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Skýrsla Svæðisstjóra til Umdæmisstjórnarfundar
Í Kiwanissalnum Bíldshöfðða
16. maí 2015
Svæðisstjórn Ægissvæðis skipa:
Svæðistjóri:
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 í heimsókn til Sólborgu á
félagsmálafund,þar setti ég Hjördísi Harðardóttur inn sem Kjörforseti fyrir næsta starfsár ,þar
sem Sigríður Ingifríð þáverandi Kjörforseti sagði sig úr Klúbbnum.Starfið hjá þeim í vetur
hefur verið mjög gott,þær hafa safnað í Styrktarsjóð 501.498 kr og veitt úr honum 164.238,en
þeim hefur fækkað um samtals tvo félaga á starfsárinu.Mætingin hjá þeim hefur verið um
77% í vetur.
Þann 21 apríl fór ég í heimsókn til Vörðu á félagsmálafund og voru þar einning félagar úr
Keili,kom þar fram að Keilir væri eini Klúbbuinn sem hefði heimsótt þær á starfsárinu,við
Kiwanisfélagar úr öðrum klúbbum verðum endilega að huga að þessum littlu klúbbum og
stiðja þá eftir bestu getu.Þær hafa safnað í styrktarsjóð 140.288 kr en ekki veitt neina styrki,en
þess má geta að þær verða fimm ára 8 september 2015 þær eru nú 10 félagar, mæting hjá þeim
Hefur verið 75% í vetur.
Þann 11.apríl héldum við Klúbbarnir í Ægissvæðis hið árlega Keilumót,var byrjað hjá
Eldeyjarmönnum í Púttmóti og Pílukeppni kl 13:30 og síðan farið í Keiluhöllina um 3
leitið,spilað var blönduð keila með hægri,vinstri,gegnum klofið ,dansað og fl.var þetta hin
mesta skemmtun.Eftir keiluna var farið aftur í Eldeyjarhúsið og spilað til úrslita í pílu og
pútti.er skemmst frá því að segja að Sigurður Sigurðsson úr Eldborg vann Karlakeppnina og
Þóranna Guðmundsdóttir úr Vörðu Kvennakeppnina og fengu þau Bikar til eignnar,þá var
komið að Pílunni og vann Guðmundur Th forseti Hofs,Gísli Kjartans frá Hofi vann Púttið í
bráðabana fengu þeir báðir sinn hvorn Bjórkassan og metalíu.Tilþrifaverlaunin fékk Davíð
sem var á vegum Hofsmanna ,semsagt Hof og Suðurnesin eru bestir.Vil ég þakka sérstakslega
Guðlaugi Kristjánssyni Eldey oog hanns mönnum fyrir góða skipurlagningu mótsinns,allur
ágóði af þessari keppni rann til mnt verkefnis (stífkrabba) 101.466 kr,þess má geta að í fyrra
safnaðist 30.000 kr.
27.apríl mætti ég til Setbergs á félagsmálafund var það hinn skemmtilegasti fundur mættir 8
félagar,byrjaði ég sem endranær á að segja brandara,og æstust Garðar og Matthías að segja

brandara,en þess má geta að klúbburinn verður 40 ára 9 júní,en þeir ætla að halda uppá
afmælið í haust ,ekki komin dagsettning ennþá,mætingin hjá þeim hefur verið 77% í vetur.
Þann 1 til 3 maí mætti ég til Akureyrar á þessa frábæru skemmtun hjá Óðinssvæði kynning á
Kiwanis og 100 ára afmæli hreyfingarinnar afhendingu Hjálmanna,ennig gáfu klúbbarnir 2
reiðhjól. það var frábært að hitta fyrir þá Sigga P,Óskar,Kristján umdæmisritara og Gunnlaug
Umdæmisstjóra sem komu upp sýningunni.
Þann 6.maí mætti ég á félagsmálafund hjá Eldey,og var það í þriðja sinn sem ég mætti til
þeirra á starfsárinu.var þetta fínn fundur sagðir brandarar og fl.Eldeyjar menn hafa safnað í
Styrktarsjóð 709.000. en veitt 1.510.000.kr úr Styrktarsjóði,þeir eru nú 57.félagar ,og er
mæting þeirra í um 60%
Eldborg hafa safnað í styrktarsjóð þar sem af er árinu 1.080.000 kr hefur mæting hjá þeim í
vetur verið um 67%.
Hofsfélagar eru núna 9 félagar og einn í leifi er starf þeirra mjög öflugt þótt þeir séu fáir
mæting í vetur hefur verið 86 % þeir hafa aflað kr um 700.000.í Styrktarsjóð í kvöld veittu
þeir 4 félögum Silfurstjörnu Kiwanis. Guðmundur Th Forseta stjörnu no 199 Magnúsi Ey.no
200,Gísli Kjartans no 201 og Sveinbirni Reynis.no 202.
Hraunborg tóku inn 2 nýja félaga 6.maí og eru því ornir 37 félagar frábært hjá þeim og ekki
veitir af,þeir öfluðu 992.387 í Styrktarsjóð og hafa veitt styrki uppá 660..000.kr.mæting hefur
verið um 76% í vetur.
Keilirsmenn hafa verið mjög öflugir í vetur fjáröflun gengið vel og söfnuðu þeir 1.443..000 í
Styrktarsjóð og hafa veitt styrki 624.000 kr,en aðeins veitt 50.000 til einnar einingar til
unglingarstarfs en þeir verða fleyrri.Mæting þeirra í vetur er un 65% þeir eru núna 24 félagar.
Þann 9 maí var haldin 3 Svæðisráðstefnan í Ægissvæðis hjá Eldey í Kópavogi.
Þar mættu Gunnlaugur Umdæmisstjóri og Kristján Umdæmisritari ásamt öðrum
Kiwanismönnum.Var mikil umræða um rafrænskil ,og kom fram að td Forsetar sendu sínar
skýrslur mjög seinnt til Svæðisstjóra,að tildæmis ritarar hefðu skiladag 10 mánaðar ,að
Svæðisráðstefnan var 9.maí.Kom fram að ég Svæðisstjóri hafði beðið forseta að senda sér
skýrslur 1 ti 2 maí,og skipti ekki máli hvort ritara væru búnir að senda sínar skýrslur.
Einnig að alltaf að lesa upp síðustu fundargerð.Svo virðist að Forsetar sendi ekki fundargerðir
á félagsmenn.Síðan var komið að ræðumanni dagsinns var þar Mummi í Götusmiðjunni og
sagði hann frá þeirri starfsemi sem þar fer fram.Að þeir eru með aðstöðu fyrir 8 til 10
einstaklinga sem koma og gisa eftir kl 17:00 að þessi börn hefðu engan samastað,því að eftir
að börn eru orðin 18 ára hafa þau ekkert athvarf eru orðin fullorðin.Hann sagði að einn væri á
launum og var það hann,að það korstaði í kringum 2 milljónir að reka staðinn.Hvatti ég
Forseta að styrkkja þetta mállefni.
Nú fer að koma sumarfrí hjá okkur og vil ég þakka fyrir samstarfið að liðnum vetri það hefur
verið frábært að kinnast öllu þessu góðða Kiwanisfólki um allt land.
Svo er það næst að mæta á þing í haust í Vestmannaeyjum.
Með Kiwaniskveðju Magnús Eyjólfsson Svæðisstjóri Ægissvæðis
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Frágreiðing frá Føroyaøkinum til 3. umdømisstjórnarfund 16. mai 2015
Økisfundur var 25. apríl í Leirvík, hjá Kiwanis Eysturoy. 25. apríl er flaggdagurin hjá
okkum, dagurin verður hildin um alt landið á ymiskan hátt. Sámal Bláhamar koyrdi
okkum við sínum bussi aftur og fram. Til fundin høvdu vit vitjan úr Íslandi, og setti tað
stóran dám á og er tað altíð gott at fáa vitjan úr Íslandi. Forsetarnir frá klubbunum
lósu sínar frágreiðingar, og tað vísir seg, at nógvur aktivitetur er í klubbunum.
Aftan á fundin var døgurði, og vit hugnaðu okkum óført.
Kiwanis Rósan hevur fingið áheitan um at yvirtaka tiltakið ”Í menniskjum góður tokki”.
Vit hava sagt ja til eitt royndarár fyri at vita, um vit megna hetta. Á síðsta fundi kom
leiðarin fyri felagsskapin at greiða okkum frá arbeiðinum, sum hevur verið í nøkur ár.
Hetta er eitt sera stórt hjálpararbeiði, sum liggur tætt at tí, sum vit standa fyri, og vit
vilja so fegnar gera mun. Tað stendur nevniliga illa til í Føroyum við fátækradømi,
einum 100 familjur við ongum møguleika at fóta sær. Tað manglar veruliga peningur
til mat, klæðir o.a. Aftur í ár fer Rósan at selja lutaseðlar, og seðlarnir eru farnir til
prentingar. Fløskuinnsavningin verður eisini á ólavsøku. Kiwanis Rósan hevur fingið
1 nýggjan felaga.
Kiwanis Tórshavn eigur eitt summarhús miðskeiðis millum Hvalvík og Áir. Felagar í
Kiwanis Tórshavn hava sjálvbodnir gjørt umvælingararbeiðið. Húsið hevur verið undir
umvæling nú í mong ár, men nú røkist fyri, at tað kann takast í nýtslu í næstum. Hvat
húsið skal brúkast til, er enn ikki sett út í kortið, men uppskotini eru mong. Limirnir
eiga sjálvandi fyrsta rætt til húsið, men hugsað verður eisini um at nýta húsini til børn
og ungdóm í tann mun hetta kann lata seg gera. Staðið, har húsið stendur, er ein
perla eftir føroyskum viðurskiftum. Sjógvurin er beint við, og har er altíð fuglur av
ymsum slagi at síggja og tað sama er á landi. Sjálv Skarvsoyran er eitt frálíkt pláss
hjá børnum at spæla á. Útgrunt er, so avvarðandi nýtast ikki at bera ótta fyri børnum.
Kiwanis Tórshavn er byrjað at fyrireika bátalutaseðlarnar.
Sølan av jólatrøum hjá Kiwanis Eysturoy gekk væl. Teir hava latið stuðul til Skótarnar
við Løkin, Sunda Róðrarfelag, Krabbameinsfelagið og ónavngivnar gávur. Hava
fingið ein nýggjan felaga. Teir hava eisini havt ”Grannakaffi”, og tiltakið var væl vitjað.
Elisabeth Pállsdóttir sang, og mamma hennara Sædis tosaði um at hava
krabbamein. Fingið ein nýggjan felaga og vænta fleiri.

Kiwanis

Umdæmið Ísland-Færeyjar
Kiwanis Kiwanis – L
Eflum starf og vináttu.

kiwanis.is

Kiwanisfelagsskapurin í Føroyum hevur sínar regluligu fundir, og tað gongur væl í
klubbunum. Eg meti, tað sær rímiliga gott út, hvat framtíðini viðvíkur.
Sum er, koma vit væl mannaði til Umdæmisting í Vestmannaoyggjunum, og tað
gleða vit okkum til.

Við Kiwaniskvøðu
Karin Jacobsen
Økisstjóri
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Frágreiðing frá Føroyaøkinum til 3. umdømisstjórnarfund 16. mai 2015
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hjá børnum at spæla á. Útgrunt er, so avvarðandi nýtast ikki at bera ótta fyri børnum.
Kiwanis Tórshavn er byrjað at fyrireika bátalutaseðlarnar.
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Kiwanisfelagsskapurin í Føroyum hevur sínar regluligu fundir, og tað gongur væl í
klubbunum. Eg meti, tað sær rímiliga gott út, hvat framtíðini viðvíkur.
Sum er, koma vit væl mannaði til Umdæmisting í Vestmannaoyggjunum, og tað
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Við Kiwaniskvøðu
Karin Jacobsen
Økisstjóri
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Skýrsla svæðsstjóra Freyjusvæðis til
umdæmisstjórnarfundar 16. maí 2015
Svæðisstjórn Freyjusvæðis starfsárið 2014 - 2015 skipa:
Svæðisstjóri:
Kjörsvæðisstjóri:
Ritari:
Meðstjórnandi:
Fráf. Svæðisstjóri:

Ragnar Eggertsson, Elliða
Ólafur S. Sveinsson, Kötlu
Pétur Emilsson, Elliða
Jóhannes Kr. Guðlaugsson, Kötlu
Bjarni Vésteinsson, Þyrli

Frá síðasta umdæmisstjórnarfundi hefur verið haldinn einn svæðisráðsfundur í
umsjón Höfða félaga, en hann var þann 9. maí síðastliðinn, mæting var góð og
mættu fulltrúar allra klúbba á svæðinu nema einn, fundurinn var með
hefðbundnum hætti, skýrslur lesnar og auðséð að klúbbar vinna vel á svæðinu,
kom fram að hjálmaverkefni gékk vel þrátt fyrir nokkur tilfelli þar sem erfitt var
að vinna þetta með skólunum en þó voru foreldrafélög barnana í skólunum
dugleg að taka að sér að koma afhendingunni saman. Félagarnir í Höfða í
Grafarvogi fengu Olís með sér í lið og gerðu góða skemmtun úr afhendingunni
þar sem börnunum var gefinn ís og foreldrunum kaffi.
Svæðisráðstefnan gékk vel og voru ýmis mál rædd, m.a. fjölgunarmál en það er
það sem liggur á mönnum en vinna við það er í gangi og vonandi tekst okkur
það von bráðar.
Aðeins eitt framboð kom um kjörsvæðisstjóra starfsárið 2015 til 2016 og var því
sjálfkjörið í það embætti en það var Jóhannes Kristján Guðlaugsson úr Kötlu og
var það staðfest með lófaklappi, einnig var staðfest kjör ‚Ólafs Sigursveins
Sveinssonar úr Kötlu svæðisstjóra næsta starfsár.
Starf klúbba í Freyjusvæðinu hefur gengið mjög vel í vetur, mætingar góðar og
fjáraflanir í styrktarsjóði verið með miklum ágætum, og safnast hafa um krónur
11.6 milljónir það sem af er vetri, úthlutað hefur verið um 10 milljónum króna,
og hafa klúbbarnir varið tæpum 3.600 vinnustundum í starfið í vetur.
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Skýrsluskil hafa verið góð og auðséð að starf klúbba gengur vel, einnig tek ég
eftir mjög góðu innri starfi klúbbanna, menn eru að gera ýmislegt til að efla
starfið og gera það fjölbreytt og skemmtilegt, þegar nýjum mönnum er boðið á
fundi og sjá þetta skemmtilega og fjölbreytta starf þá hef ég trú á því að eftirsótt
verði að ganga í Kiwanis og okkur muni fjölga.
Ég hef farið í nokkrar heimsóknir í vetur meðal annars í 40 ára afmæli Jörfa sem
haldið var þann 18. apríl í kiwanishúsinu á Bildshöfða, en afmæli klúbbsins er
þann 28. maí nk.
Kiwanis kveðja.
Ragnar Eggertsson
svæðsstjóri Freyjusvæðis
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Fundarboð
Hér með er boðað til umdæmisstjórnarfundar Laugardaginn 16. maí 2015
kl. 10:00 í Kiwanissalnum að Bíldshöfða 12, Reykjavík
Dagskrá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundur settur – kynning fundarmanna
Umræður um skýrslur
Gagnagrunnur KI
Fjárhagsáætlun 2015-2016
Matarhlé
Fjárhagsuppgjör október 2014 – mars 2015
Umdæmislög
Aðsend bréf
Önnur mál

Óskað er eftir að svæðisstjórar og nefndaformenn sendi skýrslur sínar rafrænt sem fyrst á
netfangið umdaemisritari@kiwanis.is
Vinsamlegast tilkynnið forföll tímanlega.
f.h. umdæmisstjóra
Kristján G. Jóhannsson, umdæmisritari
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Skýrsla internetnefndar
til umdæmisstjórnarfundar 16 maí 2015
Það hefur verið mikil vinna í gangi með vefinn okkar og er innranetskerfið að
líta dagsins ljós um þessar mundir, en þetta kerfi á eftir að vera mikil bylting
fyrir okkar hreyfingu í sambandi við vörslu gagna og aðgangsstýrðra svæða til
notkunar fyrir embættismenn og hinn almenna Kiwanisfélaga.
En ég varð að venda mínu kvæði í kross í sambandi við skýrslugerð í þetta sinn,
í stað þess að ræða þessa miklu vinnu, sem búin er að eiga sér stað í vefnum, þá
get ég ekki orða bundist yfir skrifum ritstjóra Kiwanisfrétta í garð
heimasíðunnar og vil ég segja það, þótt hætt sé að nota kjörorðið við byggjum
þá hef ég hvergi séð hvorki á prenti né annarsstaðar að það eigi að fara að rífa
niður, en það er nákvæmlega það sem gerist við svona skrif og rangtúlkanir.
1. Í fyrsta lagi segir ritstjóri Kiwanisfrétta að lítill vinnuhópur hafi
takmarkað gildi. En frá því að þessi vinnuhópur skilaði af sér hefur verið
starfað nákvæmlega eftir þessum tillögum að undanskilinni einni, sem ég
kem að síðar og flest það sem vinnuhópurinn talar um er að finna í
skýrslum internetnefndar undanfarin ár þar sem undirritaður lýsir
framtíðarsýn sinni með vefinn o.fl sem áhugi er fyrir í netmálum
hreyfingarinnar.
2. Uppfærsla sem ritstjórinn talar um að breyta útliti gera vefinn einfaldari
og gera hann aðgengilegan fyrir snjallsíma og spjaldtölvu. Þetta er löngu
komið í gagnið og gerðist það í byrjun október og er nú vefurinn
einfaldari og aðgengilegur á snjallsímum og spjaldtölvum og vefurinn er
einfaldur í notkun núna enda þetta umhverfi sem hann er settur upp í núna
er það vinsælasta í dag, þess vegna völdum við það.
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3. Þá er komið að þeirri tillögu sem ekki hefur verið unnið eftir, en það er að
hafa einhverja opinbera ritsjórn eða útgáfunefnd yfir vefnum, slíkt mun
alrei ganga og á frekar við um Kiwanisfréttir, og sýnist ekki vanþörf á
miðað við síðustu útgáfu.
Í sambandi að fá einhvern til að hlaupa í skarðið fyrir vefstjóra ef hann
forfallast í lengri eða skemmri tíma þá er það ekki vandamál.
4. Í sambandi við að einhverjir klúbbar hafi forgang ef þeir eru í
umsýslukerfinu og fréttir þeirra birtist sjálfkrafa , þá er þetta enn eitt
atriðið sem löngu er búið að breyta. Búið er að breyta stillingum RSS
fréttaveitunnar og var það gert í október s.l en nú koma þessar fréttir inn
á umsýslukerfið og þar tek ég ákvörðun hvort þær birtast á vefnum, en ég
birti ekki fréttir af einhverjum félagsmálafundum og peningaumræðum og
bið ég menn að virða það.
5. Könnunin sem ritstjóri Kiwanisfrétta vitnar þarna í er úrelt og á við um
gamla vefinn og er engan veginn marktæk miðað við fjölda svarenda, og
hún fellur um sjálft sig þar sem allt annar vefur er kominn í loftið og viti
menn þetta var gert fyrir HÁLFU ÁRI!!!! Á síðustu útgáfu Kiwanis.is var
könnunarkerfi og var maður að reyna að halda þar úti könnunum
mánaðarlega en það voru vægast sagt dræmar undirtektir við því og ávallt
léleg þátttaka og því var þetta ekki sett upp í nýja vefnum.
6. Hópurinn var sammála um að vefurinn væri of opinn, já ég tek undir það,
og eins og í skýrslum mínum þá er búið að vera að vinna í uppsetningu
innranetskerfis fyrir okkur sem kemur til með að leysa þessi mál ásamt
mögu fleiru t.d eins og gamlar úreltar upplýsingar og eyðublöð sem eru
inni á vefnum verða settar í þar til gerða möppu ef á þarf að halda seinna
meir því jú þetta er nú hluta af sögu hreyfingarinnar hér á landi.
Síðan fyrirgefið, netspjall er ekki að virka fyrir Kiwanishreyfinguna það
er búið að reyna það með lélegum árangri og þess vegna var því ekki
framhaldið.
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7. Fræðsluefni og fræðsla í gegnum vefinn , þar opnar innranetskerfið líka
ýmsa möguleika, og í sambandi við upptökur af fundum þá hef ég gert
það lengi að taka upp á fundum og einnig hef ég verið að setja inn
myndbönd, en þetta verður líka að berast til mín ég get ekki verið í fullri
vinnu við þetta þó ég glaður vildi. Fréttasíðan á Dönsku datt uppfyrir sig
fyrir HÁLFU ÁRI SÍÐAN. Vegna þess að þýðandinn var í leyfi og einnig
voru dræmar heimsóknir á þennan hluta vefsins, og því reynum við að
sníða þetta eftir þörfum notenda ekki satt ?
8. Í sambandi við hvað á að gera við klúbba sem ekki eru með heimasíðu?
Jú grunnupplýsingarnar eru á vefnum í hvítu bókinni, síðan er ég búinn að
tala um það í mörg ár að klúbbar geta sent á mig sínar helstu upplýsingar
eins og félagatal, logo eða haus sem þeir vilja nota ,fundarská og bara það
sem þeir vilja hafa og þá er ekkert mál að gera grunnsíðu fyrir þessa
klúbba. Bara koma sér af stað með þetta, sem virðist vera frekar erfitt hjá
félögum eins og með almenna fréttaöflun.
9. Hvar sér maður teljara á heimasíðum í dag ??? Inni á umsýlukerfinu sér
vefstjóri hreyfinguna á síðunni og það er ekki skemmtilegt að segja frá
því , og þó er það ekki skrýtið að um daginn kom neikvæð frétt og gerðu
menn í því að deila henni líka á facebook og fékk þessi frétt rúmlega 700
heimsóknir fyrsta sólarhringinn. Síðan kemur frábær frétt úr
Skagafirðinum þar sem menn unnu þrekvirki, með þessari frétt var
myndskeið o.fl það höfðu rúmelga 40 manns áhuga að lesa þessa frétt
fyrsta sólarhringinn. Þetta segir allt sem segja þarf um tíðarandann í
hreyfingunni í dag og ekki bæta svona skrif í Kiwanisfréttir ástandið.
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Hvernig væri að segja einu sinni mikið rosalega er hann flottur nýji vefurinn
okkar og koma síðan með jákvæðar athugasemdir um það sem betur má fara, en
hafa ber það í huga að ef vefurinn á að vera einfaldur í notkun þá verður að setja
efnið skynsamlega upp.
Að lokum vil ég segja það að mér datt í hug að skrifa svargrein við þessum pistli
í Kiwanisfréttum og birta á vefnum, en það er ekki minn stíll að vera að
munnhöggvast við einn né neinn í fjölmiðlum og þá sérstaklega ekki misnota
aðstöðu mína, en einu get ég lofað að þegar ég verð búinn að byggja upp
innranetskerfið og sníða það að okkar þörfum skal ég glaður fara með vefinn í
samkeppni við aðra vefi KI og ég verð ekki hræddur við útkomuna, það er
deginum ljósara.
5 maí 2015.
Tómas Sveinsson formaður internetnefndar.
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Skýrsla ritstjóra Kiwanisfrétta/Blaðafulltrúa til
umdæmisstjórnarfundar í Reykjavík 16. maí 2015
Kæru félagar
Í þau 3 starfsár sem ég hef gegnt embætti ritstjóra Kiwanisfrétta hefur sjaldan gengið eins ill að afla
frétta í málgagn okkar. Stefnt var að útkomu 1. tbl í ársbyrjun. Þá höfðu aðeins örfáar greinar borist
og talið óforsvaranlegt að gefa út 8 síðna blað. Ítrekanir voru enn sendar á embættismenn, klúbba og
ýmsa félaga sem grunur var á að hefðu eitthvað til Kiwanismálanna að leggja, en eins og Njálssynir
forðum fór ritstjóri meira og minna bónleiður til þeirrar búðar. Nú voru góð ráð dýr og ritstjóri lagðist
því sjálfur í skriffinnsku og rannsóknarblaðamennsku og úr varð að lokum 20 síðna blað sem fór í
prentun um páska. Þegar upp var staðið reyndist meir en helmingur efnis skrifaður af ritstjóra eða
runnið úr smiðju hans. Þeir klúbbar sem sendu efni strax í nóv/des eiga þakkir skyldar, en eru enn á
ný beðnir velvirðingar á því að fréttir þeirra voru að sjálfsögðu úr tíma færðar, þegar þær birtust 3-4
mánuðum eftir að þær voru skrifaðar.
Ritstjóri hefur tekið þá ákvörðun að 2. tbl. ársins verði haustblað, sambland af þingblaði og
fréttablaði og hyggst hann síðan gefa út sitt síðasta tbl. Kiwanisfrétta sem rafrænt blað fljótlega eftir
umdæmisþing.
Nú er liðið rúmlega ár síðan 8 félaga starfshópur um Kiwanisfréttir skilaði ítarlegri skýrslu til
umdæmisstjórnar. Í skýrslunni er ýmislegt lagt til sem þyrfti að gera gangskör að breyta eða
betrumbæta í umhverfi blaðaútgáfu umdæmisins. Tómlæti hefur einkennt undirtektir við
ábendingum vinnuhópsins, því ekkert hefur gerst t.d. með samtali, frekari hugmyndavinnu eða
tillögum í fjárhagsáætlun. Eins og undirritaður óttaðist hefur tillögum hópsins í raun verið stungið
ofaní skúffu, en það er ekki á ábyrgð þeirra er stóðu í þessari vinnu.
Helstu tillögurnar og vegferð þeirra er rifjuð upp hér:
- skanna blaðið og koma á timarit.is – einhver orð en ekki athöfn
- hugmyndum um rafræna útgáfu – einhver orð en ekki athöfn
- þingnefnd sjái um þingblað – ekki orð eða athöfn
- stefna um samspil blaðs of heimasíðu - ekki orð eða athöfn
- sameiginlegt tilboð í alla prentútgáfu umdæmisins – ekki orð eða athöfn

Gert í Kópavogi 14.5 2015
Með Kiwaniskveðjum
Óskar Guðjónsson
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Skýrsla Svæðisstjóra til Umdæmisstjórnarfundar
Í Kiwanissalnum Bíldshöfða
16 Maí 2015

Svæðisstjórn Óðinssvæðis skipa:
Svæðisstjóri:
Ólafur Jónsson Drangey
Kjörsvæðisstjóri:
Steinn Ástvaldsson Drangey
Ritari:
Júlía Bergrós Björnsdóttir Embla
Fráf.Svæðisstjóri:
Guðmundur Karl Jóhannesson Skjálfanda

Starf Svæðisstjóra Óðinssvæðir hefur verið afar viðburðarríkt og skemmtilegt í vetur.
Það hefur verið ein ánægju rennireið og tilfinningin um hið öfluga og vinnufúsa bakland er ég
hef haft hefur drifið mig áfram til, vonandi, góðra verka.
Ef ég tek saman ferlið frá upphafi þá byrjaði þetta með afar ánægjulegum stjórnarskiptum í
klúbbum svæðisins og hvarvetna var frábærlega tekið á móti mér og viðmót og vilji til
samstarfs var meira en áþreifanlegur allstaðar.
Starfið var mótað og svæðisráðstefnur höfðu fengið sína dagsetningu. Til að þjappa liðinu
saman þá var stefnt að árshátíð Óðinssvæðis að lokinni fyrri svæðisráðstefnu haldinni á
Akureyri þann 1 nóvember.
Árshátíðinni var fengin staður og stund á Icelandair Hótel á Akureyri.
Samtakamáttur svæðisins kom berlega í ljós þarna í upphafi. Vel var mætt á ráðstefnuna og
var góður rómur gerður að málshefjendum málstofa þeim Hjördísi Harðardóttur og Óskari
Guðjónssyni.
Góðar og gagnlegar umræður og um kvöldið mættu rúmlega 70 mans til að hafa gaman saman
og það tókst svo sannarlega. Árshátíð sem þessi er mikilvæg tel ég til að þjappa liðinu saman
fyrir starf vetrarins.
Að öðru leyti hefur starfið í vetur verið mjög gott, skýrsluskil til fyrirmyndar og innra starf
klúbba verið öflugt. Auðvitað eru klúbbar misstórir og hafa misjafna starfsgetu en allstaðar
hefur verið skilað góðu starfi jafnt í litlum sem stórum klúbbum.
Fjölgunarmál hafa auðvitað verið í brennidepli og hefur fjölgað nokkuð í svæðinu en
jafnframt hafa nokkrir horfið á braut, bæði andast eða horfið til annara starfa.
Raunfjölgun í svæðinu eru 5 félagar það sem af er, en vitað er um nokkra er bíða átektar og
skulum við spyrja að leikslokum í haust, hverju það skilar.
Kiwanisklúbburinn Skjálfandi hefur farið nokkuð óhefðbundnar slóðir í vetur og
endurskipulagt innra starf sitt og lagt höfuð áherslu á að halda þeim félögum er fyrir eru og
gera eitthvað til að létta lund og efla liðsandann, öðrum klúbbum til eftirbreyttni.
Öflugir kynningafundir hafa verið haldnir og jákvæð niðurstaða úr þeim mun koma í ljós fyrir
starfslok í haust.
Það er með þetta eins og allt annað starf, að klúbbar eru misjafnlega settir með möguleika á
fjölgun og allir reyna sitt og sínar aðferðir og sumstaðar tekst það en á öðrum stöðum ekki.
Eftir áramótin hóf ég mína seinni yfirreið í heimsóknum til klúbana, þó svo veðurguðir hafi
ekki verið mér hliðhollir þá tóks mér að heimsækja flesta í þeirra heimasveit en einungis
Herðubreið og Skjöldur hafa orðið útundan er þetta er skrifað.
Skjaldarfélaga hitti ég að vísu á sameiginlegum fundi þeirra með Emblu félögum á Akureyri.
Ég fór á þorrafund þeira Kaldbaksmanna og tók þar inn einn nýjan félaga. Emblu félaga
heimsótti ég tvívegis og eftir nokkrar tilraunir komst ég við 3ja mann til þeirra
Skjálfandamanna.
Allstaðar mjög góðir fundir en sérlega var gaman að koma til Vopnafjarðar og þar var
höfðinglega tekið á móti okkur en með í för þangað var fylgifiskur minn í allflestar
heimsóknir vetrarins Jóhannes Þórðarson ritari Drangeyjar og svo komu 3 Herðubreiðar
félagar í bílinn á Mývatni.
Ekki var Grímseyjarferðin síðri. Þegar þangað var komið var Spánar veður í eyjunni og
skartaði hún öllu sínu fegursta. Fundurinn um kvöldið var afar góður sérlega vel mætt og
eiginkonur hafðar með á fundinum.
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Er Grímseyjarferð var lokið styttist í svæðisráðstefnu á Siglufirði þann 25 apríl. Þangað var
einnig stefnt verðandi embættismönnum til fræðslu. Eins og í öllu öðru starfi vetrarins þá var
mæting mjög góð þrátt fyrir afar úfið veður og snjókomu.
Fræðslan þótti takast með afbrigðum vel þó svo ég ræki ögn á eftir fræðslunefnd að klára
pakkann.. Var mál þeirra er fræðsluna sátu að þar hafi verið vel yfir farið og margt gagnlegt
og nýtanlegt komið fram.. Þökk sé fræðslunefndarfólki.
Svæðisráðstefnan var málefnaleg og fundarefni dagsins ´´Hvernig finnum við gleðina á ný í
hreifingunni´´ vakti upp góðar umræður og má segja að niðurstaðan hafi verið´´eflum
persónuleg tengsl, ræðum málefnin af einægni og förum ekki í fílu þótt niðurstaða sé ekki
okkur að skapi´´og umfram allt HÖFUM GAMAN SAMAN.
Leitaði ég eftir frestun á kjöri kjörsvæðisstjóra þar sem engin tilnefning hafði borist og var
það samþykkt.
Um kvöldið var síðan vel heppnað síldarkvöld þeirra Skjaldarmanna.
Nú er hinsvegar komin tilnefning í kjörsvæðisstjóra starfsársins 2015 – 2016 en það er frá
Skjálfanda félögum og sá tilnefndi er Benedikt Kristjánsson og fagna ég því að fá öflugan
leiðtoga í starfið.
Hann er einn í kjöri svo sjálfkjörinn er hann og býð ég hann velkominn.
Unnið hefur verið að hjálmaverkefninu í svæðinu og víða er búið að afhenda hjálma en það
var einmitt liður í lokaátaki okkar í vetrarstarfinu og þá er komið að hápunkti sameiginlega
starfsins í Óðinssvæði en það var Kiwanishátíðin á Glerártorgi dagana 2 – 3 maí.
Fyrr í vetur skipaði hver klúbbur tengslafulltrúa til að vinna að hátíðinni og var hlutverk hans
aðallega að búa til efni fyrir sinn klúbb og koma með til sýningar.
Hjálmanefndir þeirra Embla og Kaldbaks var settur staður og stund á hátíðinni og skyldi nú
fagnað þeim áfanga að 25 ár eru síðan fyrsti hjálmur var afhentur og einmitt á Akureyri
Það voru þeir snillingar Óskar Guðjónsson og Sigurður R. Pétursson sem voru mín stoð og
stytta að skipulegga þessa sýningu ásamt forsetum og tengslafulltrúum klúbbana og allt efni
um sögu Kiwanis á Íslandi kom að sunnan og annað efni frá klúbbum.
Sigurður og Óskar komu síðan norður og settu upp með okkur sýninguna á föstudeginum og
var Umdæmisstjóri okkar Gunnlaugur Gunnlaugsson einnig mættur til hjálpar.
Það var fagmannlegur bragur yfir þessu öllu og fánaborg klúbba svæðisins tók sig vel út á
sviðinu ásamt flottri uppsetningu hjálmanefndar þeirra Embla og Kaldbaks félaga.
Svo rann laugardagurinn upp fjöldi kiwanisfélaga var á svæðinu og setti bæjarstjóri
Akureyrarbæjar Eiríkur Björn Björgvinsson hátíðina og Umdæmisstjóri flutti ávarp.
Fjöldi mans mætti á svæðið og skemmtiatriði voru í höndum Garðars Alfreðssonar frá
Grímsey og Sveppa og Villa.
Það er skemmst frá því að segja að sýningin var okkur til sóma, jafnt hreifingunni allri sem
klúbbunum er að henni stóðu og vonandi verður það hreifingunni til framdráttar í komandi
framtíð. Á sunnudeginum gafst mun meiri tími til að sinna gestum og útskýra það sem til
sýnis var. Þar var einnig mættur flokkur kiwanisfélaga og sannaðist þar hversu vel til tókst.
Fjölmenni var mikið og sögðu okkur staðarhaldarar á Glerártorgi að um 8 þúsund mans hafi
verið um miðjan daginn. Þar á bæ voru allir mjög glaðir með hvernig til tókst og í okkar huga
var líka gleði og þakklæti.
Það var afar stoltur Svæðisstjóri er steig út úr helginni með þakklæti í huga til þeirra er lögðu
hönd á plóginn til að gera þetta eins glæsilegt og raun bar vitni.
Þakklæti til félaga svæðisins fyrir traustið og samheldnina og samstarfsviljann í að koma
þessu á koppinn.
Þakklæti til Umdæmisstjórnar og þeirra félaga er lögðu til starfskrafta sína.
En þá er að skyggnasst í lokin yfir tölulegar staðreyndir úr starfinu í vetur.
Það má segja að félagar hafa ekki setið auðum höndum og unnar stundir í samfélags þágu og
safnaðir peningar í styrktarverkefni lýsa best hinu öfluga starfi og einnig góð fundarmæting
fyrir utan alla nefndarfundi og önnur störf innan klúbbana.
Unnar hafa verið 1.869 vinnustundir við hin ýmsu málefni
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Meðaltals mæting á klúbbfundi í vetur er 71.76 % og má það teljast gott
Mætingaviðurkenningar á fundi í aðra klúbba eru 125
Styrkveitingar í svæðinu hafa verið all nokkra á starfsárinu og safnanir í styrktarsjóð einnig.
Safnað hefur verið
Gefið hefur verið

19.670.901.- í styrktarsjóð
23.838.351.- í formi styrkja eða gjafa

Nú þegar þetta er ritað eru að renna í hlað aðalfundir klúbbanna í svæðinu og t.d. verða þeir
Aksja, Herðubreið og Skjálfandi með sameiginlegan aðalfund í Möðrudal 16 maí og leitt að
það skyldi hittast á sama dag og umdæmisstjórnarfundurinn er.
Í þessari yfirgripsmiklu skýrslu hef ég reynt að koma til skila öllu því markverðasta úr mínu
starfi og einnig starfi klúbbana í svæðinu.
Það væri langt mál upp að telja ef verkefnalisti hvers og eins klúbbs yrði tíundaður en heilt
yfir skil ég afar sáttur við veturinn ef veðurfar er undanskilið og veit að áframhald verður á
hinu öfluga starfi er unnið er í Óðinssvæði.
Að endingu vil ég af alhug þakka frábært samstarf og samvinnu á starfsárinu, svona starfi
sinnir enginn einn maður heldur er það heildin sem skapað hefur þann kraft og þá umgjörð er
Óðinssvæði hefur að bera.
Verum jákvæð og vinnum saman þá mun okkur farnast vel í framtíðinni

Eftir höfðinu starfa limirnir...

Með Kiwaniskveðju
Ólafur Jónsson
Svæðisstjóri Óðinssvæði
Starfsárið 2014 - 2015

Kiwanis

Umdæmið Ísland-Færeyjar
Eflum starf og vináttu.

kiwanis.is

Kiwanis Kiwanis – L

Skýrsla Svæðisstjóra til Umdæmisstjórnarfundar
Í Kiwanissalnum Bíldshöfða
16 Maí 2015

Svæðisstjórn Óðinssvæðis skipa:
Svæðisstjóri:
Ólafur Jónsson Drangey
Kjörsvæðisstjóri:
Steinn Ástvaldsson Drangey
Ritari:
Júlía Bergrós Björnsdóttir Embla
Fráf.Svæðisstjóri:
Guðmundur Karl Jóhannesson Skjálfanda

Starf Svæðisstjóra Óðinssvæðir hefur verið afar viðburðarríkt og skemmtilegt í vetur.
Það hefur verið ein ánægju rennireið og tilfinningin um hið öfluga og vinnufúsa bakland er ég
hef haft hefur drifið mig áfram til, vonandi, góðra verka.
Ef ég tek saman ferlið frá upphafi þá byrjaði þetta með afar ánægjulegum stjórnarskiptum í
klúbbum svæðisins og hvarvetna var frábærlega tekið á móti mér og viðmót og vilji til
samstarfs var meira en áþreifanlegur allstaðar.
Starfið var mótað og svæðisráðstefnur höfðu fengið sína dagsetningu. Til að þjappa liðinu
saman þá var stefnt að árshátíð Óðinssvæðis að lokinni fyrri svæðisráðstefnu haldinni á
Akureyri þann 1 nóvember.
Árshátíðinni var fengin staður og stund á Icelandair Hótel á Akureyri.
Samtakamáttur svæðisins kom berlega í ljós þarna í upphafi. Vel var mætt á ráðstefnuna og
var góður rómur gerður að málshefjendum málstofa þeim Hjördísi Harðardóttur og Óskari
Guðjónssyni.
Góðar og gagnlegar umræður og um kvöldið mættu rúmlega 70 mans til að hafa gaman saman
og það tókst svo sannarlega. Árshátíð sem þessi er mikilvæg tel ég til að þjappa liðinu saman
fyrir starf vetrarins.
Að öðru leyti hefur starfið í vetur verið mjög gott, skýrsluskil til fyrirmyndar og innra starf
klúbba verið öflugt. Auðvitað eru klúbbar misstórir og hafa misjafna starfsgetu en allstaðar
hefur verið skilað góðu starfi jafnt í litlum sem stórum klúbbum.
Fjölgunarmál hafa auðvitað verið í brennidepli og hefur fjölgað nokkuð í svæðinu en
jafnframt hafa nokkrir horfið á braut, bæði andast eða horfið til annara starfa.
Raunfjölgun í svæðinu eru 5 félagar það sem af er, en vitað er um nokkra er bíða átektar og
skulum við spyrja að leikslokum í haust, hverju það skilar.
Kiwanisklúbburinn Skjálfandi hefur farið nokkuð óhefðbundnar slóðir í vetur og
endurskipulagt innra starf sitt og lagt höfuð áherslu á að halda þeim félögum er fyrir eru og
gera eitthvað til að létta lund og efla liðsandann, öðrum klúbbum til eftirbreyttni.
Öflugir kynningafundir hafa verið haldnir og jákvæð niðurstaða úr þeim mun koma í ljós fyrir
starfslok í haust.
Það er með þetta eins og allt annað starf, að klúbbar eru misjafnlega settir með möguleika á
fjölgun og allir reyna sitt og sínar aðferðir og sumstaðar tekst það en á öðrum stöðum ekki.
Eftir áramótin hóf ég mína seinni yfirreið í heimsóknum til klúbana, þó svo veðurguðir hafi
ekki verið mér hliðhollir þá tóks mér að heimsækja flesta í þeirra heimasveit en einungis
Herðubreið og Skjöldur hafa orðið útundan er þetta er skrifað.
Skjaldarfélaga hitti ég að vísu á sameiginlegum fundi þeirra með Emblu félögum á Akureyri.
Ég fór á þorrafund þeira Kaldbaksmanna og tók þar inn einn nýjan félaga. Emblu félaga
heimsótti ég tvívegis og eftir nokkrar tilraunir komst ég við 3ja mann til þeirra
Skjálfandamanna.
Allstaðar mjög góðir fundir en sérlega var gaman að koma til Vopnafjarðar og þar var
höfðinglega tekið á móti okkur en með í för þangað var fylgifiskur minn í allflestar
heimsóknir vetrarins Jóhannes Þórðarson ritari Drangeyjar og svo komu 3 Herðubreiðar
félagar í bílinn á Mývatni.
Ekki var Grímseyjarferðin síðri. Þegar þangað var komið var Spánar veður í eyjunni og
skartaði hún öllu sínu fegursta. Fundurinn um kvöldið var afar góður sérlega vel mætt og
eiginkonur hafðar með á fundinum.
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Er Grímseyjarferð var lokið styttist í svæðisráðstefnu á Siglufirði þann 25 apríl. Þangað var
einnig stefnt verðandi embættismönnum til fræðslu. Eins og í öllu öðru starfi vetrarins þá var
mæting mjög góð þrátt fyrir afar úfið veður og snjókomu.
Fræðslan þótti takast með afbrigðum vel þó svo ég ræki ögn á eftir fræðslunefnd að klára
pakkann.. Var mál þeirra er fræðsluna sátu að þar hafi verið vel yfir farið og margt gagnlegt
og nýtanlegt komið fram.. Þökk sé fræðslunefndarfólki.
Svæðisráðstefnan var málefnaleg og fundarefni dagsins ´´Hvernig finnum við gleðina á ný í
hreifingunni´´ vakti upp góðar umræður og má segja að niðurstaðan hafi verið´´eflum
persónuleg tengsl, ræðum málefnin af einægni og förum ekki í fílu þótt niðurstaða sé ekki
okkur að skapi´´og umfram allt HÖFUM GAMAN SAMAN.
Leitaði ég eftir frestun á kjöri kjörsvæðisstjóra þar sem engin tilnefning hafði borist og var
það samþykkt.
Um kvöldið var síðan vel heppnað síldarkvöld þeirra Skjaldarmanna.
Nú er hinsvegar komin tilnefning í kjörsvæðisstjóra starfsársins 2015 – 2016 en það er frá
Skjálfanda félögum og sá tilnefndi er Benedikt Kristjánsson og fagna ég því að fá öflugan
leiðtoga í starfið.
Hann er einn í kjöri svo sjálfkjörinn er hann og býð ég hann velkominn.
Unnið hefur verið að hjálmaverkefninu í svæðinu og víða er búið að afhenda hjálma en það
var einmitt liður í lokaátaki okkar í vetrarstarfinu og þá er komið að hápunkti sameiginlega
starfsins í Óðinssvæði en það var Kiwanishátíðin á Glerártorgi dagana 2 – 3 maí.
Fyrr í vetur skipaði hver klúbbur tengslafulltrúa til að vinna að hátíðinni og var hlutverk hans
aðallega að búa til efni fyrir sinn klúbb og koma með til sýningar.
Hjálmanefndir þeirra Embla og Kaldbaks var settur staður og stund á hátíðinni og skyldi nú
fagnað þeim áfanga að 25 ár eru síðan fyrsti hjálmur var afhentur og einmitt á Akureyri
Það voru þeir snillingar Óskar Guðjónsson og Sigurður R. Pétursson sem voru mín stoð og
stytta að skipulegga þessa sýningu ásamt forsetum og tengslafulltrúum klúbbana og allt efni
um sögu Kiwanis á Íslandi kom að sunnan og annað efni frá klúbbum.
Sigurður og Óskar komu síðan norður og settu upp með okkur sýninguna á föstudeginum og
var Umdæmisstjóri okkar Gunnlaugur Gunnlaugsson einnig mættur til hjálpar.
Það var fagmannlegur bragur yfir þessu öllu og fánaborg klúbba svæðisins tók sig vel út á
sviðinu ásamt flottri uppsetningu hjálmanefndar þeirra Embla og Kaldbaks félaga.
Svo rann laugardagurinn upp fjöldi kiwanisfélaga var á svæðinu og setti bæjarstjóri
Akureyrarbæjar Eiríkur Björn Björgvinsson hátíðina og Umdæmisstjóri flutti ávarp.
Fjöldi mans mætti á svæðið og skemmtiatriði voru í höndum Garðars Alfreðssonar frá
Grímsey og Sveppa og Villa.
Það er skemmst frá því að segja að sýningin var okkur til sóma, jafnt hreifingunni allri sem
klúbbunum er að henni stóðu og vonandi verður það hreifingunni til framdráttar í komandi
framtíð. Á sunnudeginum gafst mun meiri tími til að sinna gestum og útskýra það sem til
sýnis var. Þar var einnig mættur flokkur kiwanisfélaga og sannaðist þar hversu vel til tókst.
Fjölmenni var mikið og sögðu okkur staðarhaldarar á Glerártorgi að um 8 þúsund mans hafi
verið um miðjan daginn. Þar á bæ voru allir mjög glaðir með hvernig til tókst og í okkar huga
var líka gleði og þakklæti.
Það var afar stoltur Svæðisstjóri er steig út úr helginni með þakklæti í huga til þeirra er lögðu
hönd á plóginn til að gera þetta eins glæsilegt og raun bar vitni.
Þakklæti til félaga svæðisins fyrir traustið og samheldnina og samstarfsviljann í að koma
þessu á koppinn.
Þakklæti til Umdæmisstjórnar og þeirra félaga er lögðu til starfskrafta sína.
En þá er að skyggnasst í lokin yfir tölulegar staðreyndir úr starfinu í vetur.
Það má segja að félagar hafa ekki setið auðum höndum og unnar stundir í samfélags þágu og
safnaðir peningar í styrktarverkefni lýsa best hinu öfluga starfi og einnig góð fundarmæting
fyrir utan alla nefndarfundi og önnur störf innan klúbbana.
Unnar hafa verið 1.869 vinnustundir við hin ýmsu málefni

Kiwanis

Umdæmið Ísland-Færeyjar
Eflum starf og vináttu.

kiwanis.is

Kiwanis Kiwanis – L

Meðaltals mæting á klúbbfundi í vetur er 71.76 % og má það teljast gott
Mætingaviðurkenningar á fundi í aðra klúbba eru 125
Styrkveitingar í svæðinu hafa verið all nokkra á starfsárinu og safnanir í styrktarsjóð einnig.
Safnað hefur verið
Gefið hefur verið

19.670.901.- í styrktarsjóð
23.838.351.- í formi styrkja eða gjafa

Nú þegar þetta er ritað eru að renna í hlað aðalfundir klúbbanna í svæðinu og t.d. verða þeir
Aksja, Herðubreið og Skjálfandi með sameiginlegan aðalfund í Möðrudal 16 maí og leitt að
það skyldi hittast á sama dag og umdæmisstjórnarfundurinn er.
Í þessari yfirgripsmiklu skýrslu hef ég reynt að koma til skila öllu því markverðasta úr mínu
starfi og einnig starfi klúbbana í svæðinu.
Það væri langt mál upp að telja ef verkefnalisti hvers og eins klúbbs yrði tíundaður en heilt
yfir skil ég afar sáttur við veturinn ef veðurfar er undanskilið og veit að áframhald verður á
hinu öfluga starfi er unnið er í Óðinssvæði.
Að endingu vil ég af alhug þakka frábært samstarf og samvinnu á starfsárinu, svona starfi
sinnir enginn einn maður heldur er það heildin sem skapað hefur þann kraft og þá umgjörð er
Óðinssvæði hefur að bera.
Verum jákvæð og vinnum saman þá mun okkur farnast vel í framtíðinni
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Svæðistjórar Kiwanisfélagar.
Þá er komið að því að haldinn er síðasti fundur fyrir umdæmisþingið
sem verður í Vestmannaeyjum í september.
Það má segja að það sem stendur mest uppúr síðan við hittumst
síðast er öll sú umfjöllun sem við fengum um hjálmaverkefnið okkar
í samvinnu við Eimskip.
Það höfðu allir skoðanir á því máli en það get ég sagt ykkur að það
var ekki haft fyrir því eða reynt að hafa samband við mig eða
einhvern annan í umdæmisstjórn. En hjálmarnir komust allir
klakklaust á höfuð þeirra barna sem áttu að fá hjálm. Í sumum
skólum var kiwanismönnum vel tekið en á nokkrum stöðum máttu
þeir bara skilja þá eftir hjá umsjónarmanni eða kennara. Þá heldu
menn stórhátíð eins og var gert á Akureyri, og enn aðrir voru með
ýmsar uppákomur og í alla staði tókst vel upp. Þess má geta að ég og
umdæmisritarinn fórum í þá skóla sem Eldfell átti að afhenda hjálma
og fannst okkur það mjög gaman því okkur var mjög vel tekið í öllum
skólunum.
Það sem ber hæðst hjá okkur er að Eldfell hætti störfum þann 1,apríl
og þar misstum við 18,félaga úr okkar röðum. Reyndum við ég og
Stefán að gera eitthvað fyrir þá en að mínu mati voru þeir sem
stjórnuðu þar búnir að ákveða að legga klúbbin niður þannig að það
var alveg sama hvað við hefðum boðið þeim, ekkert hefði bjargað
málunum það var að heyra á þeim að engin vildi gera neitt fyrir þá.
Ég er mjög stolltur yfir virku starfi hjá klúbbunum, sem hefur komið fram
í skýrslunum, en það er allveg nauðsynlegt að svæðisstjórar fari í
heimsókn í klúbbana á sínu svæði, því það er alltaf liftistöng fyrir
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klúbbinn að fá heimsókn.Því eins og allir vita eru svæðisstjórarnir
fulltrúar umdæmisins hver fyrir sig.
Ég umdæmisritari og umdæmisféhirðir fórum til Færeyja ásamt
mökum okkar, þá héldu frændur okkar svæðisráðsfund sem var vel
sóttur,af félögum okkar.Fundurinn var haldin í Leirvík og sá Salmal
um að koma okkur þangað þá var boðið upp á mat í húsi þeirra í
Þórshöfn á laugardagskvöldið þar fengum við margar spurnigar sem
reynt var að svara eftir bestu getu og kynnti ritari fyrir þeim nýja
gagnagrunnin, þá má geta þess að Salmal var eins og einkabílstjóri
fyrir okkur og fær hann bestu þakkir fyrir.
Um mánaðarmótin fórum við ég og umdæmisritari til Akureyrar til
að vera viðstaddir sýningu og afhendingu hjálma hjá klúbbunum
þar,þá voru þeir Siggi P og Óskar á svæðinu líka þarna fékk Ólafur
enn eitt prikið í hattin því að það var hann sem stóð fyrir þessu öllu.
Einnig má segja frá því að 5.ungmenni fara til Tékklands í
sumarbúðir Kíwanis. Og vil ég nota tækifærið og þakka þeim Eyþóri
og Hjördísi fyrir allt sem þau hafa gert í þeim málum.
Vel hefur gengið að dreyfa bæklingum sem hafa verið
endurprentaðir um” Konur í Kiwanis” og Lífs vísir.
Ég hef getað mætt á svæðisráðsstefnur hjá Ægissvæðinu 2,sinnum
Freyjusvæðinu Færeyjasvæðinu og Sögusvæðinu.
Það hefur reynst erfitt að komast Norður til að heimsækja klúbbana
en ég hitti marga kiwanisfélaga þegar hátíðin var á Glerártorgi og var
það gaman. Klúbba heimsóknir hafa verið nokkrar en það gerir engin
sér grein fyrir því að búa á Ísafirði og fá kanski hringingu um hádegi
og vera boðin á fund er svolitið erfitt en stundum sest ég bara upp í
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bílinn minn og skrepp suður. Það sem hefur aftrað mér mest er að á
þessum tíma hef ég verið að skipta um vél og laga bátinn minn því
hann varð að vera tilbúinn til strandveiða sem máttu byrja þann
1,maí. Það er mín vinna á sumrinn.
En kæru félagar við skulum halda áfram með þá góðu vinnu sem
unnin hefur verið í hreifinguni og einnig með þennan fund þar með
lík ég máli mínu takk fyrir.
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Einnig má segja frá því að 5.ungmenni fara til Tékklands í
sumarbúðir Kíwanis. Og vil ég nota tækifærið og þakka þeim Eyþóri
og Hjördísi fyrir allt sem þau hafa gert í þeim málum.
Vel hefur gengið að dreyfa bæklingum sem hafa verið
endurprentaðir um” Konur í Kiwanis” og Lífs vísir.
Ég hef getað mætt á svæðisráðsstefnur hjá Ægissvæðinu 2,sinnum
Freyjusvæðinu Færeyjasvæðinu og Sögusvæðinu.
Það hefur reynst erfitt að komast Norður til að heimsækja klúbbana
en ég hitti marga kiwanisfélaga þegar hátíðin var á Glerártorgi og var
það gaman. Klúbba heimsóknir hafa verið nokkrar en það gerir engin
sér grein fyrir því að búa á Ísafirði og fá kanski hringingu um hádegi
og vera boðin á fund er svolitið erfitt en stundum sest ég bara upp í
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bílinn minn og skrepp suður. Það sem hefur aftrað mér mest er að á
þessum tíma hef ég verið að skipta um vél og laga bátinn minn því
hann varð að vera tilbúinn til strandveiða sem máttu byrja þann
1,maí. Það er mín vinna á sumrinn.
En kæru félagar við skulum halda áfram með þá góðu vinnu sem
unnin hefur verið í hreifinguni og einnig með þennan fund þar með
lík ég máli mínu takk fyrir.
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Skýrsla tengiliðar við gagnagrunn KI til
umdæmisstjórnarfundar 16. maí 2015
Það er ánægjulegt að geta sagt frá því að sú breyting sem staðið hefur til lengi,
að breyta fyrirkomulagi við rekstur félagatals umdæmsins, hefur nú verið
framkvæmd. Þann 9. mars voru öll gögn úr kerfi umdæmisins færð yfir í kerfi
Kiwanis International og vefsíðu félagatalsins lokað. Ritarar klúbba sem hafa
aðgang að kerfum KI hafa sjálfkrafa þann aðgang sem þarf til að uppfæra
upplýsingar um félaga sinna klúbba, verðandi embættismenn og fleira. Áður en
breytingin var framkvæmd var látið vita af henni í tölvupósti til starfandi forseta
og ritara klúbba sem gerðu ekki athugasemdir.
Í góðu samstarfi við fræðslunefnd hafa breytingarnar verið kynntar fyrir
verðandi embættismönnum. Fyrst á Siglufirði 25. apríl og svo í Hafnarfirði 9.
maí. Á þessum fundum voru einnig kynntar væntanlegar breytingar á
skýrsluskilum sem verðandi umdæmisritari hefur hug á að gera. Nokkrir
núverandi ritarar eru byrjaðir að nota nýja kerfið og viðbrögð eru almennt
jákvæð. Þeim athugasemdum sem hafa komið fram hefur undirritaður komið á
framfæri við KI þar sem þeim er jafnan vel tekið og reynt að bregðast við.
Nokkuð hefur verið um athugasemdir varðandi þýðingar og legg ég til að reynt
verði að fá því framgengt að umdæmið sjái um þær framvegis.
Í sumar er gert ráð fyrir mikilli vinnu við gerð þjálfunar og fræðsluefnis í
samstarfi við fræðslunefnd. Enn er eftir vinna við að breyta verklagi við nokkur
verkefni sem hafa verið á könnu tengiliðar. 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

Kiwanis

Umdæmið Ísland-Færeyjar
Kiwanis Kiwanis – L
Eflum starf og vináttu.

kiwanis.is

Umdæmisstjórnarfundur 16. maí 2015
Skýrsla umdæmisféhirðis.
Ágætu Kiwanisfélagar.

Frá síðasta umdæmisstjórnarfundi hefur einn klúbbur ( Eldfell ) hætt störfum og hefur
það smávægileg áhrif á tekjur umdæmisins sem og umdæmisþings. Annars hefur
innheimta félagsgjalda gengið mjög vel og hafa flestir klúbbar greitt seinni hluta
umdæmisgjalda og margir hafa greitt þinggjöldin.
Uppgjör eftir 6. mánuði liggur fyrir og erum við nánast samkvæmt áætlun þrátt fyrir
aukaútgjöld sem ekki var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun.
Undirritaður fór ásamt umdæmisstjóra og umdæmisritara til Færeyja á
svæðsráðsfund hjá Eysturoy ásamt heimsókn í Kiwanishúsið í Torshvan þar sem
Rosan bauð upp á glæsilegt hlaðborð m.a. með þjóðlegum réttum.
Þessi ferð tókst mjög vel og ljóst af samtölum okkar við embættismenn klúbbana að
þessi heimsókn okkar var öllum nauðsynleg til að styrkja og bæta samband
umdæmisins við klúbbana í Færeyjum.
Í sumar fara fimm ungmenni ásamt fararstjóra til Prag í sumarbúðir. Ekki er boðið upp
á beint flug til Prag en til að tryggja hagstætt verð fyrir alla og að allir færu saman þá
sá undirritaður um allar bókanir og greiðslur fyrir þátttakendur sem endurgreiða síðan
umdæminu. Umdæmið greiðir ferðakostnað fararstjóra og þátttökugjöld sem eru 100
evrur fyrir hvert ungmenni.
Húsfélagið að Bíldshöfða 12 ákvað að fara í lagfæringar á þakinu og er okkar hlutur
tæp 100. þúsund. Eins var ákveðið að stofna framkvæmdasjóð og eigum við að
greiða um 70. þúsund á ári í hann. Við ráðum engu um þessar ákvarðanir þar sem
okkar eignarhlutur er það lítill. Þetta er hrein viðbót við aðrar greiðslur til húsfélagsins
og mun þýða að við förum eitthvað fram úr áætlun í rekstri á húsnæðinu.
Eins og samþykkt var á síðasta umdæmisstjórnarfundi varðandi kaup á hljóðkerfi og
skápum fyrir geymsluna þá hefur hvorutveggja verið keypt.
Endanleg uppsetning á hljóðkerfinu verður væntanlega kláruð í næstu viku og við
munum líka fá skápana þá. Ekkert hefur verið ákveðið með parketið þar sem
kostnaðaráætlun liggur ekki fyrir.
Með Kiwaniskveðju,
Eyþór K. Einarsson
Umdæmsféhirðir 2013-2015
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Yfirlitið er unnið eftir skýrslum klúbbanna frá október 2014- apríl 2015
Umdæmið
Samtals

Raunaukning

Skýrsla umsjónarmanna með Stífkrampaverkefninu til
umdæmisstjórnarfundar 18. maí 2015
Samkvæmt skýrslu frá Kiwanis International 16. apríl sl. höfum við safnað 154,588 $ vegna MNT.
Upphæðin svarar til liðlega 20 milljóna íslenskra eða tæplega 22.500 kr. á hvern félaga í umdæminu.
Meðalframlag á hvern Kiwanisfélaga í heiminum er liðlega 44 þús. kr og alls hafa safnast (16. apríl ) eða
loforð verið gefin um 79 milljónir dollara. Óinnheimt loforð klúbba í okkar umdæmi nema um 900 þús. kr.
og í sjóði eru milli 3 og 4 hundruð þúsund. Það er því ljóst eins og reyndar hefur verið lengi að við næðum
ekki þeirri upphæð sem okkur var ætlað.
Enn hefur enginn klúbbur orðið við áskorunum um að leggja fram meira fé eða lýst yfir áformum um slíkt.
Það er því ekki raunhæft að ætla að við náum að bæta við stórupphæðum. Það er reyndar rétt að halda því
til haga að 20 milljónir er nokkuð há upphæð en á það ber einnig að líta að nálægt helmingur þeirrar
upphæðar kemur frá þremur klúbbum . Ég held að okkur hafi öllum verið ljóst frá byrjun að meginhluti fjár
til þessa verkefnis kæmi frá félögum eða klúbbum beint en ekki með söfnun meðal almennings. Það sama
átti sér stað með IDD verkefnið. Hvorugt þessara verkefna var líklegt til að vekja með fólki þá hugsun að
vandamálið væri mjög nálægt okkur
Við skulum þó enn vona að einhverjir klúbbar eða einstaklingar festi kaup á Zeller orðum eða öðrum
viðurkenningum sem renna til verkefnisins.
Eins og tilkynnt hefur verið var upphaflega áætlað að verkefninu lyki á heimsþingi í sumar en síðar var sú
ákvörðun tekin að framlengja til desember. Það fer því inn á næsta starfsár að hluta og örugglega verður
þrýstingur á Gunnstein og hans stjórn að vinna að þessu áfram amk fram undir áramót.
Kiwanishreyfingunni mun takast að klára þetta verkefni og lýsa því yfir að takmarkinu hafi verið náð. Í
mörgum löndum hafa kiwanisfélagar unnið mjög vel og náð þeim markmiðum sem að var stefnt og sum
umdæmi bætt við upphafleg markmið. Það mun koma að því að efnt verður til annars heimsverkefnis. Ég
legg til að þá fari fram miklu meiri umræða innan okkar hreyfingar um það hvernig beri að standa að slíku.
Með kiwaniskveðju
Ástbjörn Egilsson
Óskar Guðjónsson
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Fundur umdæmisstjórnar 16. maí 2015

Umdæmisstjóri ágætu Kiwanisfélagar.
Af fjölgunarmálum er þetta að frétta: það hafa 23 nýjir
félagar bæst í hóp okkar Kiwanisfélaga og er það
ánægjulegt. En því miður hefur 41 félagi hætt og munar
þar mest um Kiwanisklúbbinn Eldfell, sem lagður var
niður.
Eins og þið munið töldu flestir forsetar ásamt
klúbbfélögum bestu leiðina til að fjölga félögum væri
með 'maður á mann' aðferðinni, en betur má ef duga
skal.
Ég hef verið í sambandi við nokkra forseta vegna
fjölgunar, sérlega fámennari klúbba. En það viðhorf
heyrist víða að klúbbfélagar segjast vera orðnir gamlir og
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hafi ekki neitt að bjóða yngri mönnum og leggja sig því
ekki fram við að fjölga félögum í klúbbnum sínum.
Kannski þurfum við að leggja meiri áherslu á að hjápa
þessum fámennu klúbbum sem eru með mikið að eldri
félögum.
En hvað er til ráða? Ung fólk og fólk upp að miðjum aldri,
sem okkur vantar í Kiwanishreyfinguna, virðist vera
upptekið á netinu, í tölvuleikjum og á Facebook og er
sjálfu sér nóg í tölvuheiminum. Við þurfum að finna ráð til
að ná til þessa hóps.
Verðandi umdæmisstjóri boðaði, á síðasta
umdæmisstjórnarfundi, að hann ætlaði að stofna nýja
klúbba á starfsári sínu. En áður en við stofnum nýjan
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klúbb, þurfum við að skoða hvað við höfum gert rangt við
stofnun klúbba, hvers vegna gengur starfið hjá þeim
svona erfiðlega. Hvers vegna hætta tiltölulega nýjir
klúbbar?
Ef við lítum til þeirra þriggja klúbba sem síðast voru
stofnaðir
Varðan Keflavík, þar eru 10 félagar, þeir fengu
fjölgunarbikarinn en svo fækkaði þeim snarlega eftir það.
Mér skilst ef Jóhanna héldi ekki í hendurnar á þeim yrði
þessi klúbbur lagður af.
Eldfell, við þekkjum öll sögu þess klúbbs.
Dynja Reykjavík. Þar eru 10 félagar.
Nauðsynlegt er að stoppa útstreymi úr
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Kiwanishreyfingunni. Við þurfum að kanna hvers vegna
félagar hætta? Hvers vegna höfðar starfið í klúbbnum
ekki lengur til þeirra?
En það mikilvægasta er að við þurfum að halda vel utan
um ný-stofnaða klúbba, heimsækja þá og sýna að
umdæmisstjórn beri umhyggju fyrir klúbbnum.
Við þurfum að brýna fyrir Kiwanisfélögum að taka vel á
móti nýjum félögum, fá menn í klúbbnum til þess að
sýna þeim athygli á fundum, tala við þá og hvetja þá til
þess að taka þátt í starfinu. Í raun fylgja þeim eftir fyrstu
2 árin í klúbbnum. Það er ekki nóg að bara
meðmælendur félaga sinni þeim á fundum, aðrir félagar í
klúbbnum verða að taka þátt í því að láta nýja félaga
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finnast að þeir séu velkomnir í Kiwanisklúbbinn þeirra.
Félagar í Kiwanisumdæminu Ísland – Færeyjar eru núna
868.
Stefán R. Jónsson
formaður Útbreiðslu – og fjölgunarnefndar.
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Fundur umdæmisstjórnar 16. maí 2015

Umdæmisstjóri ágætu Kiwanisfélagar.
Af fjölgunarmálum er þetta að frétta: það hafa 23 nýjir
félagar bæst í hóp okkar Kiwanisfélaga og er það
ánægjulegt. En því miður hefur 41 félagi hætt og munar
þar mest um Kiwanisklúbbinn Eldfell, sem lagður var
niður.
Eins og þið munið töldu flestir forsetar ásamt
klúbbfélögum bestu leiðina til að fjölga félögum væri
með 'maður á mann' aðferðinni, en betur má ef duga
skal.
Ég hef verið í sambandi við nokkra forseta vegna
fjölgunar, sérlega fámennari klúbba. En það viðhorf
heyrist víða að klúbbfélagar segjast vera orðnir gamlir og
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hafi ekki neitt að bjóða yngri mönnum og leggja sig því
ekki fram við að fjölga félögum í klúbbnum sínum.
Kannski þurfum við að leggja meiri áherslu á að hjápa
þessum fámennu klúbbum sem eru með mikið að eldri
félögum.
En hvað er til ráða? Ung fólk og fólk upp að miðjum aldri,
sem okkur vantar í Kiwanishreyfinguna, virðist vera
upptekið á netinu, í tölvuleikjum og á Facebook og er
sjálfu sér nóg í tölvuheiminum. Við þurfum að finna ráð til
að ná til þessa hóps.
Verðandi umdæmisstjóri boðaði, á síðasta
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klúbb, þurfum við að skoða hvað við höfum gert rangt við
stofnun klúbba, hvers vegna gengur starfið hjá þeim
svona erfiðlega. Hvers vegna hætta tiltölulega nýjir
klúbbar?
Ef við lítum til þeirra þriggja klúbba sem síðast voru
stofnaðir
Varðan Keflavík, þar eru 10 félagar, þeir fengu
fjölgunarbikarinn en svo fækkaði þeim snarlega eftir það.
Mér skilst ef Jóhanna héldi ekki í hendurnar á þeim yrði
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Kiwanishreyfingunni. Við þurfum að kanna hvers vegna
félagar hætta? Hvers vegna höfðar starfið í klúbbnum
ekki lengur til þeirra?
En það mikilvægasta er að við þurfum að halda vel utan
um ný-stofnaða klúbba, heimsækja þá og sýna að
umdæmisstjórn beri umhyggju fyrir klúbbnum.
Við þurfum að brýna fyrir Kiwanisfélögum að taka vel á
móti nýjum félögum, fá menn í klúbbnum til þess að
sýna þeim athygli á fundum, tala við þá og hvetja þá til
þess að taka þátt í starfinu. Í raun fylgja þeim eftir fyrstu
2 árin í klúbbnum. Það er ekki nóg að bara
meðmælendur félaga sinni þeim á fundum, aðrir félagar í
klúbbnum verða að taka þátt í því að láta nýja félaga
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finnast að þeir séu velkomnir í Kiwanisklúbbinn þeirra.
Félagar í Kiwanisumdæminu Ísland – Færeyjar eru núna
868.
Stefán R. Jónsson
formaður Útbreiðslu – og fjölgunarnefndar.
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Skýrsla formans þingnefndar
til umdæmisstjórnarfundar
16 maí 2015
Umdæmisstjóri, ágæta umdæmisstjórn.
Undirbúningur að 45. Umdæmisþingi Kiwanisumdæmisins Ísland – Færeyjar, sem
haldið verður í Vestmannaeyjum 11. – 13. september 2015 hefur gengið ágætlega, mesta
vinnan hefur farið í að tryggja þingfulltrúum gistingu.
Til að allir þingfulltrúar fái gistingu urðum við að takamarka gistingu fyrir hvern
klúbb upp á 3 tveggja manna herbergi. Á stæðsta hóteli bæjarinns verður umdæmisstjórn og
hennar gestir, einnig er pláss fyrir 3 klúbba á því hóteli. Síðan eru 2 önnur hótel í bænum
hvort með 14 herbergjum. Þannig að gistimögjuleikar eru ekki miklir í Vestmannaeyjum. Við
höfum einnig fengið gistingu á gistiheimilum og eina hosteli bæjarinns. Með því teljum við
okkur hafa getað tryggt öllum klúbbum gistingu á þinginu. Öllum kúbbum var sendur bæði
tölvupótur og bréf í póst sem innihélt þingboð og kjörbréf. Einnig var sent út ýtrekun þegar
var komið að þeim tímapungti sem átti að vera búið að tryggja sér gistingu og senda inn
kjörbréf. Þegar þetta er skrifað eiga 8 kúbbar eftir að skila kjörbréfum og um 6 klúbba veit ég
ekki hvar ætla að gista. Eftir 1 maí var oppnað fyrir aðra kiwanisfélaga að bóka í gistingu en
nokkrir kúbbar hafa boðað að þeir ættli að fjölmenna á þingið.

Með Kiwaniskveðju
Guðmundur Jóhannsson
Formaður þingnefndar.

