
kiwanis.is47. umdæmisþing 22.-24. september 2017 á Akureyri

UMDÆMIÐ ÍSLAND - FÆREYJAR



Dagskrá 47. umdæmisþings
haldið á Akureyri, 22. - 23. september 2017

Föstudagur 22. september:
09:30 - 10:00 Umdæmisstjórnarfundur í sal Íþróttahallar
09:00 - 16:00 Afhending þinggagna og sala miða á lokahóf 
10:00 - 12:00 Fræðsla í sölum Íþróttahöllinni Akureyri
10:00 - 10:30 Fræðsla (forseta – ritarar – féhirðar saman)
10:30 - 12:00  Fræðsla forseta (fyrri hluti)

– ritara
– féhirðar

12:00 - 12:30 Matur
12:30 - 14:00 Fræðsla forseta framhald – Ritarar – félagatal og mánaðarskýrslur 
14:15 - 15:15 Kynning – Office 365 
14:15 - 15:15 Málstofa – Stefnumótun umdæmisins
14:00 - 15:00 Aðalfundur Tryggingarsjóðs Kiwanis 
15:30 - 16:30 Málstofa – Formúlan
15:30 - 16:30 Málstofa – Ásýnd Kiwanis – Fagmennska í framsetningu efnis
20:30 - 21:00 Þingsetning í Akureyrarkirkju
21:00 - 23:00 Opið hús í Íþróttahöllinni

Laugardagur 23. september:
13:00 - 15:00 Office 365. Hli ðarsal
08:45 - 15:00 Afhending þinggagna og sala miða á lokahóf
09:00 - 12:00 Þingfundi framhaldið Íþróttahús

• Skýrslur umdæmisstjórnar og umræður um þær.
• Samantekt frá málstofum. 
• Reikningar 2015-2016 
• Fjárhagsáætlun 2017- 2018
• Kjör skoðunarmanna reikninga
• Laga og ályktunarnefnd
• Lagabreytingar og ályktanir
• Styrktarsjóður umdæmis
• Tryggingarsjóður umdæmis 

12:00 - 13:00 Hádegishlé – matur 
13:00 - 16:00  Þingfundi framhaldið

• Ávörp erlendra gesta
• Kjörforseti Kiwanis Evrópu
• K-dagur
• Hjálmanefnd
• Kynningar og markaðsnefnd
• Stefnumótun til fimm ára
• Staðfesting á umdæmisstjóra 2017-2018
• Kynning og kjör kjörumdæmisstjóra 2017-2018
• Kynning og kjör á framboði/um til verðandi kjörumdæmisstjóra 2017-2018
• Staðfesting stjórnar 2017-2018
• Ferðanefnd
• Kynning á umdæmisþingi 2018
• Staðarval umdæmisþings 2019
• Afhending viðurkenninga
• Önnur mál

16:00   Þingfundi frestað
19:00 - 02:00  Lokahóf Íþróttahöllinni

Hátíðarkvöldverður, ávörp, skemmtiatriði, þingslit, dansleikur.
Sunnudagur 24. september:

11:00 - 12:30 Umdæmisstjórnarskipti í Kiwanissal Kaldbaks, Óseyri 6. Akureyri. 

kiwanis.isUMDÆMIÐ ÍSLAND - FÆREYJAR
Kiwanis

STYRKJUM INNRA STARF, VERUM SÝNILEG
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47. umdæmisþing Kiwanis
Kæra Kiwanisfólk!

Fyrir hönd þingnefndar býð ég ykkur öll 
velkomin til Akureyrar 22.-24. september á 
umdæmisþing 2017. Þetta er uppskeruhátíð 
okkar þar sem við gerum upp líðandi 
starfsár og veljum nýtt fólk til forystu að 
leiða hreyfi nguna okkar næstu árin. Þetta er 
hátíð sem við þurfum að viðhalda og leggja 
metnað í að gera sem best úr garði. Þetta er 
hátíð sem á að vera eftirminnileg öllum sem 
hana sækja. Þess vegna hvílir mikil ábyrgð 
á herðum þingnefndar svo allir hlutir gangi 
sem best fyrir sig. Nefndin hefur haft það 
að leiðarljósi að hafa alla aðstöðu sem 
besta án þess að vera með eitthvert bruðl 
eða sýndarmennsku. Það hefur verið í um-
ræðunni að þingin undanfarin ár hafi  liðið 
nokkuð fyrir sparnað og þess vegna ekki 
verið sama reisn yfi r þeim og var á árum 
áður. Kiwanisfélagar eiga að bera höfuðið 
hátt og halda sín þing með glæsibrag. Við 
viljum endurvekja þennan anda sem sveif 
yfi r þingum áður fyrr og höfum reynt að 
vanda til verka og vonum að vel hafi  tekist 
til. Dagskrá þingsins verður ekki rakin hér 
en hún er á öðrum stað hér í þingblaðinu. 
Ég vil þó stikla á stóru með þinghaldið en 
það fer allt fram í Íþróttahöllinni á Akureyri, 

fræðsla embættismanna, um ræðu hópar, 
þing ið sjálft, vin áttukvöld, og lokahófi ð. 
Þing setningin fer fram í Akur eyrarkirkju. 
Veitingahúsið Baut inn sér um veitingar 
fyrir okkur og í boði er súpa á vægu gjaldi 
í hádeginu á föstudag og laugadag og er 
hún framreidd í samvinnu Bautans og 
Kaldbaksfélaga. Þriggja rétta veislumáltíð 

er á lokahófi nu sem Bautamenn töfra fram 
af sinni alkunnu snilld. Slegið verður á 
létta strengi milli dagskrárliða þar sem 
,,Vandræðaskáldin góðu“ láta ljós sitt skína. 
Á lokahófi nu leikur Danshljómsveit Friðjóns 
Jóhannssonar fyrir dansi fram á nótt. Það er 
von okkar að vel verði mætt á lokahófi ð, allir 
mæti í sínu fínasta pússi en þar hefur vantað 
svolítið uppá á undanförnum þingum. Við 
þingsetninguna í Akureyrarkirkju verða 
ávörp gesta og ungmenni munu koma fram 
og fl ytja okkur hug ljúfa tóna. Rútuferðir 
verða í boði frá Hótel Kjarnalundi á föstu-
dags- og laugardagskvöld að þingstað og til 
baka þegar líður á kvöld og í dagskrárlok. 
Farin verður makaferð eftir hádegi á  laug-
ar  deginum og er þetta nokkurskonar óvissu-
ferð sem tekur ca. tvo klukkutíma. 

Við í þingnefndinni hvetjum Kiwanisfólk 
að koma til Akureyrar og taka þátt í þing -
  haldinu, endurnýja gömul kynni, stofna til 
nýrra og eiga skemmti lega daga saman.

Þingnefndina skipa: Kristinn Örn Jóns-
son, Helgi Pálsson og Stefán Jónsson allir 
félagar í Kaldbaki, Akureyri.

Kristinn Örn Jónsson, 
formaður þingnefndar

Frá ritstjóra 
Nú er Kiwanisárið senn á enda og blásið til 
þings og því skal gefa út þingblað. Að þessu 
sinni var ákveðið að hafa blaðið stærra og 
bjóða klúbbum að senda greinar til birtingar 
og má sjá afraksturinn hér í blaðinu. 

Í þeim veruleika sem við erum í, í dag, 
eru kynningamál stöðugt mikilvægari, en
breytast jafnframt hratt með nýjum miðl-
um. Við þurfum að laga okkur að þessari 
breytingu og notkun nýrra miðla. Okkur 
hefur jafnan gengið nokkuð vel með innri
markaðssetningu, þ.e. að miðla okkar á 
milli því sem við erum að gera en því miður 
ekki eins vel að koma okkur á framfæri út 
á við. Í heimi samfélagsmiðla eru mörg
tækifæri fyrir félagasamtök eins og okkar að 
koma sér á fram færi og vil ég skora á klúbba 
að nota þessi tæki, og jafnframt að vanda 
sig í framsetningu og útliti efnis sem fer á 
netið og er markaðs- og kynningarnefnd 

ávallt reiðubúin að veita aðstoð og fræðslu í 
framsetningu efnis. Við skulum hafa í huga, 
eins og segir í markaðsfræðunum, að það 
er alltaf betra að skapa ímyndina sjálfur en 
að láta hana skapast af sundurlausum um-
ræðum, upphrópunum eða öðru efni sem 
sett er á netið af öðrum. Sýnum okkar rétta 
andlit í net heimum og segjum frá okkar 
góða og skemmtilega starfi .

Ég vil að lokum þakka um dæmis stjórn 
og sérstaklega Sig urði Einari fyrir veitta 
aðstoð og svo þingnefnd fyrir gott sam-
 starf. Síðast en ekki síst vil ég þakka eig in-
konunni Sig ríði Kára dóttur fyrir ómet-
anlega hjálp í baráttunni við villu púk ann.

Óska okkur  öllum ánægjulegs og ár ang-
urs ríks þings. 

Með Kiwaniskveðju, 
Gunnsteinn Björnsson

formaður markaðs- og kynningarnefndar 

Kristinn Örn Jónsson.

Gunnsteinn Björnsson.

44. árgangur - Útgefandi: Kiwanisumdæmi Ísland - Færeyjar - Ábyrgðarmaður: Haukur Sveinbjörnsson umdæmisstjóri - Ritstjóri: Gunnsteinn Björnsson 
Prófarkarlestur: Kiwanis - Forsíðumynd: Þórhallur Jónsson, Pedromyndir - Prentvinnsla: Ásprent
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Frá stefnumótunarnefnd
Á síðasta starfsári hófst und ir búningur fyrir 
mótun stefnu umdæmisins næstu árin. Með al 
annars sótti umdæmið Ís land-Færeyjar um 
styrk vegna stefnumótunarvinnu til KI-EF 
sem fékkst og gerði umdæminu mögulegt að 
standa fyrir stefnumótunarþingi. Í nóv em ber 
2016 var svo haldið stefnumótunar þing í 
Hafnarfirði sem Kiwanisklúbbum á Íslandi 
var boðið til. Tilgangurinn með því var að fá 
sem flesta Kiwanisfélaga til að taka þátt í 
vinnunni við að móta stefnu um dæmis ins.

Á stórafmælisári Kiwanis hreyf ing ar inn ar 
ár ið 2015 gaf Kiwanis International út svo-
kallað I-plan sem var afrakstur mikillar vinnu 
á vegum heimsstjórnar.  Þar eru m.a. tiltekin 
4 forgangsaatriði eða hornsteinar sem eru 
Inspiration, Impact, Image, Invest ment. 
Þessi orð byrja byrja öll á I-i og þar er komin 
skýringin á heitinu I-plan. Um dæmum og 
klúbbum er ætlað að móta stefnu með þessa 
hornsteina í huga. Í okkar vinnu hefur heit-
um þeirra verið snúið yfir á íslensku og verða 
þá Árangur í eflingu klúbba, Áhrif af þjón-
ustu verkefnum, Ásýnd og Árvekni. Það vill 
svo skemmtilega til að þessi orð byrja öll á 
Á-i og því getum við kallað niðurstöðurnar 
„Á-ætlun um betra umdæmi“.

Eftir stefnumótunarþingið tók stefnu-
mót unarnefnd saman og flokkaði þær hug-
myndir sem þar komu fram og drög að 
stefnumótunarskjali voru send forsetum 
klúbba til að kynna fyrir félögum. Í tengslum 
við fræðslu embættismanna í Færeyjum var 
einnig haldinn stefnumótunarfundur sem 
öllum Kiwanisfélögum í Færeyjum var boð-
ið til.

Hér er kynnt niðurstaða stefnu mót un ar-
nefndar eftir þessa vinnu. Henni er skipt í 
fjóra kafla, einn fyrir hvern hornstein. Mark-
mið umdæmisins fyrir hvern þeirra er skil-
greint og stefnumál sett fram ásamt að ferð-
um til að ná þeim.

Á umdæmisþingi á Akureyri verður á 
föstudegi málstofa þar sem stefnumótunin 
verður kynnt og Kiwanisfélögum gefst kost-
ur á að ræða hana og spyrja spurninga.

Á dagskrá þingsins á laugardegi verður 
svo sérstakur liður þar sem óskað verður 
eftir stuðningi þingsins við að fylgja þeirri 
stefnu sem lýst er í stefnumótunarskjalinu.

Fyrir hönd stefnumótunarnefndar, 
Konráð Konráðsson

Fréttaveggurinn.

Stefnumótunin fór fram í „open space“ formi sem krefst þess að allir taki þátt.
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Stefnumótun Kiwanisumdæmisins Ísland – Færeyjar 2017-2022 
Hornsteinn 1 - Árangur í eflingu klúbba
Markmið umdæmisins
Að efla, styrkja og viðhalda fjölda Kiwanis-
félaga í umdæminu og ná því að fjölga 
félögum í 1.000 fyrir árið 2022 sem er 
raunfjölgun um 30 félaga á ári.

Stefnumál 1 – Að fjölga félögum í starf andi 
klúbbum og að félagafjöldi allra klúbba 
verði yfir 15 sem er lágmarksfjöldi félaga við 
stofnun klúbba.
Aðferðir: 
1.  Hvetja klúbba til að virkja fjölgunaráætlun 

heims og umdæmisstjórnar (Formula).
2.  Hvetja til samvinnu milli klúbba í svæði 

eða milli svæða. Það getur haft mjög 
eflandi áhrif á klúbbfélaga og virkað mjög 
hvetjandi. Byggja sterkt tengslanet milli 
félaga, í umdæminu sem á alþjóðavísu.

3.  Fyrrverandi umdæmisstjórar skipi svo-
kallaða „sérsveit“ Kiwanis og heimsæki 
klúbba sem eiga í erfiðleikum og aðra sem 
óska eftir stuðningi þeirra. Fyrrverandi 
umdæmisstjórar búa yfir mikilli þekkingu 
og reynslu sem mikilvægt er að miðla til 
annara.

4.  Klúbbar ættu að íhuga að bjóða JC og 
Roundtable félögum á fundi eftir að þessir 
aðilar ná 40 ára aldrinum.

5.  Hvetja klúbba til að gera stefnumótun, 
nauðsynlegt er að horfa til framtíðar og 
velja hvaða leið er farin þangað. Um-
dæmið þarf að standa fyrir kynningu á 
hvernig stefnumótun er unnin.

Mælistikur: Mánaðarskýrslur frá klúbb um, 
skýrslu frá sérsveit Kiwanis, form úlu full-
trúum. 

Ábyrgð: Formúlu leiðtogar klúbba, forsetar 
klúbba og svæðisstjórar, umdæmið. 

Tímarammi: 01.10.2017-30.09.2022.
Endurskoðun: 01.10.2018 og síðan árlega. 
Kostnaður: Lítill kostnaður aðallega vinna.
Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreytingum.

Stefnumál 2 – Að fjölga klúbbum.
Aðferðir: 
1.  Klassískir klúbbar eins og við þekkjum.
2.  Óhefðbundir klúbbar, internet klúbbar, 

hádegisklúbbar, morgunklúbbar, hjóna-
klúbb ar, nýbúaklúbbar.

3.  3-2-1 klúbbar, verja 3 klukkutímum á
mánuði við þjónustuverkefni, 2 klukku-
tímum í fjáröflun og 1 klukkutíma á mán-
uði á klúbbfundi.

4.  Græðlingsklúbbar, klúbbar sem hafa 
áhuga á stofna klúbb ættu að skoða þenn-
an möguleika. Græðlingsklúbbur starfar 
und ir sama hatti og móður klúbburinn en 
getur fundað á öðrum tíma á öðrum stað 
en er í raun hluti af klúbbnum og þegar 

nýji klúbburinn hefur náð því að verða 15 
félagar getur hann orðið sjálfstæður 
klúbb ur. 

5.  Ungmennaklúbbar (Young Professional) 
ætlaðir fyrir ungt fólk á aldrinum 25-40 
ára, sem hafa oft á tíðum minni tíma og 
vilja hittast sjaldnar og fundar frekar á 
netinu en taka þátt í fjáröflunarverknum 
og veita styrki eins og aðrir klúbbar.

6.  Huga að stofnun ungliðaklúbba: Kiwanis
krakkar (K-kids) fyrir yngstu bekki grunn-
skóla, Byggjendaklúbbur (Builders club) 
ætlaður eldri grunn skólabörnum og 
Lykilklúbbur (Key club) fyrir fram hald-
skólanemendur.

7.  Klúbbar fyrir fatlaða fullorðna ein stak-
linga (Action club)

Mælistikur: Skýrslur frá klúbbum, Form-
úlu tengiliðum og ráðgjöfum.

Ábyrgð: Umdæmisstjórn, Formúlutengiliðir 
og ráðgjafar.

Tímarammi: 01.10.2017-30.09.2022.
Endurskoðun: Árlega í upphafi hvers 

starfs árs.
Kostnaður: Kostnaður við stofnun nýrra 

klúbba.
Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreytingum.

Stefnumál 3 – Að virkja „Formúluna“.
Aðferðir:
1.  Umdæmið skipi KIEF Formúlu tengilið, 

sem hefur yfirumsjón með verkefninu í 
umdæminu og miðlar upplýsingum á 
milli KI, KIEF og umdæmisins.

2.  Tveir tengiliðir verði skipaðir í hverju 
svæði, sem hafa það hlutverk að aðstoða 
klúbba sem stefna að því að stofna nýja 
klúbba og vera þeim innanhandar með 
upplýsingar og annað sem til þarf.

3.  Allir klúbbar með sinn Formúlu leiðtoga, 
félaga sem býr yfir reynslu og þekkingu 
og áhuga á að efla klúbbinn sinn með því 
að fjölga félögum.

4.  Tveir klúbbráðgjafar verði í hverju svæði 
sem fræða og veita upplýsingar um Form-
úlu verkefnið og hvetja félaga til að gera 
slíkt hið sama í sínum kúbbum. Þeir hafa 
líka það hlutverk að fylgjast með nýjum 
klúbbum fyrstu árin og aðstoða þá þegar 
þurfa þykir.

5.  Svæðistengiliðir og ráðgjafarnir vinna 
náið með svæðisstjóra í hverju svæði fyrir 
sig. Lagt er til að Formúlu verkefnið fái 
sinn lið á dagskrá svæðisráðsfunda. 

6.  Svæðistengiliðir og ráðgjafar skulu upp -
lýsa um gang mála með skýrslu til um-
dæmistengiliðar.

7.  Allir klúbbar skipi sinn Formúlu leiðtoga, 
félaga sem býr yfir þekkingu og reynslu 
og áhuga á því að efla klúbbinn sinn með 

því að virkja sína félaga til að starfa eftir 
Formúlu verkefninu.

8.  Formúlu ráðstefna verði haldin til þess að 
hrinda verkefninu í framkvæmd með 
öllum þeim sem koma að þessu verkefni. 

Mælistikur: Skýrslur frá Formúlutengiliðum 
og ráðgjöfum, svæðisstjórum og klúbbum.

Ábyrgð: Umdæmisstjórn, um dæm is tengi-
lið ur, svæðistengiliðir, ráðgjafar og tengi-
liðir í klúbbum.

Tímarammi: 01.10.2017-30.09.2022.
Endurskoðun: Árlega í upphafi starfsárs.
Kostnaður: Ráðstefnu og ferðakostnaður.
Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreytingum.

Stefnumál 4 – Að auka áherslu á leið toga-
fræðslu (fræðsla í svæði, Kiwanisskólinn, 
skipulag fræðslu og áherslur).
Aðferðir: 
1.  Auka þarf fræðslu embættismanna og 

almennra Kiwanisfélaga. Fræðsla skal að 
mestu fara fram í svæðum, auk fræðslu á 
umdæmisþingi ár hvert, þar sem öllum 
félögum gefst kostur að sækja sér fræðslu. 

2.  Kiwanisskólinn, lagt er til að stofnað verði 
lokað svæði á heimasíðu Kiwanis, þar sem 
félagar geta náð sér í fræðslu og fróðleik 
um hreyfinguna með því að horfa á 
myndbönd, glærusýningar eða lesið sér til 
gagns.

Mælistikur: 
Ábyrgð: Umdæmisstjórn, formaður fræðslu -

nefndar.
Tímarammi: 01.10.2017-30.09.2022.
Endurskoðun: Árlega í upphafi starfsárs.
Kostnaður: Einhver kostnaður vegna 

fræðslu.
Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreytingum.

Stefnumál 5 – Að auka þátttöku og virkni
Færeyskra Kiwanisfélaga í starfi um dæm is-
ins.
Aðferðir: 
1.  Skipa skal tengilið við færeyska svæðið 

sem sér til þess að lykilupplýsingar verði 
þýddar á færeysku og komi þeim áfram 
þannig að allir félagar í umdæminu sitji 
við sama borð.

2.  Færeyingar fái túlkaþjónustu á um dæmis-
stjórnar fundum, umdæmisþingi og þegar 
þurfa þykir.

3.  Skipaður verði Færeyingur í fræðslunefnd 
sem ber ábyrgð á fræðslu í Færeyjum.

4.  Fræðsla verðandi svæðisstjóra verði sam -
eiginleg með öðrum verðandi svæðis-
stjórum en fenginn verði túlkur. 

Mælistikur: Skipun tengiliðar, þýðingar og 
túlkaþjónusta.

Ábyrgð: Umdæmisstjórn, tengiliður við 
Færeyjavæði. 
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Tímarammi: 01.10.2017 -30.09.2022.
Endurskoðun: Árlega í upphafi starfsárs.
Kostnaður: Þýðinga og túlkaþjónusta.
Umdæmislög: Ekki lagabreyting, reglu-

gerð /starfslýsing fyrir tengilið.

Hornsteinn 2 – Áhrif þjónustuverkefna
Markmið umdæmisins
Að vinna að skilvirkum og tilgangsríkum 
þjónustuverkefnum með þjónustu við börn í 
forgangi. Kiwanis skilgreinir sig best með 
margvíslegum þjónustuverkefnum sem unn-
in eru hér á landi og um víða veröld. Þegar 
við vinnum saman og með öðrum til að 
svara þýðingarmiklum þörfum barna, þá 
breytum við lífum, stuðlum að sterkara sam-
félagi og oft breytumst við sjálf.

Stefnumál 1 – Að halda K-dag annað hvert 
ár.

Aðferðir: Samfélagsleg þörf fyrir sam bæri-
legt verkefni sem K-dag og styrkt ar-
verkefni hans er brýnni í dag en nokkru 
sinni fyrr. Í góðri samvinnu klúbba, um-
dæmis og K-dagsnefndar skal stefnt að 
skipuleggja verkefnið á tveggja ára fresti 
og leita og þróa nýjar leiðir fjáröflunar- 
og sölutækni í takt við breytt samfélag og 
nýja möguleika.

Mælistikur: Heildarsöfnunarfé, styrktar-
aðilar, sölutölur og þátttaka klúbba og 
annarra söluaðila.

Ábyrgð: Umdæmisstjórn, K-dagsnefnd og
fulltrúar hennar, Kiwanisklúbbar og fé-
lagar.

Tímarammi: K-dagur verður að vori og
afhending söfnunarfjár á Alþjóða geðheil-
brigðisdeginum.

Endurskoðun: Umdæmisstjórn og K-dags-
nefnd gerir viðhorfskönnun meðal allra 
hagsmunaaðila.

Kostnaður: Hluti af afrakstri hverrar söfn-
unar fer í sjóð til að standa straum af 
byrjunarkostnaði þeirrar næstu.

Umdæmislög: Reglugerðir og samþykktir.

Stefnumál 2 – Að halda áfram með og skjóta 
styrkari stoðum undir Hjálmaverkefnið. 

Aðferðir: Rækta sambandið við hags-
muna aðila, Eimskip, skólastjórnendur og 
foreldrafélög.

Mælistikur: Fjöldi dreifðra hjálma og þátt-
taka Kiwanisfélaga í verkefninu.

Ábyrgð: Umdæmisstjórn, Hjálmanefnd og 
tengiliðir hennar, Kiwanisklúbbar og -fé-
lagar.

Tímarammi: Miða skal afhendingu við að 
hún sé í kringum sumardaginn fyrsta.

Endurskoðun: Stöðug.
Kostnaður: Auglýsinga og kynningar kostn-

að ur.

Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreytingum.
Stefnumál 3 – Að hvetja og styðja klúbba til 

að skilgreina og/eða koma sér upp auð-
kennisverkefni.

Aðferðir: Á sama hátt og Hjálma- og 
K-dags  verkefnin eru auðkennisverkefni 
umdæmisins er mælst til þess að hver 
klúbbur hryndi af stað eða skilgreini sín 
eigin auðkennisverkefni.

Auðkennisverkefni er:
1.  Árlegt eða endurtekið.
2.  Hefur mælanleg jákvæð áhrif á nær-

umhverfi.
3.  Jákvæð og mælanleg kynning, eflir 

almannatengsl og styrkir tengslanet.
Ef mögulegt er skal miða við að um sé að 
ræða verkefnið feli í sér virka vinnu, ekki 
bara afhendingu á ávísun.

Einnig mætti beina því til klúbba að gera 
sig sýnilega í bæjarfélögum sínum með því 
að skipuleggja Kiwanisdag þar sem klúbbar 
taka að sér samfélagsleg verkefni. 
Mælistikur:

1.  Fjöldi klúbba með og tegundir auð-
kennis verkefna. 

2.  Fjöldi barna sem verkefnið hefur áhrif 
á. 

3.  Fjármunum safnað sem renna til baka 
til samfélagsins.

4.  Félaga aflað og ný tengsl mynduð fyrir 
tilstuðlan verkefnisins.

Ábyrgð: Umdæmisstjórn, fræðslunefnd, 
svæð is  stjórar, klúbbforsetar og formenn 
fjáröflunar- og styrktarnefnda klúbba.

Tímarammi: Hefja kynningu strax 2017-
2018.

Endurskoðun: Stöðug m.a. í gegnum 
fræðslu    starf, netkynningu og vinnustofur 
á þingum.

Kostnaður: Tilfallandi m.a. vegna fræðslu- 
og kynningarstarfs.

Umdæmislög: Reglugerðir og samþykktir.

Stefnumál 4 – Að taka virkan þátt í heims-
verkefnum alþjóðahreyfingarinnar.

Aðferðir: Umdæmið tók virkan þátt í 
heims verkefnum hreyfingarinnar, Joð- 
og stífkrampaverkefnunum. Í ófyrirséðri 
framtíð má búast við að tillögur um 
sambærileg verkefni verði til. Sem hluti 
af alþjóðlegri þjónustuhreyfingu stefnir 
umdæmið að virkri þátttöku þegar og ef 
slík verkefni verða ákveðin.

Mælistikur: Fjárhæðum safnað, þátttaka 
klúbba.

Ábyrgð: Umdæmisstjórn, Styrktarsjóður.
Tímarammi: Óljós.
Endurskoðun: Stöðug.
Kostnaður: Einhver en óljós að svo stöddu.
Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreyting-

um.

Stefnumál 5 – Að styrkja samstarf við 
Styrkt arsjóð umdæmisins og KCF 
(Kiwanis Childrens Fund). 

Aðferðir: Að efla Styrktarsjóð með kaup um 
á Kiwanistengdum varningi sem hann
býður uppá og fyrirsjáanlegt er að verði 
fjölbreyttari í kjölfar einkaleyfisréttar 
sjóðsins á framleiðslu slíks varnings í um-
dæminu. Beina skal því til Styrktarsjóðs 
að hann marki sér stefnu um aðkomu að 
inn og erlendum styrktarverkefnum. 
Stefnt skal að því að klúbbar styrki KCF 
á beinni hátt en hingað til, t.d. með 
ákveðnu valkvæðu árlegu framlagi á 
hvern félaga. 

Mælistikur: Vörur keyptar, klúbbar sem 
styrkja styrktarsjóð og KCF. 

Ábyrgð: Umdæmisstjórn, stjórn Styrktar-
sjóðs, klúbbar, félagar.

Tímarammi: Viðvarandi – byrja 2017-18.
Endurskoðun: Stöðug.
Kostnaður: Óverulegur kynningarkostnað-

ur. 
Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreyting-

um.

Hornsteinn 3 – Ásýnd
Markmið umdæmisins
Að gera ásýnd Kiwanis sýnilegri, sterkari og 
áhrifameiri.

Stefnumál 1 – Að samræma framsetningu 
og notkun á merki Kiwanis (branding).

Aðferðir: 
1.  Samræma allt efni umdæmisins, skoða 

bréfsefni og önnur gögn með það í 
huga að notkun á merki Kiwanis sé alls 
staðar í samræmi við viðmið um 
notkun merkis frá KI.

2.  Útbúa leiðbeiningar um notkun merkis 
fyrir klúbba.

3.  Hvetja félaga til að nota Kiwanis logo 
og nota það rétt. Leggja áherslu á það í 
fræðslu umdæmisins.

Mælistikur: Könnun á efni sem er í umferð 
í upphafi og aftur 2018-19 í lok starfsárs. 

Ábyrgð: Markaðs og kynningar nefnd/ 
fræðslunefnd /umdæmisstjórn/klúbbar.

Tímarammi:
1.  Efni verði komið í fræðsluefni sem 

allra fyrst ekki seinna en í fræðsluefni 
fyrir embættismenn 2018-2019

2.  Leiðbeiningar um notkun merkis fyrir 
klúbba verði tilbúnar á arinu 2017 
(brand manual)

3.  Skoðun á efni umdæmis verði lokið á 
árinu 2017.

Endurskoðun: 2020 .
Kostnaður: Töluverð vinna en óverulegur 

kostnaður.
Umdæmislög: Engin breyting.
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Stefnumál 2 – Að endurskoða stöðugt vef-
síðu og útgáfumál.

Aðferðir:
1.  Klúbbar komi sér upp markaðsfulltrúa/

kynningarfulltrúa sem hafi það hlut -
verk að koma á framfæri upplýsingum 
um starfið til kynningar og markaðs-
nefndar/internet nefndar til notkunar 
á kiwanis.is svo og deila upplýsingum 
um starfið á eigin vefum klúbba.

2.  Vanda allan frágang efnis sem birtur er 
með það í huga að ásýnd Kiwanis sé í 
samræmi við sett markmið.

Mælistikur: Hve mikið efni kemur frá starf-
inu. 

Ábyrgð: Klúbbar / markaðs- og kynningar-
nefnd / internetnefnd. 

Tímarammi: Alltaf.
Endurskoðun: Árleg endurskoðun.
Kostnaður: Óverulegur.
Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreytingum.

Stefnumál 3 – Að styrkja innri markaðs-
setningu.

Aðferðir:
1.  Hjálpa klúbbum að nota samfélagsmiðla 

með námskeiðum og fræðslu.
2.  Aðgreina notkun á miðlum til innra 

starfs (lokaðir hópar) og miðlun til 
kynningar út á við (t.d. facebook síður 
klúbba).

3.  Nota tæki á borð við „Go-to-meeting“ 
og „Skype“ til samskipta á milli klúbba.

Mælistikur: Notkun samfélagsmiðla aukist 
um 10% árlega.

Ábyrgð: Markaðs- og kynningarnefnd, 
fræðslu  nefnd og umdæmisstjórn.

Tímarammi: Verkefni fari af stað 2017/2018 
og nái markmiðum mælistika árlega.

Endurskoðun: Árlega.
Kostnaður: Kostnaður við námskeið. Aðrar 

aðgerðir hafa í för með sér óverulegann 
kostnað.

Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreytingum.

Stefnumál 4 – Að auka ytri markaðssetningu 
og gera hana markvissari.

Aðferðir:
1.  Bæta og auka notkun vefsíðu. End ur-

skoða vefsíðu, útlit og aðgengi upp-
lýsinga á henni með það í huga að að-
gengi upplýsinga fyrir utanaðkomaði 
sé gott svo og að ímynd Kiwanis sé 
haldið á lofti. 

2.  Nota samfélagsmiðla meira og á mark-
vissari hátt til að ná til mögulegra fé-
laga og tengja verkefni klúbba við til-
tekna markhópa.

3.  Markaðs/kynningarfulltrúar klúbba 
noti kynningar- og markaðsnefnd sér 
til aðstoðar við að koma efni á framfæri 
á landsvísu. 

4.  Koma fréttum á framfæri við fjölmiðla.
5.  Hafa ímynd Kiwanis í huga í allri notk-

un efnis.
6.  Útbúa samræmt kynningar efni.

Mælistikur: Magn efnis á samfélagsmiðlum.
Ábyrgð: Kynningar og markaðsnefnd.
Tímarammi: Stöðugt í framkvæmd.
Endurskoðun: Aðferðir efndurskoðaðar og 

endurmetnar árlega.
Kostnaður: Töluverður kostnaður við að

endurskoða vefsíðu og kostnaður er 
nokk  ur við aðra þætti, t.d. samræmt 
kynn ingar efni.

Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreytingum.

Hornsteinn 4 – Árvekni í fjármálum
Markmið umdæmisins
Árvekni í fjármálum hefur það að markmiði 
að auka hagkvæmni í rekstri og tryggja 
ábyrga ráðsmennsku með fjármuni og eignir 
umdæmisins og gjöld félaganna.

Stefnumál 1 – Að leita leiða til að fjármagna 
rekstur umdæmisins með öðru en fé lags-
gjöldum.

Aðferðir: Lengi framan af var rekstur um -
dæmisins nær alfarið byggður á gjöldum 
félaganna. Á undanförnum misserum 
hafa aðrar tekjuleiðir litið dagsins ljós,
t.d. salaraleiga Bíldshöfða og styrktar-
aðilar (Olís, Samskip, Eimskip o.f.) 
Leitað skal allra leiða til að skjóta styrkari 
stoðum undir slíka fjármögnun (t.d. 
umdæmisfáni, umdæmismerki.) 

Mælistikur: Upphæð annarra tekna en fé-
lags gjalda.

Ábyrgð: Umdæmisstjórn, hússtjórn.
Tímarammi: Stöðugt.
Endurskoðun: Árlega.
Kostnaður: Enginn.
Umdæmislög: Ekki þörf á lagabreytingum.

Stefnumál 2 – Að auka útleigu húsnæðis 
umdæmisins að Bíldshöfða 12.

Aðferðir: Aukin útleiga til Kiwanisklúbba, 
Kiwanisfélaga og almennings. Leigu tekj-
ur skulu standa undir kostnaði við af-
borg arnir af húsnæðinu. Auglýsa skal
leigumöguleika á þar til gerðum fé lags-
miðlum. Setja í forgang að gera húsnæðið 
meira aðlaðandi. Huga skal að veita 
klúbb  um sanngjarna leigu og sérstaklega 
skal hlúð að nýjum klúbbum fyrstu starfs-
ár þeirra.

Mælistikur: Stefnt er að árlegri aukningu 
leigutekna um 100.000 næstu 3 ár.

Ábyrgð: Umdæmisstjórn, hússtjórn.
Tímarammi: 3 ár.
Endurskoðun: 2020. 
Kostnaður: Bæta þarf búnað til að gera 

salinn leiguvænlegri.
Umdæmislög: Hugsanleg reglugerð um 

hússtjórn og rekstur hússins.
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KIWANISUMDÆMIÐ ÍSLAND-FÆREYJAR
Ársreikningur starfsárið 2015 - 2016

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar Ársreikningur starfsár 2015-2016
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R E K S T R A R R E I K N I N G U R   0 1 . 1 0. 2 0 15   -  3 0 . 0 9. 2 0 16

Árið Fjárhags Árið

Skýr. 2015 - 2016 áætlun 2014 - 2015
Rekstrartekjur

Tekjur umdæmissjóðs ........................................................................... 1 12.825.071 9.301.250 9.167.937 

Tekjur Kiwanisfrétta ............................................................................ 10 617.266 740.313 1.078.110 

Tekjur umdæmisþings .......................................................................... 12 4.145.092 4.326.000 4.985.751 
17.587.429 14.367.563 15.231.798 

Rekstrargjöld
Framkvæmdastjórn ............................................................................... 2 76.648 100.000 759.345 

Umdæmisstjóri ..................................................................................... 3 1.502.444 2.138.570 2.340.037 

Kjörumdæmisstjóri ............................................................................... 4 831.335 1.117.956 1.410.027 

Umdæmisstjórnarfundir ........................................................................ 5 1.683.976 2.544.424 2.373.866 

Nefndir ................................................................................................. 6 143.329 770.000 381.261 

Svæði .................................................................................................... 7 323.818 300.752 274.886 

Umdæmisskrifstofan ............................................................................ 8 4.583.176 1.620.000 3.786.487 

Annar kostnaður ................................................................................... 9 54.778 4.548 495.587 

Kiwanisfréttir ....................................................................................... 11 566.810 740.313 1.104.181 

Umdæmisþing ....................................................................................... 13 2.666.948 4.299.000 4.739.902 

12.433.262 13.635.563 17.665.579 
5.154.167 732.000 (2.433.781)

Afskriftir
Afskriftir fastafjármuna ........................................................................ 156.717 0 0 

156.717 0 0

Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur ........................................................................................... 14 113.213 65.000 223.032 

Vaxtagjöld ............................................................................................ 15 414.678 456.000 426.488 
(301.465) (391.000) (203.456)

Tekjur umfram gjöld (gjöld umfram tekjur) .................................. 4.695.985 341.000 (2.637.237)

Tekjur umfram gjöld (gjöld umfram tekjur) f. afskr. og fjármagnsl. .........

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar Ársreikningur starfsár 2015-2016
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E F N A H A G S R E I K N I N G U R  3 0 .  S E P T E M B E R 2016

E I G N I R

30.9.2016 30.9.2015

Fastafjármunir
Fasteign Bíldshöfði .............................................................................. 18.989.541 18.989.541

Áhöld og búnaður ................................................................................. 636.867 793.584
Fastafjármunir alls 19.626.408 19.783.125

Veltufjármunir
Útlagt vegna K-dags.............................................................................. 4.015.363 0

Skammtímakröfur umdæmisins............................................................. 64.373 1.262.024

Handbært fé  ......................................................................................... 4.653.009 3.150.569
Veltufjármunir  alls 8.732.745 4.412.593

Eignir alls 28.359.153 24.195.718

S K U L D I R   O G   E I G I Ð   F É

30.9.2016 30.9.2015
Eigið fé

Höfuðstóll frá fyrra ári, umdæmið ........................................................ 14.104.431 16.741.668 

Rekstrarafkoma ársins .......................................................................... 4.695.985 (2.637.237)

Höfuðstóll umdæmis 18.800.416 14.104.431 

Höfuðstóll  -  K  dagur.......................................................................... 1.302.741 1.302.741 
Eigið fé alls 20.103.157 15.407.172 

Langtímaskuldir
Landsbankinn hf. 4.975.000 5.275.000 

Næsta árs afborgun langtímaláns (300.000) 0 
Langtímaskuldir alls 4.675.000 5.275.000 

Skammtímaskuldir
Lánadrottnar.......................................................................................... 3.252.666 3.513.546 

Næsta árs afborguun langtímaláns......................................................... 300.000 0 

Áfallnir vextir langtímaláns................................................................... 28.330 0 
Skammtímaskuldir alls 3.580.996 3.513.546 

Skuldir og eigið fé alls 28.359.153 24.195.718 

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar Ársreikningur starfsár 2015-2016
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Á R S R E I K N I N G U R   0 1 . 1 0. 2 0 15   -  3 0 . 0 9   2 0 16
Sundurliðanir

Árið Fjárhags Árið

2015- 2016 áætlun 2014 - 2015
1 Rekstrartekjur

Árgjöld félagsmanna ............................................................................ 8.792.700 8.531.250 8.348.037 

Húsaleigutekjur  ................................................................................... 780.000 770.000 819.900 

Styrkur frá KI-EF v. stefnumótunar ...................................................... 684.200 0 0 

Tryggingabætur .................................................................................... 2.548.772 0 0 

Aðrar tekjur .......................................................................................... 19.399 0 0 
Alls 12.825.071 9.301.250 9.167.937

Rekstrargjöld
2 Framkvæmdastjórn:

Fundarkostnaður ................................................................................... 76.648 100.000 759.345 
76.648 100.000 759.345 

3 Umdæmisstjóri:

Heimsóknir í klúbba og svæðisráðstefnur ............................................ 244.704 704.398 324.194 

Heimsþing ............................................................................................ 268.033 375.224 314.509 

Evrópuþing ........................................................................................... 327.705 270.224 196.105 

Umdæmisþing Norden  ......................................................................... 139.291 223.724 177.145 

Fánar, merki o.fl. .................................................................................. 58.739 60.000 104.754 

Móttaka erl. gesta  ................................................................................ 40.950 130.000 320.124 

Símakostnaður ...................................................................................... 0 70.000 60.000 

Risna  .................................................................................................... 73.390 75.000 77.490 

Lokahóf og boð fyrir þing .................................................................... 172.300 60.000 480.421 

Viðurkenningar og gjafir ...................................................................... 59.274 90.000 66.000 

Gjafir vegna afmæli klúbba .................................................................. 66.000 80.000 84.000 

Afmæli Kiwanisstarfs á Íslandi, sýning Akureyri   .............................. 0 0 135.295 

Annar kostnaður umdæmisstjóra .......................................................... 52.058 0 0 
Alls 1.502.444 2.138.570 2.340.037

4 Kjörumdæmisstjóri:

Heimsþing ............................................................................................ 336.259 310.000 503.490 

Evrópuþing ........................................................................................... 270.224 179.000 196.675 

Kostnaður v/næstu stjórnar ................................................................... 0 250.000 69.533 

Fræðslufundir ....................................................................................... 190.691 202.678 227.899 

Kjörsvæðisstjórar v/þings ..................................................................... 0 176.278 412.430 

Annar kostnaður kjörsvæðisstjóra ........................................................ 34.161 0 0 
Alls 831.335 1.117.956 1.410.027

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar Ársreikningur starfsár 2015-2016
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5 Umdæmisstjórnarfundir:

Umdæmisstjórnarfundur nr. 1 ............................................................... 184.712 357.834 292.834 

Umdæmisstjórnarfundur nr. 2 ............................................................... 252.454 357.834 431.206 

Umdæmisstjórnarfundur nr. 3 ............................................................... 254.652 357.834 324.884 

Umdæmisþing ....................................................................................... 682.701 567.220 1.270.027 

Stjórnarskiptafundur ............................................................................. 309.457 903.702 54.915 
Alls 1.683.976 2.544.424 2.373.866

6 Nefndir:

Kynningar og markaðsnefnd ................................................................. 5.720 450.000 0 

Fræðslunefnd ........................................................................................ 101.309 220.000 24.000 

Útbreiðslu-, unglinga- og kvennanefnd ................................................ 0 0 254.381 

Internetsnefnd ....................................................................................... 0 80.000 91.490 

Fjárhagsnefnd ....................................................................................... 0 20.000 11.390 

Golfnefnd ............................................................................................. 36.300 0 0
Alls 143.329 770.000 381.261

7 Svæði:

Færeyjar ................................................................................................ 0 15.990 0 

Óðinssvæði ........................................................................................... 35.670 157.400 238.886 

Sögusvæði ............................................................................................ 188.148 53.833 0 

Freyjusvæði .......................................................................................... 100.000 57.744 16.000 

Ægissvæði ............................................................................................ 0 15.785 20.000 
Alls 323.818 300.752 274.886

8 Umdæmisskrifstofan:

Fasteignagjöld ...................................................................................... 370.626 330.000 364.650 

Vatns- og fráveitugjöld ......................................................................... 127.548 117.000 110.296 

Hiti og rafmagn .................................................................................... 136.351 105.000 91.900 

Sími ...................................................................................................... 50.410 45.000 115.937 

Net- og tölvukostnaður ......................................................................... 182.907 73.000 64.117 

Hússjóður ............................................................................................. 234.976 102.000 263.982 

Tryggingar ............................................................................................ 64.833 60.000 54.904 

Þrif ........................................................................................................ 281.610 218.000 502.448 

Viðhald og viðgerðir ............................................................................ 2.681.004 90.000 1.036.073 

Tæki og áhöld ....................................................................................... 24.360 100.000 73.658 

Sorphirða .............................................................................................. 28.249 0 29.374

Annar húsnæðiskostnaður .................................................................... 24.730 20.000 0 

Heimasíða ............................................................................................. 140.760 150.000 521.071 

Fjölritun prentun og ritföng .................................................................. 20.620 30.000 82.234 

Prentun og dreifing félagatals ............................................................... 0 0 321.027 

Þjónustugjöld banka ............................................................................. 61.901 25.000 84.626 

Póstkostnaður ....................................................................................... 4.485 25.000 0 

Bókhald og reikningsskil ...................................................................... 147.806 130.000 70.190 
Alls 4.583.176 1.620.000 3.786.487

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar Ársreikningur starfsár 2015-2016
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9 Annar kostnaður:

Ýmis kostnaður .................................................................................... 54.778 4.548 98.756 

Kostnaður v/hjálmaverkefnis  ............................................................... 0 0 10.418 

Leiðrétt f f árum og annar kostnaður .................................................... 0 0 386.413 
Alls 54.778 4.548 495.587

Kiwanisfréttir
10 Rekstrartekjur:

Tekjur Kiwanisfrétta áskrift ................................................................. 517.266 540.313 1.078.110 

Aðrar tekjur Kiwanisfrétta ................................................................... 100.000 200.000 0 
Alls 617.266 740.313 1.078.110

11 Rekstrargjöld:

Prentun ................................................................................................. 398.040 550.000 801.976 

Pökkun og dreifing ............................................................................... 168.770 190.313 302.205 
Alls 566.810 740.313 1.104.181

Tekjur umfram gjöld (gjöld umfram tekjur)   ................................ Alls 50.456 0 (26.071)

Umdæmisþing Þing 2016 Áætlun Þing 2015

12 Tekjur:

Þinggjöld .............................................................................................. 2.526.000 2.526.000 2.560.751 

Tekjur umdæmisþings, galaball ............................................................ 1.619.092 1.500.000 2.125.000 

Auglýsingatekjur .................................................................................. 0 300.000 300.000 
Alls 4.145.092 4.326.000 4.985.751

13 Gjöld:

Ferðajöfnun .......................................................................................... 277.710 1.000.000 1.150.820 

Lokahóf ................................................................................................ 1.364.699 1.500.000 2.297.708 

Akstur þingfulltrúa og gesta ................................................................. 60.000 77.000 50.000 

Blóm og gjafir ...................................................................................... 106.600 90.000 99.654 

Gisti- og ferðakostnaður erlendra gesta ................................................ 263.700 240.000 440.087 

Hádegisverður og kaffikostnaður ......................................................... 117.064 342.000 261.000 

Kostnaður þingnefndar ......................................................................... 0 40.000 70.402 

Ljósmyndun .......................................................................................... 17.000 0 17.000

Makaferð .............................................................................................. 5.000 100.000 30.000 

Pappír, prentun, ritföng ........................................................................ 13.908 100.000 31.570 

Posaleiga .............................................................................................. 14.756 10.000 25.457 

Póstkostnaður ....................................................................................... 0 0 4.415 

Sala- og tækjaleiga ............................................................................... 211.343 250.000 223.032 

Túlkaþjónusta ....................................................................................... 0 70.000 38.757 

Þingsetning og skemmtiatriði ............................................................... 126.000 110.000 0 

Annar kostnaður umdæmisþings .......................................................... 89.168 370.000 0 
Alls 2.666.948 4.299.000 4.739.902

Tekjur umfram gjöld (gjöld umfram tekjur)   ................................ Alls 1.478.144 27.000 245.849 

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar Ársreikningur starfsár 2015-2016
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14 Vaxtatekjur:

Vaxtatekjur ........................................................................................... 121.269 100.000 188.466 

Dráttarvextir ......................................................................................... 20.445 0 0

Fjármagnstekjuskattur .......................................................................... (28.501) (35.000) 34.566 
Alls 113.213 65.000 223.032

15 Vaxtagjöld:

Vaxtagjöld ............................................................................................ 472.883 456.000 426.488 

Dráttarvextir ......................................................................................... 791 0 0

Gengismunur ........................................................................................ (58.996) 0 0 
Alls 414.678 456.000 426.488

B A U T I N N . I S      B A U T I N N @ B A U T I N N . I S     4 6 2  1 8 1 8

B.S.O.
BIFREIÐASTÖÐ
ODDEYRAR
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Tillaga að lagabreytingum á umdæmisþingi á Akureyri
–  um tillögur til lagabreytingar ber að fara skv ákvæðum XIII. kafla 

umdæmislaga
1. gr.
a.  Með samþykki meirihluta virkra félaga 

getur klúbbur í umdæminu lagt tillögu(r) 
til lagabreytinga fyrir umdæmisþing, svo 
fremi að tillaga þar um, berist  um-
dæmisritara  minnst sextíu (60) dögum 
fyrir dagsetningu umdæmisþings. Um-
dæmisstjórn getur eining lagt fram laga-
breytingatillögur.

b.  Umdæmisritara ber að gera afrit af öllum 
tillögum til breytinga á umdæmislögum 
aðgengilegt öllum klúbbum umdæmisins, 
ekki seinna en þrjátíu (30) dögum fyrir 
dagsetningu þings.

c.  Breytingartillögur á lögum þessum taka
gildi með atkvæðum tveggja þriðju (2/3)
hluta gildra atkvæða viðstaddra þing full-
trúa.

Að ráði umdæmisféhirðis og með samþykki 
umdæmisstjórnar leggur Laga- og ályktana-
nefnd fram meðfylgjandi tillögu að laga-
breytingu fyrir umdæmisþing á Akureyri 23. 
september 2017. Um er að ræða tillögu um 
breytingu á 2. gr., XI. kafla umdæmislaga - 
Fjármál.

Núverandi grein:

XI. KAFLI
FJÁRMÁL

1. gr.
Þriggja (3) félaga fjárhagsnefnd sem um-
dæmisþing skipar skal gera áætlun um tekjur 
og gjöld umdæmisins fyrir næsta starfsár. 
Fjárhagsáætlun skal liggja fyrir eigi síðar en 
1. apríl og skal þá send klúbbum til kynn-
ingar. Allir klúbbar og allir kjörnir og 
 skipaðir embættismenn skulu fá eintak af 
áætl un inni eigi síðar en 15. apríl. Um-

dæm isþing samþykkir fjárhagsáætlun og 
setur fjárhagsnefnd starfsreglur.

2. gr. 
Sjóðir og bankareikningar umdæmisins 
skulu endurskoðaðir í lok hvers fjárhagsárs 
af lög giltum einstaklingi(um) eða fyrirtæki 
sem tilnefnt er af umdæmisstjórn. Reikn-
inga um dæmisins skal leggja fram á um-
dæmisþingi til samþykktar. 

Breytt grein:
„2. gr. Ársreikningur umdæmisins skal endur -
skoðaður í lok hvers starfsárs af tveimur skoð-
unarmönnum og lagður fram á umdæmisþingi 
til samþykktar. Skal a.m.k. annar skoðunar-
manna vera löggiltur endurskoðandi.  Um dæm-
is stjórn setur reglugerð um meðferð fjármuna 
umdæmisins og framsetningu ársreiknings.“ 
(09/17).

Greinargerð umdæmisritara með tillögu
Það er venja að tala um ársreikning frekar en 
sjóði og bankareikninga þegar rætt er um 
reikninga sem á að endurskoða.  

Í 2. gr. XVI. kafla er talað um starfsár og 
því rétt að nota orðið starfsár frekar en 
fjárhagsár.  

Ekkert kemur fram í lögum um hvað á að 
vera í ársreikningi og rétt að það sé skýrt 
nánar. Engin tímamörk eru á því hvenær 

árs reikningurinn á að vera tilbúinn og getur 
því dregist úr hófi að hann sé kláraður 
þannig að sú umdæmisstjórn sem tekur við 
getur lent í því að vita ekki hver fjárhagsstaða 
umdæmisins er. Góð regla er að ársreikningur 
sé kláraður eins fljótt og verða má og því rétt 
að settur sé tímafrestur á að hann sé tilbúinn 
fyrir ákveðinn tíma og ættu fjórir mánuðir 
að vera nægur tími.

Venjan er að kjósa endurskoðanda og
skoðunarmenn á umdæmisþingi og því rétt
að setja það í lögin. Fyrirtæki endurskoða 
aldrei reikninga heldur eru það einstak-
lingar. Rétt þykir að a.m.k. annar skoðunar-
mannanna sé löggiltur endurskoðandi. Að 
lokum er áréttað að ársreikningurinn eigi að 
fylgja starfsári.

Mikilvægt er að verðandi umdæmis-
féhirðar hafi sem bestar leiðbeiningar þegar 
þeir taka við starfinu.  Vel gerðar reglugerðir 
eða verklagsreglur sem þeir geta gengið að 
með mál eins og framsetningu ársreiknings, 
það að leggja fram uppgjör með reglulegum 
hætti og að ársreikningur sé tilbúinn sem
fyrst eftir að starfsári líkur viðheldur ákveðn-
um aga.  

Lögformlegar tillögur að lagabreytingum 
frá klúbbum umdæmisins bárust ekki.

Kópavogi 18.6. 2017
Óskar Guðjónsson

formaður Laga- og ályktananefndar

Tilnefning uppstillingarnefndar
– til embættis verðandi kjörumdæmisstjóra umdæmisins starfsárið 2017-18
Ágætu Kiwanisfélagar.

Uppstillingarnefnd umdæmisins tilnefnir 
Tómas Sveinsson, Kiwanisklúbbnum Helga-
felli í Vestmannaeyjum, fyrrverandi, erlend-
an ritara, svæðisstjóra Sögusvæðis og for-
mann Internetnefndar til margra ára, til 
embættis verðandi kjörumdæmisstjóra 
starfs   árið 2017-18. 

Lögformleg tilnefning barst frá Kiwanis-
klúbbnum Helgafelli og rætt hefur verið við 
Tómas um embættisskyldur þær sem hann, 

ef kosinn, mun takast á hendur og hann lýst 
sig reiðubúinn til að sinna þeim.

Aðrar tilnefningar til embættisins bárust 
ekki innan tilskilins frests. Með tilvísan til 3. 
gr. VII. kafla umdæmislaga - TILNEFNING 
OG KJÖR EMBÆTTISMANNA – hafa 
klúbbar enn svigrúm til að koma fram með 
tillögu um lögformlegt mótframboð. 

3. gr. ...Umdæmisstjóri tilkynnir klúbb-
un um skriflega niðurstöður nefndarinnar 
eigi síðar en níutíu (90) dögum fyrir um-

dæmisþing.  Aðrar tilnefningar í embætti 
verð andi kjörumdæmisstjóra verða að berast 
umdæmisritara eigi síðar en 60 dögum fyrir 
umdæmisþing. Umdæmisritari tilkynnir 
klúbb unum eigi síðar en 45 dögum fyrir 
umdæmisþing þær viðbótartilnefningar er 
borist hafa.

Kópavogi 18.6.2017.
Óskar Guðjónssn

Gunnsteinn Björnsson
Hjördís Harðardóttir
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Forseti KIEF:

Sjoerd Timmermans
Sjoerd býr í Voorburg í Hol-
landi og er kvæntur Marianne 
og eiga þau tvo syni og fjögur 
barnabörn allt stelpur. Sjoerd 
er hættur störfum en starfaði í 
ferðageiranum og hélt m.a. 
fyrirlestra við ferðaháskóla í 
Hol landi. 

Sjoerd hefur verið með-
limur í Kiwanisklúbbnun The 
Hague síðan 1991 Hann var 
forseti í Kiwanisklúbbnum 
The Hague tvisvar sinnum, 
Svæðisstjóri 11 svæðis í Hol-
lands umdæminu 2005-2007, 
Umdæmisstjóri hol  lenska um-
dæmisins 2008-2009, Interna-
tional trustee (sæti í heims-
stjórn) 2010-2013 og verið 
ráð  gjafi í mörg um umdæm-
um s.s Japan, Ástralíu,  
Pólandi, Belgíu Luxem borg 
Þýskalands, New England, 

Georgia, Illinois-EasternIoawa 
og Kentucky-Tenessee. Verð-
andi Kjörforseti KI-EF 2014-
2015, Kjörforseti KI-EF 2015-
2016 og nú Forseti KI-EF 
2016-2017. 

Kjörorð hans eru „facta non 
verba“ eða „gjörðir ekki orð“. 

 

Umdæmisstjóri
Norden 2016-2017:

Terje Kristian Thørring 
Christensen
Terje er fæddur: 1975 hann býr 
í Risør í suður Noregi eigin-
kona hans er Nina og eiga þau 
tvö börn, stráka, Thomas 10 
ára og Tobías 12 ára.

Hann starfar sem leigu-
bílstjóri á eigin bíl. Terje hefur 
verið Kiwanisfélagi síðan 2008 
forseti í Kiwanis club Risør, 
svæðisstjóri í Sørlandet í tvö 
tímabil, ásamt því að starfa í 
ýmsum nefndum á vegum 
umdæmissins Norden.

Terje hefur mikinn metnað 
fyrir því að efla Kiwanis og
hefur lagt áherslu á upp bygg-
ingu á sínu ári. 

Saman náum við árangriwww.samskip.is

Samskip eru styrktaraðili Landsambands hestamanna>  Við hjá Samskipum leggjum okkur fram um að kynnast   
 viðskiptavinum okkar og þekkja þarfir þeirra

Saman náum við árangriSamskip bjóða upp á heildarlausnir á sviði flutninga og við leggjum stolt okkar í að uppfylla 
væntingar kröfuharðra viðskiptavina. Persónuleg og traust þjónusta um allan heim.

Það er gott að 
vera í viðskiptum 
við Samskip
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Skýrsla umdæmisféhirðis
Nú styttist í að öðru starfsári mínu sem 
umdæmisféhirðir ljúki. Starfið hefur gengið 
vel og vil ég þakka öllum þeim kiwanis-
félögum sem ég hef átt í samstarfi og sam-
skiptumvið á starfsárinu sem nú er að ljúka. 
Sérstaklega vil ég þakka Gunnsteini Björns-
syni fráfarandi umdæmisstjóra og Sigurði 
Einari umdæmisritara sem nú fara úr stjórn 
fyrir ánægjulegt og gott samstarf.

Ég nefndi það í pistli mínum í síðasta 
þingblaði að fjárhagur umdæmisins væri 
viðkvæmur eins og ársreikningur starfsársins 
2014-15 bar með sér. En eins og sjá má á 
ársreikningi starfsársins 2015-16 sem er hér 
í þingblaðinu er góður afgangur af rekstri 
umdæmisins sem ég tel nauðsynlegt að 
byggja á. Umdæmið á auðvitað ekki að safna 
miklum fjármunum í sjóði en nauðsynlegt er 
fyrir hreyfinguna að eiga varasjóð sem hægt 
er að grípa til þegar í  harðbakkann slær. Þá 
mun samstarfið við Olís hjálpa hreyfingunni 
og vil ég nýta tækifærið og hvetja alla 
kiwanis félaga til að nýta sér það tilboð sem 
kiwanisfólki býðst.

Því var ákveðið í upphafi þessa starfsárs 
að nota hluta af afganginum sem var á síð-

asta starfsári og greiða eina milljón króna 
aukalega inn á bankalán sem umdæmið tók 
vegna kaupa á Bíldshöfða 12. Tel ég mikil-
vægt að ef svigrúm skapast að greiða það lán 
niður eins hratt og kostur er. 

Ég samþykkti að taka að mér starf um-
dæmisféhirðis næsta starfsár, þannig að 
þegar yfir líkur hef ég starfað sem um-
dæmisféhirðir í þrjú starfsár. Eins og ég kom 
inná í pistli mínum í síðasta þingblaði tel ég 
mikilvægt að í embættið sé skipað í að lág-
marki 2 ár í senn. Þrjú ár er góður tími og er 
allt starf komið í fasta rútínu.

Starfið hefur annars gengið vel. Inn-
heimta umdæmisgjalda hefur gengið 
snurðu   laust fyrir sig og eins innheimta þing-
gjalda og erlendra gjalda. Endurbótum á 
Bílds höfða 12 lauk í byrjun starfsársins og 
hefur vel tekist til við breytingarnar. Þá 
hefur verið haldið áfram að kaupa borð-
búnað, tæki og annað sem til þarf til að 
auðvelda útleigu enda hefur ásókn um leigu 
aukist. Þá var Petrína Ragna Pétursdóttir 
ráðin til að sjá um umsjón og útleigu á hús-
næðinu og vil ég nota tækifærið og þakka 
henni fyrir gott samstarf og minna á í leið-
inni að kiwanisfélögum býðst afláttur á 
leigu. 

Með Kiwaniskveðju,
Magnús Helgason
umdæmisféhirðir

Magnús Helgason.

AK-INN - HÖRGÁRBRAUT (SHELL-NESTIÐ) - AKUREYRI - SÍMI 464 6474
OPIÐ TIL 23:30 ALLA DAGA

opið frá 11.30 til 22.00

Fjöldskyldutilboð fyrir 4  
2 x 120 og 2 x 90 gr 

franskar, sósa og 2 lítra Pepsi 

4.180,- 
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Skýrsla umdæmisstjóra
Kæru Kiwanisfélagar, nú fer starfi mínu sem 
umdæmisstjóra senn að ljúka. Þetta er búið 
að vera lærdómsríkt, skemmtilegt og krefj-
andi ár. Ég tel mig, sem umdæmisstjóra, hafa 
reynt að sinna starfi mínu af bestu getu. Hef 
ég heimsótt flestalla klúbba landsins og 
mætt á svæðisráðstefnur hjá öllum svæðum 
umdæmisins og eru svæðisstjórar að skila 
góðu starfi fyrir Kiwanishreyfinguna.

Í nóvember var haldin stefnu mörk un ar -
ráðstefna á Hótel Hafnarfirði og mættu þar 
59 félagar úr klúbbum landsins og úr 
heimsstjórn mætti Paul Inge Poulsen. Þessi 
ráðstefna tókst ákaflega vel. Mikið kom fram 
af góðum hugmyndum varðandi fjölgun og í 
eflingu á innra starfi klúbbanna. Ég tel þetta 
vera mikið gæfuspor fyrir Kiwanis og 
mikilvægt að við leggjumst á eitt að vinna 
eftir þessari stefnumörkun. Vil ég þakka 
öllum Kiwanisfélögum sem komu að þessu 
verkefni.

Jóhannes K. Guðlaugsson svæðisstjóri 
Freyjusvæðis boðaði til sameiginlegra funda
klúbba í veitingastaðnum Ölver í Glæsibæ 
og voru um 70 kiwanisfélagar sem mættu. 
Aðalræðumaður kvöldsins var Svava Arnars-
dóttir landsstjóri JCI á Íslandi og kynnti hún
starfsemi félagsins. Frá þeim fundi mynd-
uðust  tengsl á milli JCI og Kiwanis um sam-
 starf þessara félaga. Vonandi skilar þetta 
samstarf fjölgun hjá báðum félögum í fram-
tíðinni. Þakka ég Jóhannesi fyrir þetta frá-
bæra framtak. 

K-dagurinn gekk mjög vel og mun Gylfi 
Yngvarsson greina frá því á þinginu. Það var 
frábær kynning þegar forsetahjónin Guðni 
Th. og Elísa kona hans mættu á Bíldshöfða 
við afhendingu styrkjanna til BUGLs og 
PIETA samtakanna úr K-dags sölunni. Þar 
mættu fréttamenn frá RÚV og blaðamenn 
frá Morgunblaðinu. Góð umræða fór af stað 
um Kiwanis og hvað við værum að gera 
góða hluti  í styrktarmálum á landsvísu. Við 
verðum að vera dugleg að láta vita af okkar 
verkum í samfélaginu. Okkur til heilla. Það 
hefur verið unnið að samstarfi við Pieta 

sam  tökin en þau vilja gera samstarfssamning 
við Kiwanis sem ég held að sé gott mál. Þar 
eru góðir möguleikar á fjölgun nýrra 
Kiwanis félaga og gefur meiri sýnileika fyrir 
hreyfinguna.

Í mars var mér boðið að vera við opnun 
18. sambandsþings Íþróttasambands fatlaðra 
á Radisson Blu Saga hóteli og var ég mjög 
stoltur að vera Kiwanisfélagi þar. Kiwanis 
var mjög oft nefnt í opnunarræðunum. Var 
þar sagt frá því að Esjufélagar hefðu haldið 
fyrsta Boccia mót fyrir fatlaða og hefði bolt-
inn farið að rúlla og Íþróttafélag fatlaða 
orðið til úr því og standa Kiwanisfélagar 
vel   við bakið á Íþróttafélagi fatlaðra. Það 
var gaman að upplifa þetta og sló Kiwanis-
hjartað hratt þennan dag. 

Í janúar fór ég ásamt Óskari og Guðlaugi 
á auka Evrópuþing í Luxemborg. Aðal mál-
efnin voru lagabreytingar fyrir komandi 
Evrópu KI-EF og Heimsþing KI sem haldið 
var í París, varðandi sjálfstæði Evrópu.

Í vor var farið til Færeyja með fræðslu 
fyrir forseta, gjaldkera og ritara. Allt efni 
var þýtt yfir á færeysku. Ennfremur var 

stefnu mótunarráðstefna með Færeyingum. 
Auk mín fóru Guðlaugur, Konráð og Sig-
urður Einar. Þetta fyrirkomulag mæltist 
einstaklega vel fyrir hjá Færeyingum að fá 
fræðsluna svona heim. Þakka ég Sámal 
Bláhamar fyrir góða skipulagningu í Fær-
eyjum.

Í júlí var KIEF þing og heimsþing KI 
haldið í París. Skipulögð ferð var farin á 
vegum ferðanefndar Kiwanis  sem Böddi og 
Diddi skipulögðu og í ferðina fóru 40 
manns. Ferðin hófst 5. júlí og endaði 12 júlí 
í París þar sem þingið hófst. Ferðast var um 
Normandí hérað og farið á Bretagne skag-
ann á slóðir frönsku sjómannanna sem sóttu 
á Íslandsmið fyrr á öldum. Far ið var t.d. í 
Versali og margir fleiri frábærir staðir 
skoðaðir. Þetta var frábær ferð og Didda og 
Bödda til mikils sóma.

Á heimsþinginu var Gunnsteinn Björns-
son með kynningu á hjálmaverkefninu á Ís-
landi sóttu hana um 100 manns. Voru gestir 
mjög hrifnir af þessu landsverkefni. Hefð-
bundin þingstörf voru á Evrópuþinginu. 
Stað fest var kjör Óskars til Evrópuforseta 
2018-2019. Á sunnudegi var París skoðuð 
og flogið heim á mánudegi.

Mikil breyting hefur farið fram á 
Bíldshöfða 12. Eftir vatnstjón sem þar varð 
hefur verið skipt um parket, flísar og sett 
upp nýtt eldhús. Aðstaðan er öll til fyrir-
myndar. Vil ég þakka Kiwanisfélögunum í 
Höfða fyrir frábæra vinnu sem þeir lögðu í 
þetta. Tekur húsnæðið 75-80 manns í sæti 
og er allur borðbúnaður til fyrir veislur af 
þessari stærð.

Kæru Kiwanisfélagar ég vil þakka fyrir 
frábært samstarf og vona að ég hafi gert 
eitthvað gott fyrir Kiwanishreyfinguna á 
þessu ári mínu. Megum við halda áfram að 
efla samfélagið. Verum stolt af því að vera 
Kiwanisfélagar. 

Styrkjum innra starf, verum sýnileg.

Haukur Sveinbjörnsson
umdæmisstjóri

Haukur Sveinbjörnsson.

Draupnisgötu 6, sími 464-0000 - Neyðarsími 464-0000
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Skýrsla umdæmisritara 
Sem verðandi umdæmisritari var það mitt 
hlutverk að vinna og gefa út félagatal um-
dæmisins eða Hvítu bókina eins og hún er 
kölluð. Það var ærið verk og kom hún út
í október 2016. Eitt af verkum mínum sem
umdæmisritari er að halda utan um mán-
aðarskýrslur frá klúbbum í gegnum gagna-
grunninn og upplýsa umdæmisstjórn reglu-
lega um stöðu klúbba. Ennfremur hef ég 
verið í miklum samskiptum við Kiwanis Evr-
ópu KI-EF og Kiwanis International eða KI.

Í þessari skýrslu hef ég tekið saman upp-
lýsingar úr gagnagrunninum frá upphafi 
starfsárs til enda maí. Það má segja að 
skýrsluskilin hafi verið mjög góð fram að því 
eða 100% en eftir það fóru nokkrir ritarar í 
sumarfrí. Ritarar eru byrjaðir að skila 
sumarskýrslum og má benda þeim á að fylla 
inní þær þátttöku félaga sinna á KI og KI-
EF þingi í París og þátttöku á sumarhátíðum. 
Hægt er fara inní skýrslur þó þeim hafi verið 
skilað og bæta inn upp lýsingum til 10. 
október en eftir það lokast Kiwanisárið. 
Mánaðamótin október/nóv ember er svo 
hægt að fá ársskýrslu úr gagna grunninum. 
Enn eru nokkrir klúbbar að senda mán-
aðarskýrslur í Excell og hef ég fært þær
inn í gagnagrunninn.

Bæta þarf hjá nokkrum klúbbum að setja 
inn vinnu félaga, hvað safnast í styrktarsjóði 
og hvað er styrkt. Hjá sumum riturum fylgja
oft með minnispunktar þar sem þeir sögðu 
frá nánar hvað væri að gerast hjá klúbbunum, 
ennfremur hafa svæðisstjórar sent mér 
B-skýrslur frá þeim klúbbum sem þær gera. 
Það er alltaf gaman að fá fréttir frá klúbbum 
gegnum skýrslu forseta á svæðisráðstefnum 
og frá svæðisstjórum. Mig langar að nota 
tækifærið og þakka þeim riturum, svæðis-
riturum og svæðisstjórum, sem sent hafa til 
mín skýrslur og aðrar fréttir, fyrir gott sam-
starf. 

Langflestir klúbbar eru að skila mjög 
góðu og kraftmiklu starfi og ekki síst minni 
klúbbar. Flestir klúbbana eru með tvo fundi
í mánuði og tvo stjórnarfundi. Það er tölvu-
vert um heimsóknir á milli klúbba og að 
farið sé á svæðisráðsstefnur. Klúbbar gera 
líka mikið af því að fá til sín skemmtilega og 
fræðandi fyrirlesara á almennum fundum og 
ræða svo klúbbstarfið á félagsmálafundum. 
Það er lifandi og áhugavert starf í nánast 
öllum klúbbum í umdæminu enda gaman að 
vera í Kiwanis.

Í upphafi starfsárs voru Kiwanisfélagar í 
Kiwanisumdæminu Ísland-Færeyjar 838 en 
nokkrir klúbbar hafa verið að taka til í 
félagaskrám sínum og þegar þetta er ritað er 
fækkun um fjóra félaga, en það vantar enn 
réttar félagatölur fyrir tvo mánuði. Á þessu 

tímabili hafa 25 nýir félagar gengið til liðs 
við hreyfinguna en 29 félagar hafa aftur á 
móti hætt eða látist. Nefna má að 21.000 
nýir félagar í 140 nýjum Kiwanisklúbbum 
hafa verið stofnaðir sem er mesta fjölgun 
síðustu 10 ár hjá KI á heimsvísu. 

Við erum á réttri leið varðandi fjölgun, en 
eitt af markmiðum umdæmisins þetta starfsár 
er að fjölga félögum og vonandi verð um við í 
plús þegar árið klárast. Það vant ar líka of oft 
að allar breytingar séu upp færðar svo sem 
breytt heimilisföng eða net föng í félaga-
grunninum. Ritarar klúbba verða að passa 
upp á þessi atriði miklu betur því það skiptir 
miklu máli að þetta sé allt rétt. Við ykkur sem 
verðið ritarar næsta starfsár vil ég segja að 
það sé afar mikilvægt að mæta á fræðslu fyrir 
ritara sem verður föstudaginn 23. september. 
Þar verður farið ítarlega í öll störf ritara og 
held ég að allir hafi bæði gott af að fræðast 
um áherslur nýs umdæmisstjóra og niður-
stöður stefnu mót unar. Enn fremur er gaman 
að mæta þar til að læra betur um nýjungar í 
gagnagrunninum og office.com. 

Kiwanisfélagar eru duglegir að mæta á 
fundi en meðal mætingarprósentan hjá þeim 
klúbbum sem hafa skilað mér skýrslum á 
þessum átta mánuðum er 83,5% sem verður 
að teljast ágætt. Algengt er að þeir sem ekki 
geta mætt reglulega á fundi séu settir í leyfi 
frá klúbbstarfinu t.d sjómenn. Fæst þannig 
betri mætingarprósenta hjá klúbbum.

Margvísleg fjáröflunarverkefni eru hjá 
klúbb unum. Má þar nefna flugeldasölu, jóla-
trésölu, þeir selja sælgæti, blóm, halda bingó 
og villibráðakvöld svo eitthvað sé nefnt. Með
þessum verkefnum hefur klúbbunum í um-
dæminu tekist að safna í styrktarsjóði sína 
rúmlega 32,7 milljónum kr. Á sama tíma hafa 
klúbbarnir veitt rúmlega 21 milljónum króna 
úr styrktarsjóðum sinna klúbba. Þetta verður 
að teljast glæsilegt því ótalinn er styrkur frá
Eimskip vegna hjálmaverkefnis. Í gagnagrunn-
inum má sjá að Kiwanisfélagar hafa unnið í 
samtals 11.386 klukkustundir sem segir okkur 
hvað starfið er gífurlega öflugt. 

Félagar leggja mikið á sig í þágu hreyf-
ingarinnar með ferðalögum til annarra 
klúbba, svæðaráðstefnur, umdæmisþings og 
KIEF-KI þinga í París Frakklandi í júlí og er 
fjöldi km orðin á þriðja tug þúsunda hjá 
félögum. Sértaklega þakka ég formönnum 
ferðanefndar Diðriki og Birni fyrir frá bæra
skipulagningu á Kiwanisferðinni í Frakk-
landi sem við hjónin fórum í og hún mun 
seint gleymast. 

Kiwanisfélagar gera sér líka margt til
skemmtunar og í skýrslum frá klúbbunum 
má sjá hvað það er gaman að vera í Kiwanis-
klúbbum. Það er til dæmis farið í leikhús, 
bingó, farið í keilu, Októberfest, Grodda-
veisla, Yoga, svæðaárshátíðir, sumarhátíðir 
og haldnar eru fjölskyldugrillveislur sem eru 
mjög vinsælar hjá félögum. 

Það er alltaf gaman að fá skýrslur frá klúbb-
um og sjá hvað það er margt að gerast hjá þeim 
og hvað starfið er fjölbreytt, kraftmikið og 
spennandi. Að vera umdæmisritari er krefj -
andi starf en jafnframt skemmtilegt og lær-
dómsríkt. Undirbúningstíminn fyrir það emb-
ætti hófst strax í janúar á sl. ári þegar ég fór
til Prag í Tékklandi á fræðsluráðstefnu um
markmið og stöðu KI. Ég hef verið á öllum 
framkvæmdastjórnarfundum frá byrjun 2016,
umdæmisfundum og ritað þar fundargerðir. 
Fundargerðir umdæmisstjórnar eru ávallt birt-
 ar á heimasíðunni okkar kiwanis.is. Allir fé-
lagar hafa aðgang að þessum fundargerðum 
og vil ég hvetja sem flesta að lesa þær og 
fylgjast þannig með því sem er að gerast í 
hreyf ingunni.

Þá tók ég þátt í fræðslu svæðisstjóra og 
ritara umdæmis og stefnumótunarráðstefnu 
í Hafnarfirði 12. nóvember 2016. Vil ég 
þakka formönnum Fræðslunefndar og 
Stefnu mótunarnefndar fyrir góða og skil-
virka fræðslu bæði á Íslandi og í Færeyjum 
en umdæmisstjóri, kjörumdæmisstjóri, for-
maður fræðslunefndar og umdæmisritari 
voru í Færeyjum helgina 28.-30. apríl 2017 
með fræðslu og stefnu mótunarvinnu með 
færeysku klúbbunum. Voru þeir mjög 
ánægðir með að fá fræðsluna til Færeyja og 
að fá þýtt yfir á sitt tungumál, voru allir 
sammála því fræðslan hefði sjaldan verið 
betri.

Samskipti mín við Kiwanisfélaga um land 
allt hafa verið mikil á þessum tíma, bæði í 
síma og með tölvupósti og hefur þetta verið 
gott og lærdómsríkt Kiwanisár. Ég hef 
kynnst mörgum Kiwanisfélögum í starfinu 
og vil ég nota tækifærið hér og þakka fyrir 
ómetanleg kynni og gott samstarf. 

Styrkjum innra starf, verum sýnileg.
Sigurður Einar Sigurðsson
umdæmisritari 2016-2017 

Sigurður Einar Sigurðsson.
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Skýrsla svæðisstjóra Óðinssvæði
Svæðisstjóri er nokkuð ánægður með starf-
semi klúbba á svæðinu. Starfsemin hófst 
með sameiginlegum stjórnarskiptafundum á 
Mývatni, Eyjafirði og Sauðárkróki. Mán að-
arskýrslur klúbbanna sýna að starfsemi er 
almennt góð, en mismikil eftir klúbbum. 
Styrkveitinar hafa verið nokkrar á svæðinu 
(sjá mánaðarskýrslur). Svæðisstjóri og ritari 
heimsóttu flest alla klúbba fyrir áramót, að 
undanskyldum Grími og Freyjum og því 
hafa heimsóknir eftir áramót verið með 
minna móti. 

Svæðisstjóri hefur verið í góðu sambandi 
við Skjöld á Siglufirði þar sem upp komu 
erfiðar aðstæður sem kröfðust frekari sam-
skipta og samvinnu klúbbmeðlima, það tókst 
afbragðs vel og eiga klúbbfélagar heiður 
skilið fyrir aðkomu þeirra og hjálpsemi. 
Svæðis stjóri hefur einnig verið í sambandi 
við Kiwanisklúbbinn Grím í Grímsey en
þar hefur starfi verið ábótavant. Ekki hef ur 
verið fundað sem skyldi en forseti klúbbs -
ins er upplýstur og boðar breytingar. 
Svæðisstjóri hefur verið í miklu og góðu 
sam bandi við aðra forseta á svæðinu yfir 
starfsárið en eins og ég hef bent á eru blikur 
á lofti á svæðinu og því þurfa embættismenn 
að vera á tánum, tilbúnir að grípa inn í ef 
þess gerist þörf. 

Svæðisstjóri var svekktur þegar skrán ingu 
á árshátíð lauk, þar sem aðeins 29 voru 
skráðir. Þrátt fyrir að vandað hefði ver ið 
mjög til dagskrár tók nefndin þá ákvörð un 
að hætta við þegar í ljós kom að forsendurnar 
sem við settum okkur voru brostnar. 
Svæðisstjóri gerði breytingar á úti hátíð 
Óðinssvæðis sem hefur verið haldin að 
Ártúni við Grenivík undafarin ár. Í ár var 
boðið upp á ferð til Flateyjar á Skjálfanda 
þann 10. júní. 

Seinni Svæðisráðsfundur starfsársins var 
haldinn 1. apríl og var afar vel sóttur en 36 
félagar sóttu fundinn og þar á meðal fulltrúar 
frá umdæmisstjórn. Einungis Grímur átti 
ekki fulltrúa á fundinum og svæðisstjóri fékk 
því miður ekki skýrslu frá þeim. Skýrslur 
voru lesnar og sýndu þær að starfið er mest 

megnis í sínum föstu skorðum. Skipt var 
upp í tvo málefnahópa sem fengu þrjár 
spurn ingar hver til þess að fjalla um. Um-
ræður voru góðar og beinskeyttar og var það 
mál manna að fundurinn hefði heppnast afar 
vel. Því var það ánægður svæðisstjóri sem 
sleit fundi um 15:30.

Stafsemi klúbba hefur í sumar verið með
minna móti eins og vaninn er en klúbb-
félagar Óðinssvæðis stóðu vaktina og af-
hentu hjálma á tilsettum tíma. Svæðisstjóri 
vill koma á framfæri þökkum til allra þeirra 
sem að því verkefni komu á einn eða annan 
hátt. Kiwanisklúbbar á Óðinssvæði sinntu 
þeim verkefnum og föstu viðburðum sem 
eru á sumrin með mikilli prýði en þau eru 
fjölmörg.

Sumarhátíð Óðinssvæðis var 10. júní. 
Kiwanismenn og -konur ásamt gestum, alls
um 70 manns, frá flestum klúbbum á svæð-
inu mættu á Húsavikurhöfn, stigið var um 
borð í skúturnar Hildi og Hauk sem fluttu 
okkur í Flatey á Skjálfanda. Þar tóku Ingi 
Kiwanisfélagi og Ingunn kona hans á móti 
okkur, nutum við gestrisni þeirra þessi helgi 
og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir. 

Þessi ferð var í alla staði frábær.

Það gerist nú ekki á hverju ári að klúbbar 
á svæðinu fari í húsakaup.

Kiwanisklúbburinn Kaldbakur seldi 
Kiwanis salinn sinn í Sunnuhlíð og klúbb-
urinn keypti hús niður á Eyri þar sem félagar 
hafa verið að standsetja í sumar og hafa ekki 
slegið slöku við.

Það má geta þess að Kaldbakur tók að
sér að sjá um Þingið nú í september, já Kald-
baksmenn á fullu í allt sumar.

Eins og komið hefur fram hjá Svæðisstjóra 
í rituðu máli hefur Kiwanisklúbburinn 
Emblur ákveðið að hætta starfsemi frá og 
með næsta starfsári. Svæðisstjóri þakkar 
Emblum fyrir óeigingjarnt starf síðast liðin 
25 ár.

Því miður hef ég ekki nýjustu tölur um
fjölda Kiwanisfélaga í Óðinssvæði, en svæð-
isstjóri er nokkuð viss um að við séum á 
réttri leið þó að hægt gangi. Svæðisstjóri 
gerði ráð fyrir að fara til Grímseyjar á 
árshátíð Gríms en þar sem það hitti á sama 
dag og sumarhátíð Óðinssvæðis varð ekkert 
af því en svæðisstjóri gerði samning við 
kjörsvæðisstjóra að fá að fara með honum til 
Grímseyjar vonandi að af því geti orðið.

Afmæli klúbba á Óðinssvæði:
Emblur 25 ára 25. apríl 2017.
Herðubreið 45 ára 27. ágúst 2017.

Svæðisstjóri hefur stiklað á helstu málum og 
verkefnum starfsársins. Svæðisstjóri er bjart  -
sýnn á starfsemi Kiwanisklúbba á Óðins svæði 
en á því starfsári sem ég hef gengt þessu starfi 
hefur mér orðið ljóst að Kiwanis hreyfingin á 
í miklum vanda sem við verðum að sigrast á 
með einum eða öðrum hætti svo að Kiwanis-
tarfið geti blómstr að um allt land sem aldrei 
fyrr. Að þessum orðum sögðum langar mig 
að þakka Umdæmisstjórn embætt is  mönnum 
og Kiwanis félögum fyrir afar gott samstarf. 
Megi Kiwanishreyfingin eflast sem aldrei 
fyrr.

Kiwaniskveðja,
Benedikt Kristjánsson 

svæðisstjóri Óðinssvæðis

Benedikt Kristjánsson.

GJÖGUR - GRENIVÍK
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Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis
Jóhann V. Sveinbjörnsson heiti ég og kem 
frá Kiwanisklúbbnum Búrfelli á Selfossi. Ég 
tók við sem svæðisstjóri á umdæmis stjórn ar-
fundi 1. október 2016. Vegna óvæntrar 
utanlands ferðar náði ég aðeins að skipta um 
stjórnir í 2 klúbbum Sögusvæðis. Fráfarandi 
svæðis stjóri Tómas Sveinsson skipti um 
stjórn Í Kiwanis klúbbnum Ölveri 17. sept-
ember, Kiwanis klúbburinn Helgafell skipti 
um stjórn hjá sér 1. október, ég skipti um 
stjórnir hjá Kiwanisklúbbnum Búfelli og 
Kiwanisklúbbnum Mosfelli 5. október með 
aðstoð Hauks Sveinbjörnssonar umdæmis-
stjóra og Guðlaugs Kristjánssonar formanns 
fræðslunefndar umdæmisins og umdæmis-
stjóri skipti að lokum um stjórn hjá Kiwanis-
klúbbnum Ós 8. október. 

Fyrsti svæðisráðsfundur Sögusvæðis var 
haldinn sem netfundur í gegn um Skype 
samskiptakerfið 19. Nóvember, Stefán B.
Jónsson í Internetnefnd umdæmisins og fé-
lagi í Ós var búinn að stofna aðgang fyrir 
Sögusvæði inni á Office.com og fór fundur-
inn fram á Skype for Business sem er þar. 
Félagar mættu frá öllum klúbbum en Búr -
fell og Ölver voru saman á Selfossi. Þetta
er í 3ja eða 4ja sinn sem Sögusvæði heldur 
svæðisráðsfund á þennan hátt og erum við
ennþá að þróa þetta fundarform. Fundar-
menn voru sammála um að betra væri að 
halda hefðbundinn fund þar sem allir væru á 
sama stað en netfundi ætti aðeins að halda 
þegar aðstæður væru þannig að ekki væri 
hægt að funda á hefðbundinn hátt og einnig 
mætti halda aukafundi á þennan hátt.

Sala K-lykils gekk vel á Sögusvæði, en ég 
hef ekki upplýsingar um heildarfjölda seldra 
lykla. Kiwanisfélagar sáu um söluna og nutu
sumir klúbbar aðstoðar íþróttafélaga sem
fengu síðan sölulaun fyrir vinnu sína.

Hefðbundin fjáröflun fyrir styrktarsjóði 
klúbbana fer fram í desember og afla þeir 
fjár með ýmsum hætti. Mosfell er með 
sælgætissölu, Ölver selur jólatré og flugelda 
og er að byrja með sölu sælgætis- og jóla-
skókassa, Búrfell er með skötuveislu, Helga-
fell er með sæl gætissölu og Ós selur jólatré. 
Veittir eru styrkir úr styrktarsjóðum klúbb-
anna til fjölbreyttra mála. Til barna í dansi, 
til kaupa á hátæknisjónauka, til stuðn ings-
félags geðfatlaðra, til fimleikadeildar, til 
ung linga í námi, til sumardvalarheimilis fatl-
aðra barna, til krabbameinsrannsókna, til út-
gáfu bókar um brjóstakrabbamein, til kaupa 
á lækningatækjum, til Færeyja vegna óveð-

urstjóns, og til langveikra barna, svo fátt eitt 
sé nefnt. 

Félagar frá klúbbum á svæðinu mættu við 
afhendingu styrkja vegna sölu K-lykils 18. 
febrúar og var það mjög skemmtileg og 
áhrifamikil stund. Styrkþegar höfðu orð á 
því að þeir væru ánægðir með það hversu 
margir Kiwanisfélagar mættu. 

 Reiðhjólahjálmar voru afhentir til grunn-
skólabarna á Sögusvæði eins og á öðrum 
svæðum. 339 hjálmar voru afhentir á svæð-
inu og sáu Kiwanisfélagar um afhendinguna. 
Langar mig sérsaklega að þakka Hirti Þórar-
inssyni hjálmafulltrúa Sögusvæðis og félaga í 
Búrfelli fyrir hans þátt í hjálmaverkefninu. 
Hjörtur er 90 ára gamall , fæddur 1927 og er 
með elstu starfandi Kiwanisfélögum á Íslandi 
og þótt víðar væri leitað.

Annar svæðisráðsfundur var svo haldin á 
Selfossi laugardaginn 6. maí. Þar mættu full-
trúar frá öllum klúbbum á svæðinu. Einnig
mættu gestir frá umdæminu: Haukur Svein-
björnsson umdæmisstjóri, Konráð Konráðs-
son kjörumdæmisstjóri, Sigurður Einar Sig-
urðsson umdæmisritari og Guðlaugur Krist-
jánsson formaður fræðslunefndar umdæm-
isins. Dagskrá var hefðbundinn með flutn-
ingi skýrslna og umræður um hin ýmsu mál 
sem voru á dagskrá. Staðfest var kjör svæðis-
stjóra Sögusvæðis 2017-2018 og er það Sig-
urður Einar Sigurðsson frá Kiwanis klúbbn-
um Ós og einnig kjör kjörsvæðisstjóra 2017-
2018 og er það Karl Sigmar Karlsson frá 
Kiwanisklúbbnum Ölver. 

Umdæmisstjóri sagði frá tilkynningu 
stjórn   ar Helgafells um framboð Tómasar 

Sveins  sonar í starf umdæmisstjóra 2019-
2020.

Miklar umræður urðu um hin svokölluðu 
fyrirmyndaviðmið sem stuðst er við, við 
veitingu viðurkenninga til klúbba. Mér 
hefur lengi fundist að þau viðmið sem stuðst 
er við sýni ekki rétta mynd af starfi klúbbana. 
Ágúst Magnússon félagi í Búrfelli hefur sett 
saman ný viðmið sem ég tel að sýni rétta 
mynd af starfi hvers kúbbs og tekur hann þar 
inn fleiri atriði en eru í núverandi reglum. 
Kynnti hann hugmyndir sínar á fundinum.

Skýrsluskil kúbba á svæðinu eru með 
ágætum en betur má ef duga skal. Tvær út-
gáfur af skýrslum eru í gangi. Mán að ar-
skýrslur sem skilað er á tölvutæku formi inn 
á heimasíðu Kiwanis.org, og svokallaðar 
B-skýrslur sem ritarar skila reglulega til 
svæðisstjóra. Mánaðarskýrslurnar segja nán-
ast ekkert um starfsemi klúbbana, en þar 
kemur fram hvenær fundir eru haldnir, hve 
margir mæta, fjáraflanir fyrir styrktarsjóði 
og styrkveitingar. Einnig eru skráðar heim-
sóknir til annarra klúbba. Það eru því 
B-skýrslurnar sem segja til um hina raun-
verulegu starfsemi klúbbana. Þar eru taldir 
upp fundardagar, fjöldi klúbbfélaga sem 
mæta, hvað rætt er um á fundum og ræðu-
manna getið ef það á við. Einnig eru taldar 
upp fjáraflanir, hve margir klúbbfélagar 
koma að þeim og tíminn sem í þær fer. 
Einnig eru taldar upp í smáatriðum allar 
styrkveitingar. Best væri að mínu mati að 
sameina þessar skýrslur ef hægt væri og gera 
úr henni eina góða skýrslu sem sýndi 
raunverulega starfsemi klúbbanna. 

Starf klúbbanna á svæðinu er með hinum 
mestu ágætum og mjög fjölbreytt. Stærð 
klúbbanna er misjöfn en fjöldi klúbbfélaga 
segir ekkert um starfsemi klúbbana sem er 
mjög góð allt frá þeim stærsta og til þess 
minnsta. 

3. svæðisráðsfundur Sögusvæðis verður 
haldin á Akureyri í tengslum við um dæm is-
þingið.

 Kiwanisklúbburinn Helgafell heldur upp 
á 50 ára afmæli sitt 7. október nk.

Ég hef ekki verið nógu duglegur að heim-
sækja kúbbanna á svæðinu og hef aðeins 
heim sótt 2 klúbba Ós og Ölver auk heima-
klúbbs míns sem er Búrfell.

Með Kiwaniskveðju,
Jóhann V. Sveinbjörnsson

svæðisstjóri Sögusvæðis

Jóhann V. Sveinbjörnsson.

GrímseySIGURBJÖRN
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Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis
Freyjusvæði – Starf ellefu klúbba hefur 
gengið sinn vanagang, nema erfiðleikar hjá 
nokkrum að skila mánaðarskýrslu vegna net-
fanga og breytinga á formi.

Á fyrsta svæðisráðsfundi kom tillaga um 
að forsetar læsu ekki skýrslur sínar, heldur 
tæki svæðisstjóri saman punkta. Skýrslur frá 
forsetum, svæðisstjóra og svæðisritara kæmu 
inn á vefsvæði Freyjusvæðis á Fésbók. Þar 
geta félagar klúbbanna lesið þegar hentar og 
enn fremur umdæmisstjóri og umdæmis-
ritari.

Skýrslur klúbbanna fjalla í grófum drátt-
um um;

1.  Mætingar félaga á fundi. Hvað gera 
forsetar og dagskrárnefnd til að hvetja 
til þess að verði góð mæting, umræðan 
um það. 

2.  Fjáröflun til styrktarverkefna. Fjöl-
breyttar leiðir eru farnar þ.m. sala á 
varningi, bingó, matarréttar kvöld með 
uppboði á munum, leiga auglýsinga á 
klukku ofl, umræðan um það.

3.  Styrktarverkefni – til Hjálparsveita, 
Sjúkra húsa, Umönnunarstofnanna, 
Barna sem ferðast með sjúkrabílum og 
til bágstaddra. 

4.  Afþreying heimsóknir til klúbba, fyrir-
tækja, safna, leikhús, leikir, bogfimi, 
keila, golf o.fl.

5.  Vorverkefnið er Hjólahjálmaafhending 
ellefu klúbba; Bása, Esju, Elliða, Geysis, 
Dyngju, Heklu, Jökla, Höfða, Jörfa, 
Kötlu og Þyrils í grunnskólum Reykja-
víkur, Mosfellsbæjar, Akraness, Borgar-
fjarðar, Snæfellsness og Vestfjarða. Það 
eru 47 skólar sem tilheyra klúbbum 
Freyjusvæðis. 

Vitna má í Kötlu félaga sem sömdu þessar 
vísur;

Til gæfu ávallt göngum við
má gullnum stöfum letra.
Og góðum málum leggjum lið
svo lífið verði betra.
  Kristján Snorrason

Góðverkum er gott að flikka
gleður þjóðarsálina.
Með ykkar styr þið leggið líka
lóð á vogar skálina.
  Steinn G. Lundholm 

Sameiginlegur fundur Klúbbanna ellefu sem 
svæðisstjóri sá um, var haldin 1. mars. 
Fundarefni var samstarf JCI og Kiwanis. 
Landsforsetar JCI 2016, Elízes Low og 
2017, Svava Arnardóttir kynntu fyrir okkur 
starf þeirra sem er svipuðum nótum og 
Kiwanis, nema fyrir meðlimi átján ára til 
fertugs. Það er mín trú að samvinna hreyf-
inga og klúbba verði heillaríkara en að hver 
starfi í sínu horni. Umdæmistjóri Haukur 
Sveinbjarnson hefur unnið gott starf um 
sam vinnu JCI og Kiwanis, sem verður von-
andi að veruleika og undirritað á um dæm is-
þingi 2017. 

Virðingarfyllst,
Jóhannes Kr. Guðlaugsson

svæðisstjóri Freyjusvæðis

Jóhannes Kr. Guðlaugsson.

Strandgötu 13 – 600 Akureyri

Sími 466 3800
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Skýr sla svæðisstjóra Ægissvæðis
Starfsárið sem nú er að líða hefur verið 
spenn andi og gefandi. Sem svæðisstjóri 
Ægissvæðis hef ég fengið tækifæri til að 
heim sækja alla klúbba svæðisins bæði á 
hefðbundna fundi og einnig á hinar ýmsu 
samkomur. Vil ég þakka kærlega fyrir mig. 

 Starfsárið byrjaði á hefðbundinn hátt þar 
sem ég skipti um stjórnir í klúbbum og naut 
þar aðstoðar kjörsvæðisstjóra Björns B. 
Kristins sonar. Það er mjög mismunandi 
hvaða hátt klúbbar hafa á stjórnarskiptum en 
ég reyndi að klæðskerasníða stjórnarskiptin 
að hverjum klúbbi fyrir sig. Það er gaman að 
sjá hversu starf klúbba er mismunandi en um 
leið stefna þeir allir að sama marki. Á starfs-
árinu voru þrjár svæðisráðstefnur þar sem 
forsetar klúbba lásu skýrslur sínar og tekin 
voru fyrir ýmis málefni. Gestgjafar þessara 
svæðisráðstefna lögðu mikinn metnað í 
umgjörð þeirra og þakka ég þeim fyrir þeirra 
framlag. Á fundum var ég með örfyrirlestur 
um hinn fullkomna kiwanisheim sem ég 
vona að hafi gefið einhverjum innblástur inn 
í starfið.

Starf svæðisins er í góðum farvegi en þó 
hefur félögum fækkað í heildina um einn 
þegar þetta er ritað. Klúbbarnir eru misstórir 

en gott starf unnið í þeim öllum og sannast 
þar svo sannarlega máltækið „margur er 
knár þótt hann sé smár“. Einn klúbbur á 
undir högg að sækja og er óvissa um framtíð 
hans en það er Setberg í Garðabæ. 

Ég hefði viljað sem svæðisstjóri, endur-
vekja sumarhátíð Ægissvæðis en hafði ekki 
tök á því. Vonandi verður það samt að veru-

leika á einhverjum tímapunkti. Þær efla 
svæð ið og maður fær tækifæri til að kynnast 
enn fleiri félögum innan svæðisins. Einnig 
var í umræðunni að halda kúrekaball í gamla 
Officeraklúbbnum á „Vellinum“ en undir-
rituð tók af skarið og afskrifaði það því það 
er svo mikið í boði hvað skemmtanir varðar 
og samkeppnin um þátttakendur mikil. 
Svæðin hafa ekki forræði yfir fjármagni og 
því taldi ég of mikil hætta fólgin í því að 
leigja húsnæði og borga hljómsveit í óvissu 
um þátttöku. Kannski kemur einhver á eftir 
mér sem er áhættusæknari en ég. En hug-
myndin var mjög góð.

Þegar líður að lokum starfsárs og maður 
lýkur þeim embættisstörfum sem maður 
hefur tekið að sér er svo fjölmargt sem 
maður hefði viljað gera betur. Kannski er 
það vegna þess að maður er eiginlega fyrst 
fullnuma í lok starfsárs og er þá fyrst tilbúinn 
að bretta upp ermar og framkvæma. Ég vona 
samt að ég hafi lagt mitt að mörkum til þess 
að klúbbar í Ægissvæði hafi unnið gott starf 
undir merkjum Kiwanishreyfingarinnar. 

Emelía Dóra Guðbjartsdóttir
svæðisstjóri Ægisssvæðis

Emelía Dóra Guðbjartsdóttir.

www.dekkjahollin.is
Skoðaðu úrvalið á vefnum okkar:

fyrir kröfuharða ökumenn

Heilsársdekk

AKUREYRI
Draupnisgötu 5
460 3000

EGILSSTAÐIR
Þverklettum 1
460 3001

REYKJAVÍK
Skeifunni 5
460 3002

REYKJAVÍK
Skútuvogi 12
460 3003

/dekkjahollin
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Økisstjórafrágreiðing 2016/2017
Í Føroya-økinum eru klubbarnir: Kiwanis 
Tórshavn, Kiwanis Rósan og Kiwanis Eystur-
oy. Kiwanis Tórshavn og Kiwanis Rósan eru í 
Tórshavn, og eiga stórt og gott Kiwanis-hús, 
har allir okkara fundir eru. Kiwanis Eysturoy 
er ca. 50 km frá Tórshavn. Fundarhølið er í 
Gøtu. Við míni innsetan sum økisstjóri, setti 
eg mær nøkur mál fyri 2016 / 2017-starvsárið 
sum økisstjóri fyri Føroyar: 

1.  Vit skulu fáa Hvítubók á føroyskum, og 
onnur viðkomandi skjøl yvirsett frá ís-
lenskt til føroyskt (hettar er gjørt 100%).

2.  Vit skuldu fáa teldu og telduútgerð í 
Kiwanis-húsið (hettar er gjøgnumført 
100%).

3.  Tá ið íslendingar koma at hava skeið við 
okkum, er føroyskur tolkur her (hettar er 
gjøgnumført 100%).

4.  Tá ið Før. økisstjóri kemur til Íslands, er 
skrá og umsorgan allar dagar (hettar er 
100% gjøgnumført).

Kiwanis Tórshavn hevur fingið 1 nýggj an 
lim: Jónleif á Svínafløtti, Miðvágur.

Kiwanis Rósan hevur fingið 1 nýggjan 
lim: Tóra á Løgmansbø Bláhamar, Miðvágur. 
Tóra er 19 ára gomul, og yngsti Kiwanis-
limur í Kiwanis Føroyum.

Fyri fyrstu ferð hevur Føroyar havt 1 
luttakara á Kiwanis ungdómslegu í Lichten-
stein, og tað var Tóra.

Fyrsti Før. Kiwanis limur ið er skrásettur 
sum Lifemember, er Sámal Bláhamar.

Kiwanis umboð luttikið á 50 ára há tíð ar-
hald hjá Lions Club, Tórshavn.

Eftir áheitan frá Økisstjóranum til Kiwan-
is Europa, er Føroyar komið á Europa  kortið 
hjá Kiwanis, og Danmark er strikað.

Kiwanis helt 35 stovningardag, og 4 limir 
eru enn við frá stovnan: Eirikur Ingvardson, 
Øssur av Steinum, Edri Bisp, Sámal Blá-
hamar.

Forseti Íslands og frú fingu Kiwanis-
dukkur úr Føroyum í Føroyskum klæðum.

Kiwanis Rósan hevur havt 25 ára stovn-
ingardag, og enn eru 2 limir við, sum vóru 
við frá byrjan: Eyðhild Sivertsen, Tórharda 
Bláhamar.

Kiwanis dukkurnar frá Dugna eru so væl 
dámdar at Kiwanis Ísland hevur keypt fleiri.

Kiwanis Rósan:
Arbeiðir dúgliga fyri KFUK-skótarnar.

Arbeiðstímarnir ið eru brúktir til Skava 
og Vinn-lutaseðlarnar, eru uml. 100 t.

Móttøku av tómum fløskum á Ólavsøku 
hevur Rósan brúkt uml. 200 t. uppá, og 
hevur fingið stóra hjálp frá Kiwanis-klubb-
an um í Eysturoy.

Í starvsárinum 2016/2017 hava verið 17 
limafundir og 4 nevndarfundir.

Kiwanis Eysturoy:
Hevur sum vanligt fingist við jólatræsølu og 
stuðla skótunum.

Kiwanis-dukkurnar ið verða seymaðar 
hjá Dugna, hevur Eysturoyar-klubban tikið 
sær av, og eru glað fyri at nakrar av dukk-
unum eru seldar til Kiwanis í Íslandi.

Kiwanis Tórshavn:
Barnadeildin á LSH Paddar kr. 17.000.

Skótarnir kr. 50.000,00 + kr. 20.000,00.
Róðrarsamband Føroya stuðul til inni-

róður kr. 25.000,00 (Kiwanis Róðrar kupp 
2017).

Føroya Barnaheim kr. 50.000,00.
Søla av lutaseðlum: ca. 250 arbeiðstímar.
Søla av jólatrøðum des. 2016 426 ar-

beiðs tímar.
Fyrilestur við Hjørleif Kúrberg um 

Havn   ina.
Frágreiðing frá Jens Hansen um bjarging 

av fløttum á Samos í Grikkalandi.
Frágreiðing frá Føroya Barnaheimi um 

arbeiðið v.m.
Keypt hjartastartara og eldsløkkjara (gáva 

til felagshúsini).
Harumframt hava vit stuðla kvinnu í 

útbúgving kr. 21.250,00 (des. 2016) .
2016/17: 20 limafundir og 18 nevndar-

fundir.
Uppmøting umleið 80%.

Sámal Bláhamar
 Føroyaøkið Økisstjóri

Sámal Bláhamar.

Kiwanis-Dukkan. Kiwanis Rósan hevur fingið 1 nýggjan lim: Tóra á Løgmansbø Bláhamar.
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Ég er fæddur í Reykjavík 7. mars 
1974 en ólst upp í austurbænum 
í Kópavogi frá 6  ára aldri.

Ég lauk stúdentsprófi frá 
Fjöl brautaskólanum í Breiðholti 
árið 1994 og viðskiptafræði frá 
Háskóla Íslands árið 2001. Með 
skóla og í sumarfríum vann ég í 
Búnaðarbankanum. Árið 2001 
réð ég mig sem lánasérfæðing hjá 

Byggðastofnun og flutti til Sauð árkróks.   Árið 2004 var ég ráðinn 
forstöðumaður rekstr ar sviðs Byggðastofnunar og gegni ég því starfi í 
dag.

Ég gekk í Kiwanisklúbbinn Drang ey árið 2004.   Ég var ritari 
Drangeyjar starfsárið 2005-6, fé hirðir 2006-8 og forseti Drang eyjar 
2011-12. Ég hef verið um dæmis féhirðir frá 1. október 2015.

Ég hef tekið mikinn þátt í félagsstörfum á Sauðárkróki, m.a. setið 
í stjórn Knatt spyrnu deildar og Aðalstjórnar Tinda stóls auk þess sem 
ég er í dag gjaldkeri Golfklúbbs Sauð ár króks.

Helstu áhugamál eru útivist, ferðalög, golf og fótbolti.

Ég er fæddur og uppalinn í 
Kópa vogi þar sem Kiwanis-
klúbb urinn Eldey hefur starfað 
síðan 1972. Ég er kvæntur 
Bryndísi Hinriksdóttur og á með 
henni 3 börn, Unni Ýri, Maríu 
og Sigurð Örn.

Ég er tölvunarfræðingur að 
mennt og starfa hjá Reiknistofu 
bankanna. Ég stundaði íþróttir 
hjá Breiðabliki og lúðrablástur 
hjá Skólahjómsveit Kópavogs og 

Hornaflokki Kópavogs. Þessi áhugamál lifa með mér og ég hef enn 
gaman af alls kyns sprikli. Golf, badminton og skokk stunda ég 
reglulega og tón listar áhuganum hef ég komið í farveg með því að 
syngja í Samkór Kópa vogs og er svo farinn að blása í básúnu aftur 
eftir áratuga hlé.

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. Ég var forseti Eld eyjar 2009-2010 eftir að hafa gegnt 
embætti féhirðis og gjald kera. Embætti svæðisstjóra Ægis svæðis 
gegndi ég 2012-2013, hef starfað með fræðslu nefnd um dæm isins og 
verið tengi liður umdæmisins við gagna grunn Kiwanis Interna tional 
frá 2010.

Oddeyrartanga – 600 Akureyri

Sími 460 3350

Kynning á umdæmisstjóra 2017-2018:

Konráð Konráðsson

Kynning á umdæmisféhirði 2017-2018:

Magnús Helgason 
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Kynning á umdæmisritara 2017-2018:

Emelía Dóra Guðbjartsdóttir

Kynning á kjörumdæmisstjóra 2017-2018:

Eyþór K. Einarsson
Ég er fæddur þann 31. desember 
1959 á Sauðárkróki og er elstur 
fjögurra systkina. 

Ólst upp á Ísafirði og bjó þar 
meira og minna til ársloka 1997 
þegar ég flutti með fjölskylduna 
til Sauðárkróks.

Ég er kvæntur Ásgerði Þ. 
Gísla dóttur matartækni hjá Lands bank an um og eigum við 2 börn, 
Guðrúnu og Einar Bjarna og einnig eigum við 5 barnabörn.

Eftir Grunnskólapróf og eitt ár í Lýðháskólanum í Skálholti fór 
ég að vinna hjá Ísafjarðarbæ en 1980 flutti ég til Svíþjóðar og bjó og 
starfaði í Malmö í tæpt ár. Fljótlega eftir heimkomu byrjaði ég að 
vinna hjá Símanum og sem símsmiður og síðar sem rafeindavirki 
eftir nám í Tækniskólanum fer ég að vinna í fjarskiptakerfum Símans 
á Vestfjörðum og á Norðurlandi-vestra með aðsetur á Ísafirði og 
síðar á Sauðárkróki til ársloka 2005 en þá flyt ég ásamt fjölskyldu til 
Reykjavíkur vegna breytinga á mínu starfi.

Vinn núna hjá tæknideild Securitas en var áður hjá tölvudeild 
Reykjavíkurborgar í mörg ár og einnig hjá Mílu um tíma.

Kynnist Kiwanis á Sauðárkróki haustið 2000 og gekk þá í Drang-
ey. Varð síðan forseti klúbbsins 2004-2005. 

Flutti mig síðan yfir í Eldey haustið 2006 á umdæmisþingi á Ísa-
firði og var forseti þar 2011-2012.

Var svæðisráðsritari Ægissvæðis 2007-2008 og formaður þing-
nefndar fyrir umdæmisþingið 2010 í Kópavogi. Umdæmisféhirðir 
2013-2015 og verðandi kjörumdæmisstjóri 2016-2017.

Fyrir utan Kiwanis hef ég verið í öðrum félagsstörfum þar á 
meðal formaður knattspyrnudeildar Tindastóls í fjögur ár, formaður 
knattspyrnudeildar ÍR í tvö ár og formaður golfklúbbs borgar starfs-
manna frá stofnun 2009.

Stundaði líka skíði mikið á yngri árum og því kemur ekki á óvart 
að helstu áhugamál fyrir utan Kiwanis séu golf, skíði, knattspyrna, 
tónlist og ferðalög.

Ég er fædd 23. júlí 1964, á 3 
börn og maki er Birgir Viðarsson. 
Ég útskrifaðist úr margmiðlun 
og stjórnun í Århus Danmörku í 
janúar 2006, en starfa nú á lög-
fræðisviði Arion banka hf.

Ég gekk til liðs við Kiwanis-
hreyf inguna með inngöngu í 

Sól borgu Hafnarfirði haustið 1994. Var forseti klúbbsins veturinn 
1995-1996 og aftur veturinn 2012-2013. Ég hef gegnt ýmsum 
störfum innan Kiwanishreyfingarinnar, var formaður mark miða-
nefndar umdæmisins 1996-1997, sat í K-dagsnefnd 2009-2011, er-
lend ur ritari 2011-2012 og svæðis stjóri Ægis svæðis 2016-2017. 

Aðal áhugamál mín eru félagsstörfin og ferðalög, bæði innanlands 
og utan.
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Kaldbakur – Akureyri
Nú snemmsumars tóku Kald-
baksfélagar í notkun nýtt hús-
næði fyrir sína starfsemi. Þetta 
er glæsilegur salur sem rúmar 
60-70 manns í sæti og er mjög 
vel tækjum búinn bæði í eldhúsi 
og í sal. Eru nokkrar væntingar 
með að ná góðri nýtingu á þessu 
nýja hús næði fyrir veislur og 
fundahöld. 

Kaldbakur verður 50 ára á 
næsta ári og góðan meirihluta af 
þeim tíma hefur klúbb urinn haft 
yfir að ráða húsnæði en líka voru 
haldnir fundir á Hótel K.E.A. 
um tíma. Það er gömul saga og 
ný að gott er fyrir Kiwanis-
klúbba að hafa sitt eigið húsnæði 
og fljótlega eftir stofnun Kald-
baks fékk klúbburinn aðstöðu í 
Gránufélagsgötu 49 þar sem fé-
lagar lögðu fram vinnu við 
breyt   ingar á hús næði og fengu 
það leigugjaldslaust í nokkuð 
mörg ár í staðinn. Þegar því 
tímabili lauk var aftur farið á 
Hótel K.E.A. og voru fundir 
haldn  ir þar í nokkur ár en 1992 
keypti klúbb urinn húsnæði í 
Verslunarmiðstöðinni Sunnu-
hlíð. Góður salur sem rúmaði 
vel 35-40 manns. Um sl. áramót 
kom óvænt kaup tilboð í þessa 
eign klúbbsins og var slegið til 
og selt því á sama tíma bauðst 
húsnæði að Óseyri 6 sem þarfn-
aðist verulegrar að hlynn ingar 
og var það keypt, þar var öllu 
sópað út og síðan endurbyggt, 
nánast eingöngu með vinnu-
fram  lagi Kaldbaksfélaga, undir 
rögg samri stjórn hússtjórnar. 
Klúbburinn býr vel að því að í 
honum eru nokkrir smiðir og 
aðrir iðnaðarmenn, einnig aðrir 
með hagar hendur sem voru 

ólatir að leggja sig fram við þetta 
stóra verkefni. Árangrinum var 
svo fagnað með veglegu inn-
flutn ingspartýi þann 1. júlí.

Starfið í Kaldbaki hefur verið 
með ágæt um, félagar almennt 
vel virkir og mætingar á fundi 
góð. Eitt er það sem vert er að 
minnast á umfram hefðbundin 
störf í Kiwanisklúbbi er það að 
sl. 15 ár hefur klúbburinn geng-
ist fyrir svokallaðri útivistarhelgi 
síðustu helg ina í febrúar ár 
hvert. Í fyrstu var alltaf farið á 
Illugastaði, leigð þar hús og 
helg inni eytt saman. Síðan var 
farið í Ólafsfjörð en nokkur 
síðastliðin ár hefur verið farið að 
Stöng í Mývatnssveit og notið 
einstakrar gestrisni húsráðanda 
þar þeirra Selmu og Aðalsteins 
en hann er félagi okkar í Kald-
bak. Þau láta okkur eftir allt hús-
næði sem í boði er og eld unar-
aðstöðu þar sem menn spreyta 
sig á að töfra fram hinar ýmsu 
kræsingar. Frábær aðstaða til að 
njóta helgar saman við útivist, 
jarðböðin eða leiki og spil innan-
dyra. 

Framkvæmd Um dæmis þings-
ins sem nú fer í hönd er leidd af 
Kaldbaksfélögum. Eins og þeir 
þekkja sem komið hafa að undir-
búningi þessarar árlegu hátíðar 
okkar, liggur mikil vinna þar að 
baki. Hver félagi í klúbbn um 
hefur einhver hlutverk við und ir-
 búninginn og er það von okkar 
að Þingið verði fjölmentt og vel 
takist til og allir fari frá Akureyri 
með góðar minninar með sér. 

Velkomin til Umdæmisþings 
á Akureyri.

Barinn klár.

Allt á fullu við uppbygginguna.

Forseti Kaldbaks tekur salinn formlega í notkun 1. júlí.

Breytingar á Óseyri 6 að hefjast.
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Elliðafréttir
Kæra kiwanisfólk, 
það er okkur í Elliða 

mikil ánægja að fá tækifæri til að 
segja frá starfi okkar í tilefni þess 
að kiwanisklúbburinn Elliði 
verð ur 45 ára þann 23. október 
nk.

Starfið okkar í Elliða hefur 
verið fjölbreytt í ár eins og und-
an farin ár, starfsárið byrjaði með 
því að taka þátt í K-Degi, sam-
starfsverkefni kiwanisklúbba í 
um  dæminu. Haldinn var Elliða -
veisla í október 2016 en slík 
veisla hefur verið haldinn mörg 
undanfarin ár undir nafninu 
Herra kvöld Elliða og hefur allt-
af tekist afskaplega vel og þeir 
sem mætt hafa til veislunnar 
hafa farið glaðir heim eftir 
skemmt un kvöldsins, og er þetta 
okkar helsta fjáröflun í styrkt ar-
sjóð. Einnig höfum við félagarnir 
spilað keilu og snóker saman nú 
í vetur auk skemmtana sem 
haldn ar hafa verið í félagsheimili 
Elliða á Grensásveginum en þar 
er árlegt bjórkvöld, grillveislur 
og flr. einnig hafa þeir sem hætt-
ir eru á vinnumarkaði hittast 
einu sinni í viku og skrafað um 
þau mál sem efst eru á baugi sér 
til fróðleiks og skemmtunar. 
Eiginkonur Elliðafélaga hittast 
einu sinni í mánuði á handa-
vinnukvöldi. Ekki má gleyma því 
að alla sunnudagsmorgna vetr-
arins er gönguhópur að störf  um 
þar sem gengið er heim  an frá 
félögum klúbbsins til skiptis og 
sá sem gengið er frá býður síðan 
í kaffi eftir gönguna og hafa 
þess ar göngur verið vel sótt ar af 
félögum og mökum, stund um 
hafa nánast allir klúbb félagar 
mætt. Þessar göngur hófust hjá 
okkur í Elliða 1992.

Það er gaman að geta þess að 
nú í maí sl. tókum við 2 nýja 
félaga þá Skæring M. Baldursson 
og Örn Smára Þórhallsson inn í 
klúbbinn en báðir eru þeir fyrr-
verandi félagar í Elliða.

Í dag erum við því 21 félagi í 
klúbbnum og vonum að okkur 
takist að fjölga meira.

Tveir félagar eru búnir að 
vera í klúbbnum frá stofnun hans 
1972 eða í tæp 45 ár. Þessir fé-
lagar eru: Sæmundur H. Sæ-

munds  son fyrrv. forseti klúbbsins 
og Umdæmisstjóri og Sig mund-
ur Smári Stefánsson fyrrv. for-
seti, en báðir hafa þeir félagar 
starfað af krafti að framgangi 
kjörorða Kiwanis í gegnum árin.

Styrkveitingar
Kiwanisklúbburinn Elliði hefur 
veitt fjölda styrkja til fé lags sam-
taka í gegnum árin, sem tengd 
eru stuðning við uppbyggingu 
og velferði barna, er markmið 
styrkveitingana að þær komi að 
góðum notum, þar sem þörfin er 
brýn og skilar árangri, má þar 
nefna m.a.

Íþróttafélagið Ösp sem er 
íþrótta félag fatlaðra og þroska-
hamlaðra sem byggir á að þjálfa 
og byggja upp likamlegan styrk 
og andlegan þroska fatlaðra ein-
staklinga, innan Aspar er fjöldi 
íþróttagreina, þar sem ein stak-
lingarnir eru þjálfaðir með að-
stoð þroskaþjálfa má þar nefna 
m.a. íþróttagreinar eins og fót-
bolta, sund, boccia, keilu fim-
leika, frjálsar, borðtennis, skauta, 
listhlaup á skautum, þrek og lyft-
ingar.

Kiwanisklúbburinn Elliði hef-
ur stutt Íþróttafélagið Ösp bæði 
með beinum og óbeinum hætti 
þar sem styrkveitingarnar felast í 
kaupum á verðlaunapeningum og 
bikurum, einnig aðstoða Elliða  -
félagar á beinan hátt, við afhend-
ingu verðlauna á vormóti Aspar 
fyrir framúrskarndi árang ur í hin-
um ýmsu íþróttargreinum.

Árlega hefur grunnskólum í 
Breiðholti verið veittir styrkir til 
bókakaupa, eru bækurnar veittar 
sem verðlaun til þeirra nemenda 
sem hafa staðið sig vel og skarað 
framúr vegna góðrar móður-
máls kunnáttu, hefur þetta mælst 
vel fyrir sem hvatning.

Kiwanisklúbburinn Elliði hef-
ur stutt við Bugl, sem er Barna- 
og unglingageðdeild Landspítal-
ans bæði með styrkveitingum og 
upp byggingu húsnæðis þeirra á 
Dalbraut.

Kiwanishreyfingin á Íslandi í 
samstarfi við Eimskipafélag Ís-
lands, hafa í gegnum árin staðið 
fyrir dreifingu á reið hjóla hjálm-
um til allra sex ára barna,sem 
eru að ljúka fyrsta bekk í grunn-
skóla. Þetta farsæla samstarf hef-
ur verið frá árinu 2004 og lætur 
nærri að Eimskip og Kiwanis 

hafi fært um 60 þúsund börnum 
hjálma frá þeim tíma. Þessi gjöf 
hefur í gegnum árin marg sann-
að gildi sitt og mikilvægi þess að 
nota reiðhjólahjálma og hefur 
Kiwanisklúbburinn Elliði staðið 
fyrir því að dreifa hjálmunum í 
skólana í Breiðholti.

Elliði tekur þátt í K-dags 
söfn unarverkefni Kiwanis um-
dæm  isins á landsvísu, en það eru 
liðin 43 ár síðan Kiwanis hreyf-
ingin hóf landsöfnun til styrktar 
geðheilbrigðismálum með sölu 
K-lykla, nánar til tekið árið 1973 
að ákeðið var á Umdæmisþingi 
að fara í stórt verkefni á vegum 
Kiwanishreyfingarinnar á Ís-
landi, en safnað er til styrktar 
geðfötluðum.

Þriðjudaginn 6. desember 
2016 komu félagar í Kiwanis-
klúbbnum Elliða færandi hendi í 

Sæmundur H. Sæmundsson forseti býður þá velkomna til starfa í Elliða, fv. Örn 
Smári, Skæringur og Sæmundur.

Félagar Elliða og Aspar við verðlauna afhendingu.
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Maríuhús sem er dagvistun alz-
heim ersjúklinga. Þeir gáfu hús-
inu hefilbekk og tifsög í nýtt 
smíðahorn hússins. Erla Alfreðs-
dóttir, iðjuþjálfi, átti frumkvæðið 
að því að útbúa smíðahorn til að 
auka fjölbreytni í daglegri iðju.

Vilhjálmur Guðbjartsson, fé-
lagi í Kiwanisklúbbnum Elliða 
er jafnframt notandi Maríuhúss 
og því var ákveðið að fara þess á 
leit við klúbbinn að styrkja starf-
semina með þessari gjöf. Gjöfin 
til Maríuhúss var því frávik frá 
hefðinni og var Kiwanis klúbbn-
um Elliða sérstaklega þakkað 

fyrir að láta sig starfsemina 
varða.

Auk ofangreindra styrkja hef-
ur Elliði styrkt ýmis fé laga sam-
tök og einstaklinga í gegnum 
ár in, m.a. tókum við þátt í því 
ásamt fleiri klúbbum og um-
dæm  inu að styrkja. Land helgis-
gæsluna nýverið vegna kaupa á 
hjartastuðtæki í þyrlurnar.

Starfið framundan verður 
fjöl breytt að vanda við ætlum að 
fjölmenna á Umdæmisþingið á 
Akureyri nú í haust og síðan 
halda veglega afmælisveislu að 
hótel Glym í Hvalfirði daga 6.-

8. október þar munu stjórnar-
skipt in fara fram.

Þann 20. október verður síðan 
haldið hið árlega Herrakvöld 
Ell iða eða ELLIÐA-VEISLAN 
eins og við höfum nefnt kvöldið. 
Veislan verður haldin í Kópavogi 
(Galasalnum) að þessu sinni. Í 
fyrra varð uppselt og þurftu ein-
hverjir að snúa frá, hvetjum við 
þá Kiwanismenn sem vilja mæta 
að hafa samband tímalega. 

Eins og sjá má á þessu mun 

starfið okkar byrja af krafti og 
þannig förum við samtaka í 
störfin en það er einmitt það 
sem hefur einkennt okkar vinnu 
undanfarin ár að þátttaka og 
samheldni félaga er mjög góð.

Að lokum óskum við kiwanis-
fólki velfarnaðar í sínu starfi og 
góðum árangri hér á Um dæmis-
þinginu.

Ragnar Eggertsson kjörforseti 
Elliða og fölmiðlafulltrúi

Sjö fulltrúar klúbbsins voru viðstaddir afhendinguna til Maríuhúss en þeir settu 

jafnframt hefilbekkinn saman og stilltu upp svo hann var tilbúinn til notkunar. 

Talið frá vinstri Örn Ingvarsson, Ragnar Engilbertsson, Sæmundur H. Sæ-

munds  son, forseti klúbbsins , Lúðvík Leósson, Guðmundur H. Guðmundsson 

Vilhjálmur Guðbjartsson og Þröstur Eggertsson.

Elliðafélagar undirbúa Elliðaveislu í húsnæði Elliða.

fyrir alla
Eitthvað

Opið alla daga frá 11:30 til 22:00
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Ólafur Haukukur Sr Síímomonnarson

Opið alla daga frá 11:30 til 22:00
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Þrítugsafmæli Kiwanisklúbbsins Óss
– saga hans í nútíð og fortíð
Þann 12. september fagnar Kiwanis klúbb-
urinn Ós 30 ára afmæli sínu en þá var hann 
stofnaður 1987 og vígður 4. maí 1988. Af því 
tilefni var haldin afmælishátíð og Kiwanis-
hreyf ingin kynnt fyrir almenningi á Horna-
firði. 

Á tímamótum sem þessum er vel við hæfi 
að líta um öxl og rifja upp aðdraganda að 
stofnun klúbbsins og sögu hans. Árið 1975 
var haldið 5. umdæmisþing Kiwanis hér á 
Höfn í Hornafirði og reynt í framhaldi af því 
að stofna Kiwanisklúbb en það gekk ekki 
eftir. 

Tildrög þess að Kiwanis klúbb ur inn Ós var 
stofnaður á Hornafirði voru þau að um-
dæmis stjórn umdæmisins aug lýsti í Eystra-
horni 1987 kynn ingar fund um Kiwanis hreyf-
 ing una á Hótel Höfn. Á þann fund komu frá 
umdæminu þeir Stein dór Hjör leifsson sem 
nú er lát inn og Stefán R. Jóns son. Þar voru 
líka Helgi Geir, Steinar Guð munds og 
Ludvig Gunnars son. Hvöttu þeir Steindór og 
Stefán þá félaga til þess að reyna að stofna 
klúbb hér á Höfn. Skemmst er frá því að segja 
að þeir félagar náðu saman 30 manna hópi og 
það varð úr að klúbburinn var stofnaður 
stuttu síðar.

Stofndagur klúbbsins er 12. september 
1987 og hlaut hann nafnið Ós en það nafn 
hlaut flest atkvæði í kosningum um nafn á 
klúbbinn. Merki klúbbsins hann  aði Hinrik 
Bjarnason málari eða Bassi eins og flestir 
þekktu hann. Fyrsti forseti Kiwanisklúbbsins 
Óss var Helgi Geir Sigurgeirsson. Fundirnir 
voru haldnir á Hótel Höfn og mikil gróska 
var í starfsemi klúbbsins.

Árið 1988 eða ári eftir stofn unina var 
hald inn um dæmis stjórn arfundur hér á Höfn 
og var umdæmisstjórn mjög ánægð hvernig 
til hafði tekist með stofn un og starfsemi Óss.

Félagafjöldi í gegnum árin hefur verið að 
meðaltali um 20 en mest orðið um 30. Fjöldi 
manns hafa verið félagar. Sumir hafa staldrað 
stutt við en aðrir hafa verið með okkur til 
fjölda ára. Í klúbbnum eru tveir stofn félagar 
Haukur Sveinbjörnsson og Gunnar Gunn-
laugsson en aðrir stofnfélagar hafa flestir flutt 
búferlum, og sumir þeirra starfa enn með 
hreyfingunni á þeim svæðum sem þeir búa á.

Kiwanisklúbburinn Ós hefur átt fjóra 
svæðisstjóra í Sögusvæði en þeir eru; Helgi 
Geir Sigur geirs son 1991-1992, Haukur 
Svein   björnsson 1997-1998, Stefán Brandur 
Jónsson 2008-2009, Geir Þorsteinsson 2002-
2003 og 2013-2014. Næsti svæðis stjóri 
Sögusvæðis 2017-2018 verður félagi í Ós, en 
það er núverandi umdæmisritari.

Starfsemi Óss hefur ávallt verið kraft mikil. 

Helstu fjár afl anir eru eign og rekstur aug lýs-
inga skiltis hér í bæ, páska eggja bingó, jóla-
trjéssala og Grodda veisla. Meðal árlega verka 
Óss er Kiwanis hjálmafhending en árið 1991 
byrjaði Ós á því verkefni, en frá 2003 hefur 
það verið landsverkefni með Hjálma nefnd í 
samstarfi við Eimskip.

Klúbburinn veittir árlega fjár munum til 
góðra málefna í sýsl unni og gegnum Styrkt-
ar  sjóði umdæmisins og Kiwanis Children 
Foundation, en tveir stofnfélagar fengu 
Hixon orðu og umdæmisstjóri og um dæmis-
ritari fengu gullstjörnu með rúbín gegnum 
Styrktarsjóð Kiwanis umdæmisins.

Í fyrirrúmi er ávallt kjörorðið börnin fyrst 
og fremst og ávallt er reynt að hafa styrk-
veitingar klúbbsins tengdar þeim kjör orð um.

Þótt langt sé í næstu klúbba hefur okkur 
tekist að lifa nokkuð bærilegu lífi, stjórn ar-
menn hitta aðra félaga einu sinni til tvisvar á 

ári. Kiwanisklúbburinn Ós gerð ist móð ur-
klúbbur Viðeyjar, klúbbs sem stofnaður var í 
Reykja vík og voru allmargir brott fluttir 
Hornfirðingar í honum.

Árið 2011 var 41. um dæmis þing íslenska 
umdæmisins hald ið á Hornafirði og heppn-
að ist það vel í alla staði. Ós félagar fengu 
miklar þakkir fyrir en mestar þakkir á þó 
skilið undirbúningsnefnd þingsins sem vann 
að undirbúningi þings ins í hartnær eitt ár. 
Sagt er að það að halda umdæmisþing geti 
gert útaf við klúbb en Ós menn fundu ekki 
fyrir neinu slíku. Þeir halda bara áfram veg-
inn.

Í 30 ára sögu klúbbsins er ekki hægt að láta 
hjá líða að minn ast á einstaka hæfileika klúbb-
félaga eins og til dæmis í fótbolta á útihátíðum 
klúbbsins, einstaka ferðagleði þeirra í þágu 
Kiwanishreyfingarinnar og eru til dæmis þrír 
félagar nýkomnir frá því að vera á Heimsþingi 
Kiwanis Intenational og Kiwanis Evrópuþingi 
KI-EF í París Frakklandi í júlí. 

Félagar í Ós munu fjölmenna á um dæmis-
þingið á Akureyri, enda er þetta þing með 
okkar fyrsta umdæmisstjóra og um dæm is-
ritara sem hafa gengt þeim störfum áður fyrir 
um dæm ið. En það eru félagarnir Haukur og 
Sigurður Einar.

Núna eru 30 félagar skráðir í klúbbinn og 
flestir vel virkir. Bæst hafa við sex nýir félagar 
á þessu starfsári en einn hefur hætt. Allmargir 
félagar eru starf andi sem sjómenn og hefur 
það auðvitað áhrif á mætingu á fundi, en eins 
og dæmin sanna þá hefur það ekki haft áhrif á 
getu klúbbs ins til góðra verka.

Hér hefur nú verið farið í örfáum orðum 
yfir starfsemi Kiwanis klúbbsins Óss. Von andi 
verður starfsemin áfram gefandi og skemmti-
leg. 

Ingvar Snæbjörnsson
 forseti Kiwanisklúbbsins Óss
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Að vera nýr klúbbur í Kiwanis fjölskyldunni
Vá allt í einu er liðið heilt ár 
síðan Gunnsteinn Björnsson 
sann færði mig um að Kiwanis 
væri málið og að nú myndum 
við stofna kvennaklúbb í Skaga-
firði. Það sem þetta er búið að 
vera skemmtilegt, lærdómsríkt 
og ævintýralegt ár. 

Þann 09.09.2016 var vígsla 
Kiwanis klúbbsins Freyju þar 
sem börnin skipuðu veiga mik-
inn sess, fjöldi Kiwanis félaga 
mættu og tóku þátt í að skapa 
ógleymanlegt kvöld. Það er ekki 
hægt að lýsa því með orðum 
hversu klökkar og ham ingju-
samar við vorum eftir kvöldið, 
hvað Kiwanis fjölskyldan tók vel 
á móti okkur inn í starfið. Þetta 
fyrsta ár hafa Freyjur lagt mikið 
upp úr því að kynnast, byggja 
traust og virðingu. Við Freyjur 
erum í þessari vegferð saman, 
sköp um klúbbinn saman og 
byggj um grunnstoðirnar saman 
með jákvæðni að leiðarljósi. 
Drang eyjar menn hafa líka stutt 
vel við bakið á okkur og séð til 
þess að ungabarnið vaxi og dafni 
og læri að labba að sjálfsdáðum, 
nú eru bleyjuskiptin búin,  Freyj -
ur orðnar klósettvanar og farnar 
að hlaupa um öll tún og sveitir.

Við erum einnig búnar að 
afkasta ansi mörgu á þessu fyrsta 
ári sem við höfum starfað, höf-
um tekið að okkur þrif til fjár-
öflunar, haldið góðgerðar yoga, 
verið með veitingasölu á Sveita-
sælu Skagafjarðar og verðum 
með það aftur í sumar, farið á 
dóm aranámskeið í Boccia og 
dæmt Boccia mót, selt K-lykil-
inn, afhent reiðhjólahjálma til 1 
bekk inga, verðum með kynn ing-
  ar bás á Lummudögum sem er 
bæjarhátíð Skagafjarðar, saum -
um fiskleðurs boðunga sem við 
brúkum og seljum, hald ið Aðal-
fund Kvennaklúbba Kiwanis á 
Íslandi, verið með sam eiginlega 
hátíðarfundi með Drangey, 
ásamt því að leggja grunnstoðir 
klúbbsins í stefnu mótunar og 
markaðsvinnu. Við erum einnig 
með setningu sem er Freyjum 
afar kær og hún er „hugur ekki 
hagur“ og byggist á því að góð-
gerðir þurfa ekki endilega að 
snú ast um peninga, heldur er 

það hugurinn á bakvið gjörðina, 
sendum við t.d. 34 kg af fötum 
og snyrtivörum til Konu kots. 
En það sem kannski skiptir 
mestu máli í þessu öllu saman er 
að við erum búnar að hlægja 
óendanlega mikið saman í öllum 
þeim verkefnum sem við höfum 
tekið okkur fyrir hendur, við 
erum með afar fjölbreytta 
fundarstaði og búum til okkar 
eigin hefðir. Við erum með afar 
fáar reglur og rosalega margar 
nefndir, þannig að allir félagar 
eru mjög virkir í starfinu. 
Reglurnar okkar eru; 
1.  Virðing
2.  Fundartími er ekki lengri en 2 

tímar í senn.
3.  Bannað að hafa samviskubit ef 

maður kemst ekki á fundi eða 
í verkefni, betra að komast 
stund um en ekkert. Ekki 
skyld u mæting á fundi.

4.  Forseti stýrir fundar dagskrá.
5.  Höfum gaman saman og ger-

um góðverk í leiðinni.
6.  Hrósmeistari í stað siða meist-

ara.

Þegar klúbbur er stofnaður þá er 
viðbúið að einhverjar detta út á 
fyrsta ári, sumir flytja, aðrir fara 
í barneignir, sumir hafa hrein-
lega ekki tíma o.s.frv. En þrátt 
fyrir að við séum ekki búnar að 
vera leggja áherslu á fjölgun í 
klúbbnum, þá hafa klúbb með-
lim um fækkað um fimm frá 
stofnun klúbbsins en einnig 
fjölg  að um aðrar fimm og erum 
við því sem sagt 17 talsins – á 
pari. En að mínu mati ættum við 
að hætta að tala um fjölda, hætta 
að kvarta undan því hversu fáir 
eru í Kiwanis, hversu öldruð 
hreyf ingin er og einblína frekar 
á hversu frábært fólk er í Kiwanis, 
hversu frábær verk efnin eru sem 
við ynnum af hendi og hversu 
ótrúlega skemmti legt það er að 
vera Kiwanis félagi. Fólk heillast 
meira af jákvæðni og gleði. 
Einnig held ég að, ef við sem 
hreyf ing erum opin fyrir nýj-
ung um og aðlögum klúbb starfið 
að félögum klúbbsins þá verður 
skemmtilegra og þar af leiðandi 
fjölgun. Hættum að ein blína á 
klæðaburð og form legheit, leyf-

um fólki að vera það sjálft og 
einblínum á krafta og gleði 
hvers annars. Með já kvæðni og 
víðsýni að leiðarljósi eflumst við 
sem einstaklingar, eflumst við 
og stækkum sem klúbb ur og 
leið um saman sam fé lag ið með 
fallegu kjörorðin okkar í huga í 
góðmennsku og gleði.

Vegferð okkar Freyja er rétt 
að byrja og erum við strax sjálfar 
farnar að eflast sem einstaklingar, 
erum búnar að styrkjast mikið 

sem hópur og erum spenntar að 
halda vegferð okkar áfram um 
götur Kiwanis fjölskyldunnar.

Takk kæri Gunnsteinn fyrir 
að hafa trú á okkur.

Takk kæru Drangeyjar fé-
lagar fyrir að vera alltaf með út-
breiddan faðminn

Takk kæru Kiwanis félagar 
Ís lands fyrir að vera öll svona 
frábær.

Kiwanisklúbburinn Freyja

Heimsókn Kvennaklúbba Íslands til okkar, frábær hittingur sem verður vonandi 
árlegur.

Freyjur á góðu kvöldi – pössum upp á innviðina.

Hér vorum við formlega teknar inn í Kiwanis fjölskylduna.
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Alltaf gaman í Sólborg
Ágætu Kiwanisfélagar.
Starf Kiwanis klúbbs ins Sólborgar 

hefur verið með hefð bundnum hætti í vetur. 
Margt hefur verið gert skemmtilegt og marg-
ar skemmtilegar uppá kom ur hafa verið í boði 
forsetans til að hrista saman klúbbinn. 

Á stjórnarskiptafundi 8. októ ber sl. voru 
þær Petrína Ragna Pétursdóttir og Þyrí 
Marta Bald ursdóttir heiðraðar með gull-
stjörnu fyrir vel unnin störf.

Við tókum þátt í K-deginum og fór sala 
klúbbsins fram úr væntingum okkar þar sem 
ekki margar konur höfðu tök á að taka þátt í 
deginum.

Eins og undanfarin ár pökk uðum við jóla-
sælgæti og seldist allt upp hjá okkur á ótrú-
legum hraða, enda höfum við ein stak lega 
magn aðar sölukonur innan borðs hjá okkur.

Í nóvember heimsóttum við Dyngjufélaga 
og var það bæði skemmtilegur og líflegur 
fundur og alltaf er jafn gaman að heim sækja 
aðra klúbba.

Jólafundurinn okkar var afar glæsilegur að 
vanda og mættu félagar ásamt mökum. Þar 
var afhentur styrkur til Mæðra styrks  nefndar 
Hafnarfjarðar að upphæð 150.000 kr. Vel 
heppnað kvöld.

Þann 26. janúar héldum við fund í Sjöunda 
Himni í Hamra borg þar sem við fræddumst 
um höfuðbeina- og spjald hryggjar jöfnun og 
var einnig kynnt fyrir okkur regn dropa-
meðferð, að lok um fékk hver félagi að draga 
eitt tarotspil, við mikinn hlátur félaga. Þá var 
okkur einnig kynnt starfsemi snyrtistofunnar 
Fiðrildis og Laufey Sigurðar dóttir frá Draum-
böndum kynnti sínar vörur fyrir okkur.

4. febrúar tóku félagar að sér að vinna á 
Sjávarréttardegi Eld borgar og rann allt 
vinnu framlag í sjóð klúbbsins.

Þann 23. febrúar komu Keilis menn í 
heim sókn og er alltaf gaman að fá góða gesti.

Við héldum aftur kvenna kvöld þann 3. 
mars sl. og að þessu sinni í sal Flensborgar-
skóla, kvöldið var afskaplega glæsilegt en því 
miður var mætingin í minna lagi. Allur ágóði 
af kvöld inu kr. 150.000 kr. rann óskiptur til 
Rjóðursins og ákváðum við, að bæta við 
150.000 kr. úr Petru- og Vignissjóði, þannig 
að Rjóðrið fékk samtals 300.000 kr. frá 
klúbbnum.

Þá ætlum við að styrkja ungan dreng, 
Matthías Davíð Matthías son sem er 12 ára 
um 100.000 kr. en hann þarf að fara til Boston 
í ágúst nk., í rannsókn vegna sjúk dóms sem 
hann er með, en hann er tengdur við næringu 
5-6 næt ur í viku, hann nærist ekki á mat en 
líkaminn skilar öllu út aftur, hann þarf því að 
fá næringu í æð, og á að reyna að finna út 
hvað er að. Hann er sonarsonur Guð rúnar 
Matthíasdóttur klúbb félaga okkar.

Við komum alltaf að Boccia-móti sem 
haldið er í íþrótta húsinu í Hafnarfirði og er 
haldið af Íþróttafélaginu Firði og bök um við 
fyrir það mót.

Í lok apríl var haldið í rútu norður til að 
heimsækja nýja kvenna klúbbinn á Sauð ár-
króki. Tóku kvennaklúbbarnir á suð vestur-
horn inu sig saman og héldu aðalfund sinn á 
Króknum. Mikið fjör og mikið gaman og 
verður að segjast eins og er að við fengum 
frábærar viðtökur.

Ball fyrir fatlaða var haldið 14. maí af 
klúbbunum í Garða bær, Kópavogi og Hafn-
ar  firði og eins og ávallt var það vel sótt og 
mjög gaman hjá þessum einstaklingum sem 

sækja dans leikinn. Þetta er eitt af þakk látri 
uppákomum ársins. 

Því miður hefur orðið fækkun í klúbbnum 
og héldum við kynn ingarfund sem við aug-
lýst um vel en aðeins ein kona mætti og var 
reyndar fyrrverandi félagi okkar. En við 
horfum bjartsýnis augum á framtíðina og 
vitum að okkur á eftir að fjölga aftur. 

Hér hefur verið stiklað á stóru og auðvitað 
hefur eitthvað gleymst en að lokum vil ég 
nefna að klúbburinn hefur ákveðið að breyta 
um fundardag á næsta starfsári og ætlum við 
að f unda 2. og 4. hvern mánudag í mánuði.

Með kiwaniskveðjur,
Þyrí Marta Baldursdóttir

Þyrí heiðruð með gullstjörnu.

Jólafundur.

K-lykilssala Sólborgar.
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www.glerartorg.is

„EIRÍKSLOKUNA”
Samloka m/sósu, osti, skinku, 
pepperóní og frönskum á milli
- að hætti sveitarstjórans.

„NORÐLENDINGINN”
Hamborgari með frönskum á 
milli, sósu, osti, beikoni og 
pepperóní.

„FRÖNSKU” PYLSUNA
Djúpsteikt pylsa með kryddi 
og bræddum osti og frönskum 
í brauðinu.

BÉARNAISE-BÁTINN
Nautakjöt, ostur, franskar á 
milli og Béarnaise-sósa.

HEFURÐU PRÓFAÐ...

LEIRUNESTI V/DROTTNINGARBRAUT - SÍMI 461 3008
OPIÐ TIL 23:30 ALLA DAGA
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Við bjóðum 

Kiwanisfólk 

velkomið

til Akureyrar



Mundu afsláttinn
til Kiwanis-félaga

Nánari upplýsingar veitir Haukur Sveinbjörnsson 

í s. 840-1796 eða tölvupósti: haukur@olis.is

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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