagar
hafa einnig selt ýmsa hluti, segla með
jólasveinum, vindmerki o.fl.

Til gæfu alltaf göngum við,
má gullnum stöfum letra.
Og góðum málum leggjum lið
svo lífið verði betra.
Kristján Snorrason
Góðverkum er gott að flíka ,
gleður þjóðarsálina.
Með ykkar styrk þið leggið líka,
lóð á vogarskálina.
Steinn G. Lundholm
Jóhannes Kristján Guðlaugsson.

Tillaga að breytingu á umdæmislögum
Engar tillögur að lagabreytingum hafa koma fram frá klúbbum umdæmisins, en Laga- og
ályktananefnd leggur fram eftirfarandi tillögu að umdæmislagabreytingu fyrir umdæmisþing í Reykjavík 14. maí nk.
Núverandi grein:
I. KAFLI - HLUTVERK OG SKIPULAG
4. gr. Umdæminu skal skipt í svæði. Landfræðileg mörk svæða skulu skilgreind af
umdæmisstjórn í samþykktum sínum.
Breytt 4. gr.
4. gr.

Umdæminu skal skipt í svæði. Landfræðileg mörk og nöfn svæða skulu skilgreind
og ákveðin af umdæmisstjórn í samþykktum sínum (5/16).

Greinargerð
Heimsstjórn ræður landfræðilegri skiptingu og nöfnum umdæma. Að sama skapi má
færa rök fyrir því að umdæmisstjórn skuli ráða skiptingu og nöfnum á svæðum íslensks
færeyska umdæmisins. Við nafngift skal tekið tillit til þeirrar sögulegu staðreyndar að
nöfn svæða í umdæminu hafa ekki fylgt tiltölulega einföldum nafngiftarreglum KI (svæði
1, svæði 2,..... eða hérað, svæði, borg... o.s.frv.). Náið samráð skal haft um nafngift
svæðis við hlutaðeigandi klúbba.
Ályktun til umdæmisþings í Reykjavík 14. maí 2016
Í ljósi þess að með nýjum umdæmislögum hefur hlutur svæða í stjórnskipulagi og verkaskiptingu umdæmisins verið rýrður til muna miðað við eldri lög, ályktar umdæmisstjórn
að fela Ályktana- og laganefnd að gera sem fyrst tillögu að samþykkt um samræmt
skipulag, hlutverk og verklag svæða í umdæminu Ísland Færeyjar.
Óskar Guðjónsson - Formaður

K iw an is f réttir

21

Umdæmisféhirðir
Nú er langt liðið á starfsár
mitt sem umdæmisféhirðir.
Það hefur verið skemmtileg
reynsla að taka þátt í starfi
Kiwanishreyfingarinnar og
mikil upplifun að taka þátt í
störfum umdæmisstjórnar.
Ég hef samþykkt að taka að
mér starf umdæmisféhirðis
næsta starfsár og tel í raun
mikilvægt að í embættið sé skipað í að
lágmarki 2 ár í senn. Það tekur alltaf tíma
að setja sig inn í svona embætti og er
maður í raun ekki fullnema fyrr en langt
er liðið á starfsárið. Þá er í raun synd að
ekki sé hægt að nota næsta starfsár til að
koma á breytingum eða laga hluti sem

betur mættu fara. Yfirferð
þekkingar er einnig mikilvæg
og þó mikla þekkingu sé að
finna hjá fyrrverandi umdæmisféhirðum þá er nauðsynlegt
að til sé handbók eða eitthvað
álíka þar sem helstu verkefni
umdæmisféhirðis séu listuð
upp svo mikill tími í upphafi
fari ekki til spillis. Ég hef því
ákveðið að útbúa handbók umdæmisféhirðis þar sem ég vona að komi næsta
umdæmisféhirði að góðum notum.
Starfið hefur annars gengið vel. Innheimta umdæmisgjalda hefur gengið
snurðulaust fyrir sig og eins innheimta
þinggjalda og erlendra gjalda. Á starfs-

árinu sá umdæmið um innheimtu
erlendra gjalda til KI og KI-EF og voru
engin vandkvæði við það. Vatnstjón
varð í húsnæði umdæmisins í vetur sem
fengust bættar að fullu af tryggingum og
farið verður í að laga í sumar. Það mun
gefa okkur tækifæri til að endurhanna
húsnæðið svo það henti betur til útleigu.
Fjárhagur umdæmisins er viðkvæmur eins
og ársreikningur starfsársins 2014-15 ber
með sér. Það er von mín að samstarf Olís
og Kiwanishreyfingarinnar skili umdæminu fjármunum sem nýst geta í starfinu
Með Kiwaniskveðju
Magnús Helgason umdæmisféhirðir

Skýrsla svæðisstjóra Ægissvæðis
Þegar þetta er ritað þá fer
að styttast í vorþingið okkar
sem haldið verður í Reykjavík
dagana 13.-14. maí 2016.
Mér finnst eins og ég sé
ný byrjaður að starfa sem
svæðisstóri Ægissvæðis. Var
settur í embætti 19. september 2015 á svæðisráðsfundi
hjá Hraunborg í Kiwanishúsinu í Hafnarfirði. Frekar skrítið að
halda vorþing á miðju tímabili eða það
virkar þannig fyrir mér. En gaman að
prófa þessa útfærslu ekki í fyrsta skipti
og kannski ekki í það síðasta.
Kjörsvæðisstjóri er Emelía Dóra
Guðbjartsdóttir og hef ég fundið fyrir
miklum áhuga hjá henni og er hún mikill
Kiwanisfélagi. Kallað hefur verið eftir
framboði til kjörsvæðisstjóra fyrir árið
2017 til 2018 og hafa engar tilnefningar
borist en ég á nú von á að það rætist úr
því. Næstu embættisverk voru stjórnarskipti í svæðinu reyndi ég og Dóra að
sinna þeim verkum af mikilli kostgætni
og var þetta skemmtilegt verkefni.
Kiwanisklúbburinn Hraunborg var 30
ára og átti að halda fundinn á erlendri
grundu. Búdapest var fyrir valinu og
fjölmenntu Hraunborgarfélagar þangað
og fóru stjórnarskiptin fram þar með
miklum ágætum. Var gaman að taka
þátt i svona öðruvísi stjórnarskiptum.
Fyrirhugað er að halda fjórar svæðisráðstefnur og þegar þetta er lesið þá verður
búið að halda þrjár. Rætt hefur verið
um að hvort að Ægissvæði ætti að vera
með þrjá svæðisráðstefnur ég ætla nú
22
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ekki að hafa skoðun á því læt
Dóru taka ákvörðun um það.
Ég tók þá ákvörðun að láta
lesa upp allar forseta skýrslur
ég held að það hafi gefið góða
raun. Það náðist oft ekki að
senda skýrslur út til forseta
fyrr en seint og um síðir og
þá gátu þeir ekki sent þetta
út til félagsmanna á réttum
tíma. Það hafa verið umræður um
skýrslur forseta og það er líka gott fyrir
fundarmenn að heyra hvað er að gerast í
klúbbum á svæðinu. Umræður hafa verið
um nýju skýrsluformin og ég tel að flestir
hnökrar hafa verið slípaðir af þeim.
Skýrsluskil hefur verið með miklum
ágætum. Ég tel að svæðisstjórar þurfi nú
að fá aðgang til skoða skýrslur sem ritarar í svæðinu senda á umdæmis ritara.
Fjáraflanir hafa verið góðar hjá klúbbunum og hafa klúbbar verið með hin
fjölbreytilegustu skemmtanir til að safna
í sjóði. Hjálmaafhending er á sínum stað
og munu klúbbar í svæðinu standa sína
vakt í sínu sveitarfélagi og eru klúbbar
með mismunandi afhendingar. Sumir
fara beint í skólana og er þeim vel tekið
þar af skólayfirvöldum og aðrir klúbbar
halda hátíð fyrir utan sitt félagshús og
bjóða lögreglu og slökkviliði í heimsókn.
Eru krakkar mjög ánægðir með það
fyrirkomulag er þá boðið upp á grillaðar
pylsur og djús til að skola því niður. Gott
er að vita að K-dagurinn verður í haust á
dagskrá umdæmisins hef saknað að hafa
hann ekki á dagskrá. Fjölgunarmálin
hafa verið ofarlega í þeim heimsóknum

sem ég hef farið í alla klúbba í vetur oftar
en einu sinni í marga. Ég tel að þegar
dagskránefnd er að undirbúa komandi
vetur þá þarf að raða niður dagsetningum með verðandi svæðisstjóra og ég
tel að svæðisstjóri þurfi að heimsækja
klúbba ofar en einu sinni á tímabilinu.
Varðandi fjölgun í Ægissvæði þá hafa
klúbbar verið að missa félaga úr sínum
röðum nema einn klúbbur sem er Eldey í
Kópavogi. Þeir hafa verið duglegir að fá
til sín unga menn og tek ég hattinn ofan
fyrir forseta klúbbsins sem er búinn að
vera duglegur í fjölgunarmálum. Hef ég
spurt forseta hver sé galdurinn varðandi
fjölgun og vonandi upplýsir hann okkur
á vorþinginu hver sé galdurinn á bak við
hana. Það hefur verið gaman að starfa
með skemmtilegu fólki og er ég stoltur að
hafa starfað með öllum Kiwanisfélögum
á því starfsári sem er senn á enda og óska
ég þeim velfarnaðar í starfi sem eru að
taka við keflinu til að styrkja Kiwanis um
alla framtíð.
Með Kiwaniskveðju
Svavar Svavarsson
Svæðisstjóri Ægissvæðis

Kynning á verðandi embætismönnum
Kynning á umdæmisstjóra:
Haukur Sveinbjörnsson
Ég er fæddur 6. október 1961 á Hornafirði
og þriðji yngsti af 9 systkinum. Þar var gott
að alast upp og mikið hægt að bralla kringum
bryggjurnar og svo var maður í sveit á sumrin í
sveitastörfum.
Ég á tvö börn Selmu Hrönn og Óskar Þór. Kona
mín heitir Þorbjörg Lilja Óskarsdóttir og á hún
fjögur börn og þrjú barnabörn og er hún starfandi
félagsmaður í Kiwanisklúbbnum Sólborg Hafnarfirði.
Ég kláraði gagnfræðaskóla á Höfn og fór svo í
Lýðháskóla í Skálholti.
Ég stundaði sjómennsku í nokkur ár og vann
einnig í vegagerð og steypustöð og hef ég öll réttindi
á vinnuvélar, meirapróf og rútupróf.
1. janúar 1988 tók ég við umboði Olís á Hornafirði og rak þar sjoppu og þjónustu á olíuvörum,
smurolíum og keyrði olíubíl í nágrannasveitir og í
skip. Olís keypti af mér reksturinn 2004 síðan hef ég

Kynning á kjörumdæmisstjóra:
Konráð Konráðsson
Ég er fæddur í Kópavogi 16. júlí 1961 og hef
búið þar alla tíð. Ég er giftur Bryndísi Hinriksdóttur og við eigum 3 börn. Barnabörnin eru
3 og fer fjölgandi.
Ég gekk í Kiwanisklúbbinn Eldey 22. febrúar
2002, á 30 ára afmæli klúbbsins. Mér var vel tekið
þar og ég tók strax að starfa í nefndum, var forseti

Kynning á umdæmisritara :
Sigurður Einar Sigurðsson
Hann er giftur Hjördísi Skírnisdóttur og eiga
þau eina dóttur.
Sigurður Einar er menntaður vélstjóri og vinnur
í dag hjá HSU.
Gekk í Kiwanisklúbbinn Ós árið 2008 og hefur
sinnt mörgum embættum þar.
Forseti Kiwanisklúbbsins Ós 2014 – 2015.

verið starfsmaður þeirra. Í janúar 2014 flutti ég til
Hafnarfjarðar og er starfandi sölumaður í smurolíu
og eldsneytisdeild hjá Olís í Reykjavík.
Ég hef verið í ýmsum félagsstörfum, var formaður Hestamannafélagsins Hornfirðings í tvö ár og þar
í stjórn í sex ár. Einnig var ég í Sjóbjörgunardeild
Björgunarfélags Hornafjarðar og í Rauðakrossdeildinni. Var ég í byggingar- og skipulagsnefnd Hornafjarðar í átta ár. Einnig starfaði ég við sjúkrabíl í
tólf ár með annarri vinnu. Ég hef starfað í Kiwanisklúbbnum Ós frá stofnun hans 1987 og gengt öllum
embættum, gjaldkeri tvisvar sinnum, ritari, forseti
hef ég verið fjórum sinnum og svæðisstjóri Sögusvæðis einnig hef ég verið formaður Tryggingasjóðs
í nokkur ár. Áhugamál mín fyrir utan Kiwanis eru
hestamennska, allskonar veiðiskapur og útivera.
Kjörorð mitt sem umdæmisstjóra er:
Eflum innra starf, verum sýnileg.

Eldeyjar 2009-2010 eftir að hafa gegnt embætti
féhirðis og gjaldkera. Ég tók að mér að gegna embætti svæðisstjóra Ægissvæðis 2012-2013, hef verið
tengiliður umdæmisins við gagnagrunn Kiwanis
International frá 2010 og unnið með fræðslunefnd
undanfarin ár.
Áhugamál, önnur en þau sem snúast um Kiwanis,
eru allmörg en þau sem ég sinni helst núna eru golf,
söngur, básúnuleikur og badminton.

Ritari Kiwanisklúbbsins Ós 2011-2014 og 20152016.
Starfandi í hjálmanefnd Kiwanisumdæmisins
2015-2016
Helstu áhugamál fyrir utan fjölskylduna og vini
er Kiwanishreyfingin, veiðar, gönguferðir, ferðalög
og lestur góðra bóka.
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Mundu afsláttinn
til Kiwanis-félaga
Kiwanis-félagar geta sótt um lykil hjá Olís og ÓB sem veitir þeim
afslátt af eldsneyti og ýmsum vörum, og gerir þeim jafnframt kleift að
safna bæði Vildarpunktum Icelandair og Aukakrónum Landsbankans.
Að auki styrkja þeir Kiwanis-samtökin um 2 kr. af hverjum lítra.
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Nánari upplýsingar veitir Haukur Sveinbjörnsson
í s. 840-1796 eða tölvupósti: haukur@olis.is
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