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                              Skýrsla Svæðisstjóra til  Umdæmisstjórnarfundar 
                                                Í Kiwanissalnum Bíldshöfðða 
                                                         28 febrúar 2015 
 
Svæðisstjórn Ægissvæðis skipa: 
            Svæðisstjóri:                  Magnús Eyjólfsson, Hof 
            Kjörsvæðisstjóri:          Svavar Svavarsson,Hraunborg 
            Ritari:                            Gísli Kjartansson,Hof 
            Meðstjórnandi:              Magnús P Sigurðsson,Eldborg 
            Fráf.Svæðisstjóri:          Jóhanna M Einarsdóttir,Vörðu 
 
Frá síðasta Umdæmisstjórnarfundi,byrjaði ég á að fara til Eldborgar í tilefni 45 ára afmælis 
þeirra þann 29 november 2014.Einnig var Svavari og mökum okkar boðið.Í  desember var 
nóg að gera hjá mér og okkur Hofsfélögum í að gera klárt húsnæði ásamt Björgunarsveitinni í  
sambandi við Flugeldasöluna hjá okkur.8.janúar  var félagsmálafundur hjá Hofi og tókum við 
inn nýjan félaga Guðmund Pál Kristjánsson.Þann 21 janúar var mér boðið á Þorrafund hjá 
Eldey,og sá ég um innsetningu á nýjum félaga Jóni Inga Hjálmarssyni.22 janúar fór ég á 
félagsmálafund hjá Keilir og með mér 6 aðrir félagar í Hofi.Kom fram hjá Keilismönnum að 
árleg Jólatréssala hafi gengið vel og í því tilefni veittu þeir veglega styrki.Umdæmisstjóri 
hafði samband í sambandi við Hjálmana,að Guðrún hefði hætt,en Sigrún Sigurðardóttir í 
Sólborgu er tengiliður fyrir Ægissvæði.Þann 14 febrúar héldum við í Ægissvæði 
Svæðisráðstefnu hjá Setbergi í Garðabæ,þar mættu 40 Kiwanisfélagar ,og einnig 
Umdæmisstjóri Gunnlaugur og Umdæmisritari Kristján,þennan dag áttu Eldeyjarfélagar 
afmæli klúbburinn stofnaður  1972.Það kom fram á þessum fundi tilaga um Kjörsvæðisstjóra 
fyrir starfsárið 2015 – 2016 eru það Sólborg sem býður fram Emelíu Dóru Guðbjartsdóttur.Ég 
lagði til við klúbbanna í Ægissvæði að taka upp verkefnið Lífsvísir, Leiðbeiningar til að 
sporna gegn sjálfsvígum,þar sem við komum þessu verkefni af stað á sínum tíma,sem síðar 
varð Landsverkefni.Fékk ég Gylfa Ingvarsson í Hraunborg að segja frá þar sem hann var einn 
af hvatamönnum með þetta verkefni.Sagði hann okkur að í raun væri þetta verkefni enn við 
líði,og að um 10 þúsund eitök væru ennþá til.Við í svæðinu höldum árlegt keilumót og hefur 
Guðlaugur Kristjánsson í Eldey veg og vanda af þessu móti,er búin að taka Egilshöll á leigu í 
klukkustund og svo verður púttmót fyrir og eftir ca 120 manns,á síðasta ári safnaðist 
30.þúsund kr í Stífkrampaverkefnið.Okkur hefur fjölgað talsvert Eldborg eru 44 þar af 12 í 
leyfi,Eldey eru 56,Hof 10,Hraunborg eru 35 og eru 3 félagar í aðlögun hjá þeim,Keilir eru 26 
einn í leyfi,Setberg eru 15,Sólborg 29 ein í leyfi,Varða eru 10.Eldborgarfélagar höfðu boðið 
mér á Sjávarréttadag ,hafa þeir ekki skoðað viðburði í hreyfinguni þar sem 
umdæmistjórnarfundur er á sama tíma. 
 
                                                            Með Kiwaniskveðju 
 
                                                            Magnús Eyjólfsson  Svæðisstjóri 

Eflum starf og vináttu. 
 

 
 
 



Kiwanis 
 Umdæmið Ísland-Færeyjar                                      kiwanis.is 
Kiwanis Kiwanis – L 
 

 

Eflum starf og vináttu. 
 

 
 
 

Skýrsla  
 
Havi verið og vitjað allar 3 klubbarnar síðsta ár, Kiwanis Rósan, Kiwanis Eysturoy og Kiwanis Tórshavn. 
 
Kiwanis Eysturoy seldi jólatrø í desember 2014, og sølan gekk væl. Klubburin hevur stuðlað Skótunum 
við Løkin, Sunda Róðrarfelag og peningagávu til eftirsitandi. 
 
Kiwanis Tórshavn seldi jólatrø í desember 2014, og teirra søla gekk eisini væl. Tímatalið er 320 tímar 
íalt. 
 
Kiwanis Rósan seldi jólakalendara og jólasanghefti. Sølan gekk sera væl. 22. november var jólahugni 
fyri limirnar í Kiwanis Rósuni í Kiwanis húsinum.  
 
30. november var jólahugni í Kiwanishúsinum fyri teimum gomlu á ellis- og røktarheimum, og var góð 
uppmøting, við góðari hjálp frá harmonikuni hjá Hilmari (limur í Kiwanis Tórshavn), Hilmar las eisini 
jólaevangeliið, sangur, kaffimunnur og ein pakki at fara heim við. Øll vóru sera væl nøgd. 
 
Limirnir í Rósuni hava brúkt 116 tímar íalt.  
 
Aftur í ár læt Kiwanis Rósan gávu til KFUK til jólahaldið fyri einlig jólaaftan. 
 
100 ára føðingardagurin hjá Kiwanis bleiv hátíðarhildin við røstum kjøti og súpan, skemti og sangi. 
Allir tríggir klubbarnir vóru umboðaðir við maka, uppmøtingin var sera góð. 
 
Økisfundur var leygardagin 21. februar. Aftaná var tunnusláing fyri allar Kiwanis limir við maka. 
Borðreitt varð við góðum mati, aftaná var sangur og skemt.  
 
Krabbameinsfelagið hevur skipað fyri tiltakinum “Grannakaffi” Hetta er eitt tiltak, har  fólk/feløg 
melda til at vera vertur til ein kaffimunn, tiltakið verður 14. mars 2015. Tey, sum melda til, bjóða 
vinum og kenningum til kaffi. Krabbameinsfelagið kemur við bússum, har tey, sum eru komin til kaffi, 
kunnu lata  pengar í, so tey á tann hátt stuðla Krabbameinsfelagnum. Kiwanis Eyturoy og Kiwanis 
Rósan hava bjóðað seg fram at vera vertir. 
 
 
Við Kiwaniskvøðu 
 
Karin Jacobsen, økisstjóri 
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Skýrsla svæðsstjóra Freyjusvæðis til 
umdæmisstjórnarfundar 28. febrúar 2015 

 
Svæðisstjórn Freyjusvæðis starfsárið 2014 - 2015 skipa: 
  

Svæðisstjóri: Ragnar Eggertsson, Elliða 
Kjörsvæðisstjóri: Ólafur S. Sveinsson, Kötlu 
Ritari: Pétur Emilsson, Elliða 
Meðstjórnandi: Jóhannes Kr. Guðlaugsson, Kötlu 
Fráf. Svæðisstjóri: Bjarni Vésteinsson, Þyrli 
 

Frá síðasta umdæmisstjórnarfundi hefur verið haldinn einn svæðisráðsfundur í 
umsjón Kötlu félaga, en hann var þann 22. nóvember, mæting var ágæt en þó 
hefði ég mjög gjarnan viljað sá fleiri kiwanisfélaga mæta. Dagskrá var 
hefðbundin, skýrslur lesnar og auðséð að klúbbar vinna vel á svæðinu en eins og 
áður stendur aldur félagsmann og lítil endurnýjun ofarlega hjá mönnum. 
  
Starf klúbba í Freyjusvæðinu hefur gengið mjög vel það sem af er vetri, þó er 
það eins og ég heyri á fleiri stöðum að fjölgun gengu ekki vel, en félögum á 
svæðinu hefur einungis fjölgað um 1 það sem af er vetri, það er að 6 nýjir 
félagar hafa bæst við en því miður þá hafa 3 hætt og 2 félagar látist, þeir Gísli 
Guðmundsson Heklu, og Kristinn Arason Kötlu, félagar í Freyjusvæðinu eru í 
dag 227, því miður er það þannig að vinna við fjölgun gengur mjög hægt ég veit 
til þess að klúbbarnir eru að vinna í þessum málum og eru með menn í sigtinu 
og vonandi gengur það allt eftir fyrir vorið. 
 
Starfið á Freyjsvæðinu hefur verið öflugt og fjáraflanir gengið mjög vel, í 
styrktarsjóði klúbbana á svæðinu hafa safnast mánuðina október til janúar kr. 
9.227.679 og veittir hafa verið styrkir samtals að upphæð kr. 6.407.910 og 
framlag félaga í vinnustundum er 2.800 klukkustundir, þetta tel ég vera mjög 
gott og þakka ber þeim félögum mínum fyrir gott og  
óeigingjarnt starf. 
 
Skýrsluskil hafa verið góð og auðséð að klúbbar starfa með miklum ágætum. 
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Ég hef heimsótt nokkra klúbba nú eftir áramótinn og er að vinna í því að fara í 
alla klúbbana á svæðinu, sem mér tekst vonandi nú fljótlega. 
 
Svæðisráðsfundur verður haldinn 9. maí 2015 í kiwanishúsinu að Bíldshöfða. 
 

Kiwanis kveðja. 
Ragnar Eggertsson 
svæðsstjóri Freyjusvæðis 
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Skýrsla Svæðisstjóra til  Umdæmisstjórnarfundar 

Í Kiwanissalnum Bíldshöfða 
28 febrúar 2015 

Svæðisstjórn Óðinssvæðis skipa: 
            Svæðistjóri:                  Ólafur Jónsson Drangey 
            Kjörsvæðisstjóri:          Steinn Ástvaldsson Drangey 
            Ritari:                           Júlía Bergrós Björnsdóttir Embla 
            Fráf.Svæðisstjóri:         Guðmundur Karl Jóhannesson Skjálfanda 
 
Frá síðasta Umdæmisstjórnarfundi,hefur starfið í svæðinu verið nokkuð hefðbundið.  
Unnið hefur verið að undirbúningi að Kiwanisdeginum á Akureyri dagana 1 – 3 maí. 
Er þetta hátíð í tilefni þess að hreyfingin varð 100 ára þann 21 janúar sl. og einnig í tilefni 
þess að 25 ár eru frá því að fyrsti reiðhjólahjálmur var afhentur af Kiwanis á Íslandi og það á 
Akureyri. 
Einnig mun afmælissýning er sett var upp í Kringlunni verða sett upp á Glerártorgi með 
örlitlu breyttu myndformi en var syðra. 
Búið er að fá gott svæði á Glerártorgi til að setja upp sýninguna og einnig er hugmynd að vera 
með myndasýningu á stóru tjaldi úr starfi klúbbana á svæðinu. 
Sendi svæðisstjóri tilskipun í alla klúbba svæðisins um að skipa einn félaga í tengslanefnd 
sem síðan ætti að sjá um að útbúa ramma dagskrár þessa tvo daga. 
Hef ég verið í beinu sambandi við forseta klúbbana um þessi mál og er mikill hugur í félögum 
að gera þetta þannig úr garði að eftirminnilegt verði á komandi árum. 
Hugmyndir eru farnar að mótast um dagskrá og framsetningu efnis og mun á komandi vikum 
koma gleggri mynd þar á. 
Einn dagskrárliður er þó klár en það er afhending hjálma hjá Kiwanisklúbbunum Embla og 
Kaldbak kl: 14.oo á laugardeginum og verður það gert með fjölmiðla kynningu á undan og 
lúðraþyt og einhverju fleira skemmtilegu. Sú dagskrá er í umsjón Hjálmanefnda klúbbanna á 
Akureyri. 
Ég hef verið frekar rólegur í klúbbaheimsóknum eftir áramótin eða það má kannski segja að 
Kári og hvítukornin hafi séð til þess að ég kæmist ekki þangað sem ég hef ætlað mér. 
Bæði hefur verið fyrirhuguð heimsókn til Herðubreiðar, Skjálfanda og Skjaldar en ég náði að 
komast á fund hjá Emblu félögum og á þorrafund hjá Kaldbak. 
Fjölgun hefur orðið nokkur í svæðinu en einnig fækkun, bæði af völdum búsetubreytinga og 
einnig af völdum almættisins. 
Kiwanisklúbburinn Askja tók inn einn félaga á fyrrihluta starfsársins en einn hvarf á braut þar 
svo þeir standa í stað. Þar er öflugt starf en á svipuðu róli og undanfarin ár,, mikið unnið við 
ýmis verkefni og þá sérstaklega um og eftir áramót. 
Kiwanisklúbburinn Grímur tók inn 5 félaga á fyrrihluta starfsársins en einn hvarf á braut svo 
þar er raunfjölgun um 4 
Þeir eru öflugir í sinni heimasveit og að sögn forseta þá er mikil gleði með nýja félaga hvað 
varðar öflugt starf og hugmyndaauðgi í fjáröflunum og vinnu í ekki stærra samfélag en þar er. 
Kiwanisklúbburinn Kaldbakur hefur tekið inn 2 félaga nú eftir áramót og er raunfjölgun þar 
um 2 
Kiwanisklúbburinn Drangey hefur tekið inn 3 félaga en tveir hafa horfið á braut þannig að þar 
er raunfjölgun um 1, Von er á tveimur til þremur þar inn áður en starfsár er liðið. 
Líflegt starf er í Drangey og hefur borið þar hæðst krabbameinsverkefni þeirra, og lauk fyrri 
hluta þess nú í janúar þegar tekist hafði að safna 18 miljónum kr. til kaupa á nýjum 
fullkomnum speglunarbúnaði fyrir Heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki. 
Seinni hluti verkefnisins er síðan að renna úr hlaði en það er fjárhagslegur bakhjarl við 
ristilskimun allra þeirra er verða 55 ára í Skagafirði á ári hverju næstu 5 árin og hefur bæði 
kynningar bréf um það verkefni verið sent öllum íbúum Skagafjarðar ásamt því að boðsbréf 
til þeirra er fæddir eru árið 1960 hefur einnig verið sent út. 
Kostnaður við það verkefni er á bilinu 1.300. – 1.500 þús. á ári hverju og er nánast lokið 
fjármögnun á því verkefni þetta árið og að hluta til næstu 5 árin. 
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Kiwanisklúbburinn Skjálfandi tók innri mál klúbbsins í naflaskoðun og hélt athyglisverðan 
fund um innri mál um miðjan Janúar og var gaman að sjá og vita að þar var 100% mæting 
félaga og margt gott og eftirtektarvert sem kom þar fram og mun koma út úr þeim fundi er 
fram líða dagar. 
Þar er mikil vinna lögð í hin ýmsu málefni í desember og Janúar og mæðir mikið á ekki 
fjölmennari klúbbi að inna af hendi það sem þar er gert. 
Þar gæti fjölgað á vordögum en tíminn mun leiða það í ljós 
Hvet ég aðra klúbba að skoða hvað þarna fer fram á næstunni og einnig að halda sérstakan 
fund um sín innri mál og greina hvort megi einhverju breyta, bæta eða efla svo ná megi 
öflugra starfi og nýjum félögum inn. Herðubreið siglir sinn sjó og virðist hann vera nokkuð 
lygnur,,, þar er starf í föstum skorðum og samkvæmt sögn forseta þá eru litlar horfur á fjölgun 
en alltaf má reyna ef nýtt andlit birtist í sveitinni. 
Eins er hjá Emblu dömum, þar er starf í föstum skorðum og sinna þær umtalsverðu 
samfélagsstarfi alla mánuði ársins og fjáröflun þeirra fyrir styrktarsjóð í desember ár hvert er 
undraverð gerð jólaskreytinga þar sem hagsýni og ráðdeild er breytt í peninga. 
Von er á fjölgun hjá Skildi og er þar öflugt samfélagsstarf og svipað og hjá mörgum öðrum 
klúbbum þá eru Desember og Janúar með annamestu mánuðum starfsársins. 
Þar hefur orðið fækkun er tveir merkir félaga létust nú á síðustu dögum og einn hvarf á braut 
vegna búhátta breytinga 
 Staðan er því sú að teknir hafa verið inn 11 nýir félagar það sem af er starfsári en 8 hafa 
horfið á braut á einn eða annan hátt. 
 
Raunfjölgun er því aðeins 3 í svæðinu 
 
Meðaltals mætin á fundi í svæðinu er 74.2% og tel ég það viðunandi 
 
Styrkveitingar í svæðinu hafa verið all nokkrar frá síðasta Umdæmisstjórnarfundi 
Veittir styrkir í svæðinu sl. 3 mánuði  2.650.742.- 
Fé safnað í styrktarsjóð sl. 3 mánuði   3.075.901.- 
Vinnustundir sl 3 mánuði                              608 
Vakin er samt athygli á því að eftir er að gera upp fjársöfnun og vinnustundir hjá nokkrum 
klúbbum vegna fjáraflana í desember og Janúar og mun það koma fram í Febrúarskýrslu og 
veit ég að þar er um verulegar upphæðir og vinnuframlag að ræða. 
 
Nú eftir áramótin var fyrrihluti hjálmaverkefnisins unninn en það var öflun fjölda þeirra er 
hjálm skyldu hljóta á vori komandi.  
Í Óðinssvæði er þetta í fastmótuðu formi þar sem einn fulltrúi er settur yfir svæðið og hann 
síðan er tengslamaður við klúbbana og síðan hjálmanefnd. 
Það vakti nokkra furðu er fréttist að formaður hjálmanefndar hefði gefið verkefnið frá sér 
vegna flutnings.  Umdæmisstjóri tók þetta upp á sína arma og olli það nokkurs pirrings og 
undrun hjá mörgum félögum í svæðinu er fóru að berast sms eða símhringingar frá honum um 
þessi mál en þau voru undir styrkri stjórn Stefáns Jónssonar Kaldbak sem í haust var skipaður 
fulltrúi í hjálmanefnd af hálfu Óðinssvæðis og skilaði umræddum gögnum á tilsettum tíma tel 
ég. 
Einnig má geta hinnar miklu umræðu er varð um hjálma og kiwanis eða kannski hjálma og 
Eimskip en þegar umræðan var sem mest leitaði dagskrárgerðarfólk og fréttamenn endurtekið 
á Bylgjunni eftir viðbrögðum og skoðun hreyfingarinnar á þessu máli en þar gaf sig enginn 
fram og var í sífellu rætt við markaðsstjóra Eimskipa um þetta mál. Þar hefði mátt koma 
okkar sjónarmiðum betur og vel á framfæri þar sem aldrei er nógu oft sagt frá störfum okkar í 
samfélaginu. Það er von okkar í svæðinu að hjálmaverkefnið hafi vaxið í augum almennings 
og einnig það starf er við vinnum í nafni hreyfingarinnar. 
Spurt er um Kiwanisfréttir,,Hversvegna ekki kom út Jólablað og búið sé að rukka fyrir útgáfu 
ritsins í félagsgjöldum????? Engin skýring utan smá pósts frá Óskari á Facebook um 
efnisleysi. 
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Á næstu vikum mun yfirreið mín um svæðið halda áfram og er það ávalt skemmtilegt að 
heimsækja klúbba og félaga í jafn öflugu svæði og Óðinssvæði er. 
Eins og áður sagði er mikil vinna framundan hjá félögum í Óðinssvæði að skipuleggja og 
framkvæma Kiwanishátíðina á Akureyri í vor, þar sem samtakamáttur svæðisins mun reyna 
að gera þetta að afar eftirtektarverðri afmælishátíð á tvennan hátt og halda merki 
Kiwanishreyfingarinnar hátt á lofti 
Hef ég nú þegar undirstungið ýmis fjölmiðlafólk um þetta og á von á að við komum okkur vel 
inn á heimili landsmanna. 
Það er undirliggjandi óánægja víða í hreyfingunni vegna algjörs skorts á tengslum æðstu 
manna við stjórnir klúbba eða forseta. Hin óbilgjarna persónulausa tölvuvæðing hefur valdið 
því að upplýsingar eða skilaboð berast ekki á milli manna og fréttir af störfum 
embættisskipaðra félaga í hreyfingunni sjást varla og ef svo er er það í mýflugumynd á 
vefnum. 
Hvað varð um persónutengslin og það að höfuð hreyfingarinnar væri í beinu sambandi við 
sína undirmenn til að peppa menn og konur upp og drýgja til dáða. 
Nú skal allt fara fram í netheimum og það er kanski ástæða lægðar í hreyfingunni er snúa þarf 
við og það ekki síðar en strax 
  

Með Kiwaniskveðju 
Ólafur Jónsson 

Svæðisstjóri Óðinssvæði 
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Eflum starf og vináttu. 
 

 
 
 

Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis til 
 

umdæmisstjórnarfundar 28. febrúar 2015 
 
 

Svæðisstjóri:              Ólafur Þ. Guðmundsson 
 

Ritari                            Þórarinn F. Gylfason 
 
 
 

 Mér hafa borist skýrslur frá Búrfelli, Mosfelli, Ós og Ölver en engar frá  Helgafelli  og Eldfelli. 
 
 
 

Starfið í klúbbunum á Sögusvæði hefur gengið vel í vetur.  Ég hef reyndar ekki haft tækifæri til að heimsækja þá 
fyrir utan innsetningu stjórna. 

 
Ég stefni að því að bæta úr því,  með vorinu. 

 
 
 

Bréf barst mér 12. janúar 2015 frá Eldfelli um, að þeir félagar í klúbbnum hafa samþykkt að leggja klúbbinn 
niður 1. apríl 2015. Fundur verður með félögum í Eldfelli  4. mars 2015 í Kiwanishúsinu í Þorlákshöfn. 

 
 
 

Ég sendi öllum klúbbum á Sögusvæði tillögu um breytingu á fundi sem halda á í Vestmannaeyjum 11. apríl 
2015. Tillagan hljóðar uppá að færa fundinn 

 
til 21. mars 2015 og halda hann í Kiwanishúsinu í  Þorlákshöfn á 40 ára afmælisdegi Ölvers. Allir klúbbarnir 

hafa samþykkt breytinguna nema að ekkert hefur heyrst frá Helgafelli og Eldfelli. 
 
 
 

Þann 23. febrúar nk sendi ég út fundarboð um breyttan fundarstað og tíma. 
 

Fundurinn verður haldinn 21. mars 2015 kl 14.oo í Kiwanishúsinu í Þorlákshöfn. 
 

Dagskrá fundarins verður send út, eftir umdæmisstjórnarfund. 
 
 
 

Með  Kiwaniskveðju, 
 

Ólafur Þ. Guðmundsson, 
 

svæðisstjóri Sögusvæðis. 



Kiwanis 
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