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Skýrsla fræðslunefndar til umdæmisstjórnarfundar 
28. febrúar 2015. 

 
 

Fræðslunefnd starfsárið 2014 – 2015 skipa: 
Andrés K Hjaltason Keili, formaður, 
Benóný A. Guðmundsson Keili, 
Konráð Konráðsson, Eldey. 
 
Vinna fræðslunefndar hefst mörgum mánuðum áður en  starfsárið hefst og er komið 1 ár síðan 
nefndin hóf störf. 
Fræðsla svæðisstjóra var sl. vor í Kiwanishúsinu á Bíldshöfða og forsetafræðsla var tvískipt,  í 
Kiwanishúsinu í Hafnarfirði og samhliða svæðisráðsfundi í Óðinssvæði á Húsavík.  Engin   
féhirðafræðsla var þetta árið en þess í stað sendi umdæmisféhirðir öllum féhirðum yfirlit yfir 
greiðslu gjalda.  Á umdæmisþinginu var upprifjun fyrir forseta og ritarafræðsla. 
 
Í síðasta mánuði óskaði Elliði eftir að fá fulltrúa úr fræðslunefnd í heimsókn, fóru 2 fulltrúar 
þangað og áttu ánægjulega kvöldstund með þeim. 
 
    Með Kiwaniskveðju 
 
      
    Andrés K Hjaltason. 
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Skýrsla internetnefndar til Umdæmisstjórnarfundar 

28 febrúar 2015 
 

Frá síðasta umdæmisstjórnarfundi, eða frá því að nýja útgáfa kiwanis.is var opnuð hefur verið 
töluverð vinna við ýmislegar lagfæringar á vanköntum sem upp hafa komið eftir uppfærsluna 
á vefnum, en þetta er að vísu algengt vandamál að réttar IP tölur fylgja ekki öllum slóðum og 
skjölum eins og á að gera til að hlutirnir virki rétt.  
Vinna við hýsingarkerfið eða innranetskerfið er í fullum gangi og vonumst við til að sjá 
árangurinn innan skamms, en þetta verður bylting fyrir okkur til að hýsa gögn umdæmisinns 
sem eru í dag af því sem virðist dreifð um allar trissur. Í gangi er uppsetning á bókunarkerfi 
fyrir salinn okkar hér á Bíldshöfðanum þar sem hægt verður að sjá á vefnum hvenær salurinn 
er í útleigu og hvenær hann er laus. En þetta kerfi verður aðgangsstýrt eins og allt 
innranetskerfið kemur til með að verða. 
Fréttaöflun er ávalt vandamál sem virðist ætla að vera viðvarandi, sem ég hreint og beint skil 
ekki, hvers vegna kiwanisfélagar hreinlega nenna ekki að skýra frá því mikla og uppbyggjandi 
starfi sem við erum að inna af hendi, og það sér það hver einasti félagi að við verðum að 
blásta til sóknar vegna fækkunar í hreyfingunni okkar, og þar getur vefurinn komið sterkur 
inn við kynningu á okkur og því sem við erum að gera. 
Sumir eru nokkuð drjúgir við að nota facebook, en að mínu mati er forgangsröðunin öfug ég 
vildi sjá efnið fyrst inn á kiwanis.is og síðan nota deilihnappinn til að koma fréttinni á 
facebook þ.e.a.s ef hún á yfirleitt erindi þangað, því eins og við vitum er facebook alltaf að 
verða opnari gagnvart ýmissi vafasamri notkun á efni sem radar þangað inn og verður þeirra 
eign. Vil ég ýtreka þetta við okkar fólk að hafa þetta í huga og virkja okkar vef betur, til sýnis 
fyrir okkur og alla þá sem hafa áhuga á því sem við erum að gera. 
 
 
 
 

14 febrúar 2015 
                                             Tómas Sveinsson formaður internetnefndar. 
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Skýrsla formans þingnefndar 
til umdæmisstjórnarfundar 

28 febrúar 2015 
 
 
Umdæmisstjóri, ágæta umdæmisstjórn. 
 

Undirbúningur að 45. Umdæmisþingi Kiwanisumdæmisins Ísland – 
Færeyjar, sem haldið verður í Vestmannaeyjum 11. – 13. september 2015 hófst 
með því að þingnefnd var skipuð síðastliðið haust, en hana skipa Guðmundur 
Jóhannsson formaður, Tómas Sveinsson, Birgir Sveinsson og Hafsteinn 
Gunnarsson. Um leið og vitað var hvenær þingið yrði haldið var farið í að bóka 
gistingu fyrir þingfulltrúa en það hefur og verður okkar mesti höfuðverkur í 
sambandi við þetta þinghald. Gisting verður eins og ég sagði frá í kynningu 
okkar á þinginu í Kópavogi á Hótelum bæjarins, gistiheimilum og hostelum. 
Skipulag þingsins verður með hefðbundnu sniði, nema við ætlum að hefja þing 
um hádegi á föstudegi svo að þingfulltrúar geti komist til eyja með fyrstu ferð 
Herjólfs úr Landeyjahöfn og þurfi þar að leiðandi ekki eina aukanótt í gistingu. 
Þingsetning fer fram í Landakirkju föstudaginn 11. september. Að þingsetningu 
lokinni munum við Helgafellsfélagar hafa opið hús í húsnæði Klúbbsins við 
Strandveg. Þar mun einnig þingi verða framhaldið á laugardeginum. Við höfum 
einnig ákveðið að bjóða upp á makaferð í tengslum við þingið. Lokahóf verður 
haldið í Höllinni við Laungulág sem er veislu og ráðstefnusalur af  bestu gerð.  
 
 
Með Kiwaniskveðju  
Guðmundur Jóhannsson 
Formaður þingnefndar.  
 
  
    
 



 

 

Skýrsla umsjónarmanna með Stífkrampaverkefninu til 
umdæmisstjórnarfundar 28. febrúar 2015 

 
Frá síðasta umdæmisstjórnarfundi höfum við sótt þrjár svæðisráðstefnur og rætt verkefnið auk þess sem 
við sendum erindi til svæðisfundar í Sögusvæðinu en áttum þess ekki kost að vera þar. Við gerðum grein 
fyrir stöðu verkefnisins og ræddum möguleika klúbba á frekari þátttöku. Engin ný framlög hafa borist og 
engar fregnir enn um að klúbbar hafi í hyggju að auka framlög. Innheimtuseðlar voru sendir út vegna 
loforða sem gefin voru við upphaf verkefnisins og síðustu innheimtur verða sendar út fyrir vorið.  Miðað við 
15. janúar höfum við safnað 151.400 $ sem eru 169,40 $ á hvern félaga. Þeir fjármunir sem við eigum 
útistandandi eru nálægt einni milljón.   

Verkefnastjórnin hefur nú tilkynnt að  að söfnuninni muni ekki ljúka á heimsþinginu eins og áður hafði verið 
tilkynnt heldur 1. desember. Þetta er gert með tilliti til þess að mörg umdæmi eru með þing eftir 
heimsþingið og þar með opnað á þann möguleika að í tengslum við þingin geti farið fram einhver söfnun. 
Við eigum því enn möguleika á einhvers konar átaki. Það er þó ljóst að eftir því sem líður er erfiðara að ná 
fram viðbrögðum. Þó vitum við að klúbbar Óðinssvæðis munu td. stefna að því að halda svæðishátíð í vor á 
Akureyri og ef vel tekst til láta eitthvað af hendi rakna.  

Ef einhverjir klúbbar eða einstaklingar hyggjast kaupa td. Zeller orður er hægt að gera það á tveimur árum 
og enn er opið fyrir klúbba að gerast silfur eða modelklúbbar og greiða framlagið á fimm árum.  

Nú hafa safnast um 74 milljónir dollarar og nokkuð öruggt að markið næst. Evrópa hefur staðið sig mjög vel 
eins og sést á meðfylgjandi yfiriti. Meðalframlag er 322 $ en okkar meðaltal er tæpar 170 $ eins og áður 
sagði. 

Í mánaðarlegum símtölum okkar með umsjónarmönnum söfnunarinnar í Evrópu heyrum við af framlögum 
hinna umdæmanna og það stefnir í að við verðum neðst með minnsta meðalframlag allra kiwanisumdæma 
í álfunni. Fyrir þessu geta auðvitað verið ýmsar ástæður, aðrar en að við séum svona ódugleg. 

Margir klúbbar eru með föst verkefni sem kannski er sífellt erfðiðara að  standa við. Í mörgum löndum 
Evrópu eru Kiwanisfélagar vanari því að greiða úr eigin vasa en við hér og eru í sumum tilfellum einfaldlega 
betur stæðir en almennt. Ég vil þó undirstrika að 160 þús $ eru nálægt 20 milljónum og ekki vil ég gera lítið 
úr því. En við getum ekki annað en hvatt Kiwanisklúbba til að skoða málið og hver gerir væntanlega eins vel 
og hægt er. Það má þó líka hvetja umdæmisstjórnarfólk til að ræða þessi mál í heimsóknum en eins og allir 
vita  er þetta málefni sem er á forræði umdæmanna fyrir hönd Kiwanis International. Í Kiwanisfréttum sem 
eru væntanlegar er hvatning til klúbba og félaga og vonandi skilar það einhverju. Ég bind vonir við það. 

Fyrir hönd umsjónarmanna 

Ástbjörn  Egilsson 
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Skýrsla tengiliðar við gagnagrunn KI til 
umdæmisstjórnarfundar 28. febrúar 2015 
 
Á síðasta umdæmisstjórnarfundi taldi undirritaður líklegt að löngu boðaður 
flutningur á félagatali umdæmisins til KI yrði að veruleika innan örfárra vikna.  
Skemmst er frá því að segja að enn hefur hann ekki komið til framkvæmda.  
Breyta hefur þurft forritum á báðum stöðum til að koma öllum gögnum til skila 
og sú vinna hefur tekið meiri tíma en áætlað var.  Þegar þessi orð eru skrifuð 
hefur verið sent út afrit af gagnagrunninum sem er vonandi það síðasta.  Um 
leið og staðfest hefur verið að innlestur hafi gengið og öll gögn skilað sér verður 
farið í að koma boðum til embættismanna klúbba og að koma fræðslu um nýtt 
kerfi til allra notenda.  Til stendur að vinna með fræðslunefnd umdæmisins að 
því. 
 
Vegna þess að þessi breyting hefur staðið til hefur ekki verið lagt í neina vinnu 
við breytingar á núverandi kerfi og aðeins því verið sinnt sem beðið hefur verið 
um sérstaklega varðandi breytingar og aðgang að upplýsingum.  Vonandi hefur 
það ekki reynt um of á þolinmæði embættismanna og félaga. 
 
Enn er eftir einhver vinna við að breyta verklagi við nokkur verkefni sem hafa 
verið á könnu tengliðar.  Dæmi um þau verkefni eru gerð gagna fyrir 
Kiwanisfréttir og flutningur upplýsinga úr félagatali í Hvítu bókina.  Gert er ráð 
fyrir að þeirri vinnu ljúki á starfsárinu. 
 
 
 
Með Kiwaniskveðju, Konráð Konráðsson 
 


