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Kæru Kíwanisfélagar,og gestir. 

Ég vil byrja á því að bjóða velkomin á þennan umdæmissfund þau Jóhönnu og Magnús sem verða 
embættismenn í næstu stjórn með Gunnsteini. 

Nú eru liðnir tveir  mánuðir af nýju ári og seinni hálfleikur hafinn hjá okkur ef svo má segja ,því tíminn líður 
ótrúlega fljótt.En eins og ég sagði á Kiwanissíðunni  fór ég í hnéaðgerð í endaðan nóvember og gat því lítið 
heimsótt klúbba í desember eins og ég ætlaði mér,en meiningin var að fara á jólafundi hjá sem flestum 
klúbbum. Ég hef nú verið í net og símasambandi við félaga um allt land. 

Þann 24. janúar s.l. sat ég afmælisfund í Detroit í tilefni 100ára afmæli hreyfingarinnar, og færði ég fyrsta 
klúbbnum fallega borðflaggstöng á hraunmola frá okkur í umdæminu Ísland / Færeyjar, þetta var falleg og 
virðuleg hátíð, þar sem einnig var fundur með öðrum umdæmismönnum og stjórnum, á þessum fundi fékk 
ég sem umdæmisstjóri viðurkenningu fyrir skýrsluskil  fyrir umdæmið Ísland/Færeyjar  ásamt fimm öðrum 
umdæmum. þá færði heimsforseti John Button Bæjarsafninu í Detroit sögu Kíwanis. 

 Mér barst til eyrna síðarihluta janúar mánaðar að Eldfell myndi hætta starfssemi þann 1.apríl n.k., þeir 
höfðu ekkert samband við umdæmisstjórn, þannig að við Stefán Jónsson fórum á fund hjá þeim og 
reyndum að telja þeim hughvarf, fórum við vongóðir af fundi, en síðan var almennur félagsfundur hjá þeim 
þar sem þetta var samþ með 9 atkv 2 ógildir og einn sagði nei.   Að mínu mati voru þeir búnir að ákveða að 
legga starfsemina af,  þannig að umdæmið gat ekkert gert í þeirra málum. Enda finnst mér alltaf skrítið að 
heyra menn innan hreyfingarinnar segja að umdæmið eigi að gera þetta eða hitt til dæmis gagnvart fjölgun 
það gerir engin nema félagarnir sjálfir umdæmið getur ekki komið og sagt við menn í hinum ýmsu byggðum 
eða bæjum komið og gerist  kiwanisfélagar. 

Því kasta ég því fram hér að ef þið þekkið einhvern sem er í Eldfelli þá hafið samband og takið viðkomandi 
aðila með á fund hjá ykkur því mér heyrðist á mörgum að þeir vildu halda áfram í Kiwanis. Það er alltaf sárt 
að missa félaga úr hreyfinguni þó sérstaklega þegar við erum að berjast fyrir því að verða eittþúsund. Ég 
hef frétt að nokkrir klúbbar hafa boðið eldri félögum að gerast félagar á ný og vonandi gengur það vel, því 
Kíwanishjartað slær víða.  Það má vel vera að gjöldin hræði menn og skulum við gera átak til að hefja 
kynningu á hvað felst í þessum gjöldum. 

Það er ánægjulegt að nokkrir klúbbar hafa sýnt áhuga á að hafa stjórn í tvö ár og er það vel ,því eftir eitt ár 
sem forseti eru menn rétt að byrja að kynnast öðrum forsetum og öðrum embættis mönnum og koma sínum 
málum að því árið í embætti er fljótt að líða þeir sem eru með stjórnina í tvö ár eru mjög sáttir með þetta 
fyrirkomulag   það hefur okkur Básafélögum allavega gefist vel, en þannig hefur það verið í nokkur ár. 

Ég hef farið á nokkra fundi eftir áramót t,d. Jörfa þar sem mér fannst mikið til koma vegna þess að forsetinn 
var í miklu stuði og gerði mikið grín af mönnum en þó aðallega af sjálfum sér. Það er alltaf gaman að vera á 
svoleiðis fundum 
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Þá fór ég á Þorrablót hjá Geysir og síðan fórum   ég ásamt umdæmisritara á fund sem Geysis menn færðu 
til vegna heimsóknar okkar.  

Viðstaddur var ég svæðisráðstefnu hjá Ægissvæði sem var haldin í Garðabæ mættir voru 40,kiwanisfélagar 
sem er nokkuð gott. Þó er það alltaf sami höfuðverkurinn að fjölga það hefur verið sagt og verður alltaf 
staðreynd að það gerir enginn nema sjálfir félagarnir í hverjum klúbb,allar ráðstefnur og aðrir fundir og 
fræðslur,fjölga ekki alveg sama hvað hver segir um þau mál. Þess má geta að það eru ekki margir klúbbar 
sem ég á eftir að heimsækja á suðursvæðinu ætlun mín er að taka smá rúnt fyrir norðan  

 

Við hjónin fórum á Sauðakrók og vorum viðstödd þorrablótsfund hjá þeim,  þarna hefðu félagar mátt mæta 
betur,en um 40 manns voru þar ,   Sæmdir voru þrír  félagar silfurstjörnu og tveir fengu viðurkenningu fyrir 
100% mætingu gaman var að sjá að  Húsvíkingar sáu sér fært að mæta á  blótið og keyra aftur heim að því 
loknu..og sýnir það vel hvað  gaman er  að sjá  félaga á Óðinssvæði vinna vel saman.  Stóra 
fjáröflunarverkefnið sem Drangey hefur staðið fyrir er frábært og öðrum til eftirbreytni, og formleg afhending 
á tækinu fer fram í Miðgarði 7.mars n.k. þar sem mikil dagskrá verður. 

Einnig verður gaman að koma á Glerártorg 1-3 mai þar sem  starf hreyfingarinnar verður kynnt  I máli og 
myndum og  afmælishátið  í tilefni 100 ára  kíwanis á heimsvísu. 

Við félagar í Básum héldum einnig veglega afmælishátið í byrjun janúar þar sem við buðum  bæjarbúum til 
veislu.  

Nokkrir klúbbar hafa átt afmæli t.d Eldborg sem hélt veglega afmælisveislu í tilefni 45.ára afmælis í nóv.s.l. 
og Ölver 40ára og heldur uppá það 21.mars n.k. 

Hjálmaverkefninu var bjargað fyrir horn þegar Guðrún sagði sig frá því vegna flutnings úr Reykjavík hafði ég 
samband við nokkra félaga um hjálp en ekkert gekk fékk ég þá konuna mína í lið með mér og settumst við 
niður á Bíldshöfða og hringdum í marga skóla til að fá uppgefið um fjölda barna í viðkomandi skóla þetta 
gekk betur en við þorðum að vona og veit ég ekki annað en að þeir verða  afhentir á tilsettum tíma, þó er 
smá vandi vegna Eldfells manna það vantar einhvern til að afhenda í þá skóla sem þeir voru með á sínum 
vegum, en þeir verða afhentir 21-24 apríl eins og venjulega 

Á síðasta ári óskaði ég eftir því við forseta að  þegar viðburðir t.d. fjáraflanir eða skemmtanir væru skyldu  
þeir skoða dagskrá klúbba þannig að ekki  rækist á  viðburðir, ég hef lent í því að geta ekki verið með vegna 
þessa að tveir eða fleiri viðburðir eru sama dag, því vil ég árétta þetta fyrir næsta ár.Það er erfitt að deila sér 
niður því það er misjafnt hvenær forsetar eða þeir sem eiga að hringja og láta umdæmisstjóra vita ,en við 
skulum bara vera hnarreist og bera höfuðið hátt og láta okkur hlakka til starfsins á vormánuðum og muna 
eftir að gera okkur glaðan dag saman í sumar…… 

Með Kíwaniskveðju 

Gunnlaugur Gunnlaugsson  Umdæmisstjóri. 
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                              Skýrsla Kjörumdæmisstjóra  til  Umdæmisstjórnarfundar 
                                                Í Kiwanissalnum Bíldshöfða 
                                                         28 febrúar 2015 
 
 
 
Starf Kjörumdæmisstjóra snýr að mestu að undirbúningi fyrir komandi  starfsár  í lok Janúar 
fórum ég verðandi umdæmisritari Jóhanna Einarsdóttir ásamt verðandi umdæmisféhirði Magnúsi 
Helgasyni til Prag og sóttum fræðslu fyrir verðandi embættismenn umdæmissins. 
Unnið hefur verið að undirbúningi fræðslu og mun svæðisstjórafræðslan fara fram 13-14 mars 
n.k. ákveðið hefur verið að  fara með fræðslu embættismanna klúbbanna út í svæðin eins og um 
var rætt á síðasta þingi  og verður fræðsla á síðustu svæðisráðstefnu hvers svæðis í vor. 
Horft er mikið til niðurstaðna starfshópa og áherslur sem komu fram í starfshópum á síðasta þingi  
við skipulag næsta starfsárs og eð það meðal annars mín tillaga að þing 2016 verið haldið að vori 
og legg ég til helgina 20-21 maí 2016 umdir þinghald. 
Ég hef einnig verið að undirbúa þá  umdæmisstjórn sem ég mun leiða og vil ég  skora á menn 
sem huga hafa á að leiða starf nefnda að gefa sig fram við mig  
Nú þegar verkefnið nálgast verð ég að segja að ég er fullur eftirvæntingar að takast á við 
verkefnið og hlakka til að  vinna með sem flestum Kiwanismönnum og konum á komandi 
starfsári. 
 
 
Með kiwanis kveðju  
 
Gunnsteinn Björnsson 
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Umdæmisstjórnarfundur 28. febrúar 2015 
 
Skýrsla umdæmisféhirðis. 
 
Ágætu Kiwanisfélagar. 
 
Frá síðasta umdæmisstjórnarfundi hefur starf umdæmisféhirðis verið nokkuð í föstum 
skorðum. Innheimta félagsgjalda gengur mjög vel sem og allur rekstur á umdæminu.  
Fækkun á félögum frá því að fjárhagsáætlun er gerð þýðir lægri tekjur sem verður 
væntanlega mætt með lægri ferðakostnaði.   
Umsýsla með Bíldshöfa tekur alltaf tíma en mestur tími hefur farið í að klára reikninga 
2013-2014 fyrir umdæmið, umdæmisþing og Kiwanisfréttir svo hægt sé að leggja þá 
fram til samþykktar á þessum fundi. 
Eins og áður hefur komið fram er hagnaður að allri okkar starfsemi þrátt fyrir aukin 
útgjöld vegna framkvæmda á Bíldshöfa. 
Ferðakostnaður embættismanna á síðasta ári var töluvert lægri en áætlað var sem 
skýrir að mestu þennann hagnað.  
Til að gera fundaraðstöðuna okkar hér á Bíldshöfanum enn betri enn hún er og líka til 
að auka útleigu og þar með utanaðkomandi tekjur þarf að fara í nokkrar 
framkvæmdir.  
Skipta þarf um parket, flísaleggja eldhús og forstofu sem og að bæta við hillum eða 
skápum inni í eldhúsi. 
Eins þarf að kaupa hljóðkerfi ásamt þráðlausum hljóðnema sem mun nýtast fyrir 
klúbbafundi auk annara funda.  
Umdæmið á til peninga fyrir kaupum á þessum búnaði og fyrir þessum 
framkvæmdum og ég legg til að umdæmisstjórn samþykki þessi búnaðakaup auk 
þeirra framkvæmda sem þarf að fara í. 
 
 
Með Kiwaniskveðju, 
Eyþór K. Einarsson 
Umdæmsféhirðir 2013-2015 

 
 



Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar District K39
Staða skv. mánaðarskýrslum 2014 Samantekt október 2014-janúar2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Félagatal Inntaka Útstrikun Félagatal Fjáröflun Framlag í Veitt fé úr                    MánaðarskýrslurMætingGagnagr
1.10.2014 nýrra fél. félaga styrktarsj. vinnust. styrktarsj. % KI

K3901 Freyja Skilað Vantar MeðaltalAlls
K08305 Básar 19 2 1 20 272 4 20
K07987 Elliði 21 21 815.000 900 4 21
K07988 Esja 13 13 3.940.245 55 4 13
K08192 Geysir 15 2 16 422.250 59 4 16
K07989 Hekla 23 1 22 1.680.000 82 1.160.000 4 23
K13210 Höfði 25 2 27 950.000 77 950.000 4 27
K07976 Jöklar 9 9 0 4 9
K07990 Jörfi 31 2 32 1.070.124 796 522.910 4 30
K07991 Katla 26 1 25 400.000 200 260.000 4 25
K07974 Þyrill 30 1 31 228 3.515.000 4 0 31
K 18364 Dyngja 11 11 193 4 11

11 Samtals 223 7 5 227 9.277.619 2862 6.407.910 40 4 226
Meðaltal á félaga

     Mánaðarskýrslur
K3902 Færeyjar Skilað Vantar gagnagr
K16906 Eysturoy 11 11 0 4 11
K13519 Rósan 11 10 1.047.606 104 124.220 4 0 10
K10336 Tórshavn 28 29 320 4 0 28

3 Samtals 50 0 0 50 1.047.606 424 124.220 8 4 49
Meðaltal á félaga

K3904 SAGA gagnagr
K07992 Búrfell 13 13 2 2 13
K18166 Eldfell 20 19 0 4 19
K07996 Helgafell 102 2 3 102 1.900.000 370 558.000 4 104
K15838 Mosfell 16 14 132 240.000 4 16
K12125 Ós 25 24 670.000 197 300.000 4 0 24
K07995 Ölver 61 60 1.152.000 485 4 60

6 Samtals 237 2 3 232 3.722.000 1.184 1.098.000 18 6 0 236
Meðaltal á félaga

K3904 Óðinn Skilað Vantar gagnagr
K07997 Askja 17 1 1 17 2.110.000 210 215.000 4 17
K09170 Drangey 21 3 1 23 300.000 4 21
K013862 Embla 11 11 192.500 214 4 11
K09487 Grímur 21 5 1 23 630.000 148 1.150.000 4 23
K07985 Herðubreið 7 7 93.401 52 12.500 4 7
K07975 Kaldbakur 25 26 90.000 176 4 25
K07981 Skjálfandi 15 15 35 673.342 4 15
K07994 Skjöldur 38 1 40 4 41

8 Samtals 155 8 4 162 3.115.901 835 2.350.842 32 0 160
Meðaltal á félaga

K3905 ÆGIS skilað Vantar gagnagr
K07980 Eldborg 46 2 44 110 4 44
K07984 Eldey 57 1 56 709.000 608 600.000 4 56
K07979 Hof 10 1 1 9 157 4 10
K11651 Hraunborg 35 35 85.000 953 600.000 4 35
K07983 Keilir 25 2 26 1.443.000 364 574.355 4 25
K07978 Setberg 14 1 15 8 4 14
K14464 Sólborg 29 29 491.498 108 4 29
K18043 Varða 11 1 10 100.000 50 4 10

8 Samtals 227 4 5 224 2.828.498 2358 1.774.355 32 0 223
Meðaltal á félaga

Yfirlitið er unnið upp úr skýrslum klúbba október 2014 - janúar 2015

Umdæmið 1.okt.14 Nýir útstrikun staða 31. jan 2015Söfnun Klst Til líknarmála Skilað Vantar Meðaltal %Alls
Samtals 892 21 17 895 19.136.624 7.663 10.735.327 130 14 894

Raunaukning


