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Skýrsla Svæðisstjóra til Umdæmisstjórnarfundar
Í Kiwanissalnum Bíldshöfðða
15. Nóvember 2014
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
Svæðisstjórafræðsluna sem haldin var í Kiwanissalnum á Bílshöfða í mars s.l komst ég ekki á,
vegna þess að ég lá heima fótbrotinn. Síðan var komið að Umdæmisþingi í Kópavogi,og var
innsetning á sunnudagsmorgni. Þann 18þ okt. voru fyrstu stjórnarskiptin hjá mér í mínum
eigin klúbbi (Hofi). Svæðisráðstefna var haldin 20. október í Garði hjá Hofsmönnum og fóru
fram stjórnarskipti í svæðinu, Gunnlaugur Umdæmisstjóri mætti til okkar og þá var ég
formlega að taka við sem svæðisstjóri. Var þessi ráðstefna í styttri kantinum,því í lok
fundarins fór ég með allan hópinn í Flugskýli Icelandair til að skoða Boing 757, sem var í
svokölluðu C tékki, sem sagt nánast rifin í frumeindir.
Þann 24 september voru næstu stjórnarskipti hjá Hraunborg og á næstu 11 dögum tókst að
setja inn stjórnir í öllum klúbbum. Hjá Hraunborg mættu Umdæmisstjóri og Umdæmisritari.
Svavar Svavarsson Kjörsvæðisstjóri aðstoðaði mig í sex klúbbum,en í síðustu stjórnarskiptum
hjá Vörðu Gunnlaugur Umdæmisstjóri.
Þann 1 nóvember var mér boðið á Villibráðadag Hraunborgar, sem var glæsilega flott
samkoma, og voru um 250 karlmenn þar samankomnir að borða frábæran mat og skemmta
sér.
Skýrsluskil hafa verið góð hjá klúbbunum og allir skilað skýrslum. Það hefur því miður orðið
fækkun í svæðinu um 8 félaga.
Eldeyjafélagar eru nú 56 félagar.
Hofsfélagar eru komnir niður í 9 félaga þar sem Jón Guðmundsson lést í október,en þeir eru á
næstu dögum að bæta við einum félaga.
Sólborg þær eru núna 29 félagar.
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Frá því í september þar sem Varða fékk Fjölgunarbikarinn hefur þeim fækkað um 4 félaga eru
nú 10 félagar,en þær stefna á að fjölga, voru með 50 konur á konukvöldi.
Eldborg hefur strokað út 2 félaga og eru nú 44 félagar,en 12 eru í leyfi.
Setberg þeim hefur fækkað um 1 félaga og eru með 14 félaga.
Hraunborg þeir eru 35 félagar.
Keilir þeir eru 25 félagar og 2 eru í leyfi.
Nú erum við í Ægissvæði með 222 félaga.
Það hefur verið ánægjulegt að fara í alla klúbbana í svæðinu og sjá um stjórnarskiptin og
hefur mér alls staðar verið vel tekið.
Með Kiwaniskveðju
Magnús Eyjólfsson
Svæðisstjóri Ægissvæðis
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Skýrsla !
!
Stýrisskifti!var!4.!oktober!2014,!og!var!fundurin!hjá!Kiwanis!Eysturoy.!Fundurin!var!í!bowlinghøllini!í!
Leirvík.!Fundurin!byrjaði!kl.!17.00.!Allir!3!klubbarnir!vóru!til!fundin.!Aftan!á!fundin!var!borðhald!við!
døgurða,!kaffi!og!desert.!
!
Uppmøtingin!var!góð!til!økisfundin.!Nógvar!talur!vóru!og!sera!hugnaligt.!
!
Økisfundur!var!8.!november!í!Kiwanishúsinum!í!Tórshavn,!har!eg!greiddi!frá,!hvat!nýtt!var!frá!
umdømisfundinum!í!september.!Fleiri!felagar!høvdu!orðið,!so!fundurin!var!góður.!Aftan!á!økisfundin!
var!borðhald,!har!talur!vórðu!hildnar!og!mangt!stuttligt!havt!á!lofti.!Ein!felagi!hjá!Tórshavn!hevði!
guitar!við,!so!sangurin!gekk!av!tí!besta!til!langt!út!á!kvøldi.!
!
Nú!eru!klubbarnir!farnir!í!gongd.!Kiwanis!Tórshavn!!og!Kiwanis!Eysturoy!hava!bílagt!jólatrøini,!og!tey!
verða!seld!frá!fyrst!í!desember.!
!
Kiwanis!Rósan!hevur!deilt!jólakalendarar!út,!sum!verða!seldir!av!skótunum,!eisini!verður!jólahugni!
fyri!teimum!gomlu!á!ellisS!og!røktarheimum.!Eisini!veita!vit!hjálp!til!KFUK,!sum!skipa!fyri!jólahaldi!fyri!
einlig!jólaaftan.!
!
Hugnaløta!verður!fyri!allar!Kiwanislimir!í!januar,!tá!Kiwanis!hevur!100!ára!stovningardag,!har!
borðreitt!verður!við!góðum!røstum!kjøti.!Á!tann!hátt!vilja!vit!menna!ta!sosialu!samveruna,!sum!má!
verða!lyklaorði!í!kiwanisanda.!
!
Við!Kiwaniskvøðu!
!
Karin!Jacobsen,!svæðisstjóri!
!
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Skýrsla svæðsstjóra Freyjusvæðis til
umdæmisstjórnarfundar 15.nóv. 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

Eftir stjórnarskipti í umdæminu, sem fram fóru þann 14. september, var mitt
fyrsta verk að annast stjórnarskipti hjá Dyngjunum sem fram fóru 23. september,
síðan annaðist ég stjórnarskipti í Kötlu þann 27. sept. Þyrli 29. sept. og Heklu
30. sept. og Elliða þann 3. október, það var ánægjulegt að fá að heimsækja þessa
klúbba og annast stjórnarskiptin, og fræðandi fyrir mig í upphafi starfsársins að
sjá í hverju klúbbar eru að starfa. Gunnlaugur umdæmisstjóri var í bænum
þennan tíma og var ánægjulegt að hann var viðstaddur öll mín stjórnarskipti og
aðstoðaði mig við flest þeirra.
Stjórnarskipti í öðrum klúbbum fóru fram með ýmsu móti, en í Básum og Esju
var stjórnin óbreytt.
Frá stjórnarskiptum í klúbbum veit ég að starfið hefur verið öflugt og október
mánuður notaður til ýmissa fjáröflunarverkefna, auk þess sem unnið er að
fjölgun, en í dag eru félagar í Freyjusvæðinu 228, vonandi náum við fjölgun á
árinu.
Svæðisráðsfundir verða haldnir dagana 22. nóv. nk. og 9. maí 2015 í
kiwanishúsinu að Bíldshöfða.
Kiwanis kveðja.
Ragnar Eggertsson
svæðsstjóri Freyjusvæðis
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Skýrsla Hjálmanefndar
til Umdæmisstjórnarfundar 15 nóvember 2014.
Enn sem komið er eru ekki miklar fréttir af hjálmanefnd. Ég er að reyna að
kynna mér hvað ég var að takast á hendur með þessu verkefni og vinn að því að
manna nefndina. Ég er búin að senda öllum svæðisstjórum tölvupóst og óska
eftir að þeir tilnefni fulltrúa í hjálmanefnd, Óðinssvæði hefur tilnefnt sinn
fulltrúa og vona ég að aðrir geti gert það sem fyrst.
10.nóvember 2014
Guðrún Jóhannsdóttir, formaður hjálmanefndar
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Sýrsla Internetnefndar
til Umdæmisstjórnarfundar 15 nóvember 2014.
Nú er búið að opna enn eina útgáfu af www.kiwanis.is sem er búin að vera í
smíðum í nokkurn tíma eða frá því í vor, en í apríl var samþykkt á
umdæmisstjórnarfundi að fara út í breytingar á heimasíðunni og gera hana
responsive eða aðgengilega fyrir spjaldtölvur og snjallsíma. Eins og áður segir
er þessari vinnu lokið og fór nýja síðan í loftið 1 október, en ekki náðist að klára
þessa vinnu fyrir þingið. Þessi heimasíða er einfaldari en sú sem fyrir var og því
aðgengilegri fyrir notendur. Smá hnökrar hafa verið á ýmsum tengingum á
linkum sem á að vera komið í lag en það vantaði réttar IP tölur á bakvið
slóðirnar til að allt virki nú eðlilega.
Einnig var samþykkt í vor að láta setja upp innranetskerfi fyrir kiwanis.is og er
sú vinna farin í gang, en þetta kerfi kemur til með að vera aðgangsstýrt enda
hugmyndin að geta hýst öll gögn og skjöl sem máli skipta og liggja hér og þar,
sem sagt reyna að koma öllu á einn stað og gera þetta aðgengilegt fyrir þá sem á
þurfa að halda.
En eins og ávalt þá er mest að gera á þessum tíma, sem sagt haustmánuðum í
netheimum, þá þarf að breyta mikið af upplýsingum ásamt stjórnum, nefndum
o.fl og mikið af uppfærslum sem þarf að inna af hendi þegar nýtt starfsár
gengur í garð.
Að lokum er það einlæg ósk að félagar verði duglegir á starfsárinu að mata
heimasíðuna á gagnlegum og skemmtilegum upplýsingum um sig og starfið sem
fram fer í klúbbunum til að gera vefinn líflegan og ekki síður gagnlegan.

3.nóvember 2014
Tómas Sveinsson formaður internetnefndar.
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Skýrsla ritstjóra Kiwanisfrétta og blaðafulltrúa
til umdæmisstjórnarfundar 15. nóvember 2014.
Samkvæmt fjárhagsáætlun umdæmisins er gert ráð fyrir að tvö tbl. af Kiwanisfréttum auk þingblaðs, komi út þetta starfsárið. Undirbúningur að útgáfu á 20
síðna blaði öðru hvoru megin við áramót er því hafinn, en stefnt er að öðru tbl. á
vordögum. Efnistök verða væntanlega nokkuð hefðbundin, pistlar
umdæmisstjóra og ritstjóra, en vænst er tilleggs frá svæðum og klúbbum, rætt
verður við kjörumdæmisstjóra um áherslur sínar og kjörumdæmisstjóri næsta árs
verður kynntur, en það fórst fyrir í þingblaði. Ef efnisöflun verður hins vegar rýr
veltir ritstjóri fyrir sér að miða útkomu fyrra blaðsins við lok janúar, og þá með
ferskum fréttum af hátíðarhöldum í tilefni 100 ára afmælis elsta Kiwanisklúbbs
hreyfingarinnar í Detroit í janúar 2015. Skorað er því á umdæmisstjórnarmenn
að skrifa í blaðið. Sömuleiðis er vonandi að nefndarformenn hugi að sínu
nærumhverfi og fagsviði hvað greinarskrif varðar. Sama fólk er einnig hvatt til
að leggja að klúbbum og félögum að gera slíkt hið sama. Frekar en endranær
skrifar blaðið sig ekki sjálft.
Á sl. starfsári var starfshópur, skipaður af umdæmisstjórn, settur af stað til að
huga að útgáfumálum hreyfingarinnar. Ítarlegar niðurstöður starfshópsins voru
sendar umdæmisstjórn í apríl 2014. Hvað varðar Kiwanisfréttir hafa engar
efnislegar umræður farið fram um tillögur hópsins, og það sama á reyndar við
um ábendingar hans varðandi kiwanis.is. Skorað er á núverandi stjórn að taka
formlega afstöðu til tillagnanna og ef til kemur, er starfshópurinn, í samráði við
stjórn, reiðubúinn að koma að áframhaldandi vinnu að þessum málum.
Með Kiwaniskveðjum
Óskar Guðjónsson
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Skýrsla Kjörumdæmisstjóra á umdæmisstjórnarfundi 15 nóvember 2014
Starf Kjörumdæmisstjóra snýr að mestu að undirbúningi fyrir komandi starfsár, þar ber hæst
þjálfun sem fram fór 4-9 nóvember í Indíanapólís. Þar voru samankomnir kjör
umdæmisstjórar nær allra umdæma heimsins einungis vantaði 2 en þeir sátu samt sem áður
megnið af fræðslunni í gegn um go to meeting.
Það heyrðist fleygt að meðalaldur kjörumdæmisstjóra væri með lægsta móti. Mín upplifun af
fræðslunni var að mestu leyti góð, það má gagnrýna að sumir fyrirlestrar voru of langir og
þurrir en það á einungis við um minnihluta. Ég tel að Kjör Heimsforseta Sue Petrisin hafi
tekist vel að byggja upp stemningu í hópnum og vilja til að taka á í nafni Kiwanis með
kjörorðið „Hjálpum börnum heims“ sem kjörorð sitt jafnframt því að skapa vilja hjá hópnum
til óumflýjanlegrar þróunar hreyfingarinnar í samræmi við breytingu í lífsháttum og
lífsvenjum fólks.
Ég hef einnig verið að undirbúa þá umdæmisstjórn sem ég mun leiða og hef ég fengið
umdæmisritara, umdæmisféhirði og formann fræðslunefndar til starfa, ég vil gjarnan að ef
menn hafa áhuga á að leiða nefndir þá gefi þeir sig fram við mig
Með kiwanis kveðju
Gunnsteinn Björnsson
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Skýrls Laga- og ályktananefndar til
umdæmisstjórnarfundar
laugardaginn 15. nóv. 2014.
Þann 21. okt. s.l. fékk ég í hendur endanleg gögn varðandi lagabreytingar
umdæmislaga frá Diana Rader O'Brien, Governance Specialist hjá KI. Ég
hef beðið Óskar Guðjónsson að taka lögin til þýðingar og mun hann vinna
að því í vetur og mun verða lagt fyrir til kynningar á næsta fundi
umdæmisstjónrar í apríl n.k. Þá var umdæmisstjóri í tölvusambandi við
mig um daginn varðandi embætti verðandi kjör umdæmisstjóra (KjörKjör) og bað Laganefnd að gefa álitsgerð um málið. Nefndin tók málið fyrir
í símaviðtölum og gerði samantekt sem send var til umdæmisstjóra og
verður væntanlega stuðst við hana í 3ja dagskrárlið fundarins.
Fleira hefur ekki komið til kasta nefndarinnar það sem af er starfsári.
Með Kiwanis kveðju.
Sigurgeir Aðalgeirsson,
Formaður Laga- og ályktananefndar.
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Skýrsla Svæðisstjóra til Umdæmisstjórnarfundar
Í Kiwanissalnum Bíldshöfða
15 Nóvember 2014
Svæðisstjórn Óðinssvæðis
Ólafur Jónsson Svæðisstjóri Drangey
Guðmundur Karl Jóhannesson fráfarandi Svæðisstjóri Skjálfandi
Júlía Bergrós Björnsdóttir Ritar Emblur
Steinn Ástvaldsson kjörsvæðisstjóri Drangey
Ágætu félagar
Ég vil í stuttu máli greina frá viðburðum í starfi svæðisstjóra það sem af er árinu.
Starfið í raun hófst með svæðisstjórafræðslu í Kiwanissalnum á Bíldshöfða í mars s.l. og var
tekinn lunginn úr laugardegi í að fræða verðandi svæðisstjóra um starfið.
Síðan kom að Umdæmisþingi og var sjálf innsetning síðan gerð á sunnudagsmorgni að því
afloknu.
Það má segja að eftir að sú ákvörðun var tekin að takast á við svæðisstjórastarfið var þetta
kitlandi tilhlökkun og kannski í raun fjarlægur draumur sem síðan skall á í formi
raunveruleikans á þinginu og þennan sunnudagsmorgun. En sú tilhlökkun er var í upphafi
stendur enn yfir og frá þingi hefur þetta verið afskaplega ánægjulegt og mjög gaman að finna
áhuga og meðvirkni kiwanisfélaga í Óðinssvæði um starf hreyfingarinnar og framtíðina.
Það er kraftur í þessu svæði og mátti finna hann nánast allstaðar er yfirreiðin til
stjórnarinnsetninga var farin.
Það var nokkuð strembin en skemmtileg vika. Fyrstur var Kiwanisklúbburinn Skjöldur
Fjallabyggð og svo komu þeir hver af öðrum og á 10 dögum tóks að setja inn stjórnir í öllum
8 klúbbum svæðisins. Einnig var ánægjulegt hversu vel félagar úr ýmsum klúbbum fylgdu
mér í þessar ferðir þó sérstaklega hafi það verið úr mínum heimaklúbbi.
Það er skemmtileg nýlunda að stefna saman þremur klúbbum á einn stað til stjórnarskipta og
hefur sá verkháttur verið viðhafður í seinni tíð að þrír austustu klúbbarnir Askja, Herðubreið
og Skjálfandi halda sameiginlegan insetningarfund og er það bæði til að efla liðsandann og
auka kynni og samstarf.
Nú í ár vorum við á Hótel Reykjahlíð. Vel skipulagður fundur og vel mætt og þakkir ber að
færa Herðubreiðarfélögum fyrir þá stund er við áttum þar.
Þessi aðferð væri vel gerleg víðar á svæðinu og eflaust til þess gerð að auka innra staf á meðal
klúbba.
Grímseyjarferðin var mér sérstaklega ánægjuleg og þar var höfðinglega tekið á móti manni,
það var heldur ekki amalegt að með einu orði þá var það sjálfsagt að áætlunarflugi til
eyjarinnar var breytt á þann veg að flugvélin beið eftir mér á meðan fundað var.
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Ég sagði áðan að ég finn fyrir krafti í svæðinu og svo hefur reyndar verið all lengi.
Svæðisráðstefna Óðinssvæðis var haldin á Akureyri þann 1. Nóv.s.l. og var þar mæting afar
góð. Mættir voru 33 félagar frá öllum klúbbum í svæðinu. Þó sérstaklega megi minnast á
Grímsfélaga úr Grímsey en þeir voru 25 með mökum.
Ráðstefnan var þannig uppsett að engar skýrslur voru en tíminn notaður til umræðu um
framtíðina og fengum við til liðs við okkur þau Hjördísi Harðardóttur og Óskar Guðjónsson
Eftir stutta kynningu á málefnum málstofa var hópnum skipt upp í tvo hópa og stýrði Hjördís
umræðu um fjölgun og starf hennar í fjölgunarnefnd í Evrópustjórn og Óskar stýrði hinum
hópnum er fjallaði um stífkrampaverkefnið og erlend samskipti.
Umræður urðu mjög góðar og að loknum málstofum kom hópurinn saman og voru kynntar
niðurstöður úr hópunum. Ber að þakka þeim Hjördísi og Óskari fyrir frábæra framsögu.
Margt kom þar fram er brunnið hafði á vörum félaga og upplýstist margt er valdið hefur
núningi í samskiptum hins óbreytta félaga og æðstu stjórnar hreyfingarinnar.
Eitt var þó kannski markverðast í sambandi við fjölgun og tilraunir til að afla klúbbum nýrra
félaga. Nokkuð ljóst er að það kostar all nokkuð að vera í hreyfingunni og var það mál manna
að til að auðvelda fjölgun þá ætti að veita nýjum félögum gjaldfrjálsa dvöl í tvö ár áður en
gjald til íslenska umdæmisins yrði innheimt og kanna hvort ekki mætti fá hið sama með
evrópugjaldið.
Var þetta talið auka mikið líkur á að ná inn nýju fólki og leyfa því að kynnast starfi hvers
klúbbs fyrir sig áður en hart yrði gengið að gjaldtöku.
Ef umdæmið getur rekið sig á þeirri höfðatölu sem nú er gæti það allt eins rekið sig þó svo 20
nýjir félagar gengu til liðs við hreyfinguna og þyrftu ekki að greiða fyrr en síðar..
Það væri einfaldlega vonargróði seinna meir.
Um kvöldið var síðan haldin árshátíð Óðinssvæðis á Icelandair Hótel á Akureyri og mættu þar
70 manns félagar og makar. Var þar hin mesta skemmtan og ekki skemmdi að matur er fram
var borinn þótti slíkt lostæti að það jók einungis á ánægju og gleði gesta.
Komu þar margir upp með glens og gamanmál.
Ekki má frá þessum degi víkja án þess að þakka frábært skipulag og undirbúning á ráðstefnu
en Kiwanisklúbbarnir Embla og Kaldbakur sáu um alla skipulagningu, makaferð á meðan
ráðstefna stóð yfir þótti frábær og vel skipulögð og kaffiveitingar handa ráðstefnugestum.
Það var stoltur svæðisstjóri er heim fór þetta kvöld eftir frábærlega vel heppnaðan dag.
Í Óðinssvæði eru stjórnir klúbba hvattar til að vinna eftir kjörorðinu

Eftir höfðinu starfa limirnir...
Með Kiwaniskveðju
Ólafur Jónsson Svæðisstjóri Óðinssvæðis 2014 -2015

Skýrsla(umsjónarmanna(Stífkrampaverkefnis(til(Umdæmisstjórnarfundar(15.(nóvember(2014(
Nú#er#hafin#lokasóknin#í#því#viðamikla#verkefni#sem#Kiwanishreyfingin#tókst#á#hendur#fyrir#fjórum#árum.#Að#útrýma#
eða#stöðva#útbreiðslu#stífkrampa#í#heiminum#er#risaverkefni#unnið#í#samvinnu#við#Unicef#sem#hafði#byrjað#verkefnið.#
Frá#byrjun#höfum#við#horft#á##töluna#$#423#þús.#fyrir#framan#okkur#sem#markmið#að#vinna#að.##110#milljónum##$#var#
einfaldlega#skipt#niður#á#hvern#félaga#í#hreyfingunni.#
Ekkert#tillit#var#tekið#til#mannfjölda#í#viðkomandi#landi#og#þar#sem#við#erum#enn#mörg#í#okkar#umdæmi#miðað#við#
höfðatölu#er#upphæðin#há.#Ég#lét#það#koma#skýrt#fram#á#ráðstefnu#sem#haldin#var#í#Prag#í#síðasta#mánuði#að#við#
myndum#ekki#ná#þessu#markmiði.#Við#verðum#ekki#eina#umdæmið#sem#verður#í#þeirri#stöðu.#Hins#vegar#eru#mörg#
umdæmi#sem#safna#meiru#en#þeim#var#ætlað#og#það#er#ljóst#að#markinu#verður#náð#og#því#lýst#yfir#á#heimsþingi#í#
Indianapolis#næsta#sumar.#
Okkur#umsjónarmönnum#ber#hins#vegar#saman#um#að#varla#getum#við#farið#hnarreist#á#slíkt#þing#ef#okkar#hlutur#
verður#ekki##a.m.k.#kosti#nálægt#60%#af#markmiðinu.#Það#myndi#þýða#að#við#þyrftum#að#safna#$200Y240#þús.#
Í#dag#er#staðan#sú#að#við#höfum#safnað#eða#lofað#(model#klúbbar#hafa#fimm#ár#til#að#uppfylla#loforð)#um#$150#þús.#
Það#gera##18#milljónir#eða#ca.#4.5#m.#á#ári#í#þau#fjögur#ár#sem#verkefnið#hefur#staðið#yfir.#Við#erum#því#að#tala#um#að#
safna#$50Y90#þús.#eða#6Y11#milljón#kr.#á#þeim#tíma#sem#eftir#er#sem#gæti#verið#upp#í#5#ár,#ef#um#væri#að#ræða#nýja#
modelklúbba.##
Við#erum#enn#í#36.#sæti#af#54#umdæmum#með#meðalframlag#nálægt#$160##en#meðaltalið#á#heimsvísu#er#$#308##
Þess#ber#að#geta#að#þrír#klúbbar#hafa#lagt#fram#hátt#í##helming#af#upphæðinni#en#það#eru#Eldey,#Esja#og#Básar.##
Stóra#spurningin#hlýtur#því#að#vera#,#getum#við#þetta#,#eða#kannski#öllu#heldur,#viljum#við#gera#þetta#?#Þetta#eru#
spurningar#sem#við#verðum#að#svara.#Það#getur#ekki#verið#hlutverk#okkar#umsjónarmanna#að#standa#í#því#að#verja#
okkur#í#hvert#sinn#sem#við#gefum#skýrslu#til#KI#sem#er#einu#sinni#í#mánuði.#Það#er#þrýstingur#á#öll#umdæmi#sem#sýnt#er#
að#ná#ekki#upphafsmarkinu#og#það#er#í#sjálfu#sér#ágætt#og#í#því#felst#hvatning.#Allir#umdæmisstjórar#eru#hvattir#til#að#
að#vinna#vel#í#málinu.#Hvernig#viljið#þið#standa#að#þessu#gæti#verið#spurning#sem#fram#kæmi.##
Við#erum#tilbúnir#að#vinna#að#þessu#marki#og#viljum#þá#leggja#upp#með#að#fá#klúbba#sem#vel#eru#settir#til#að#setja#fram#
meira#en#2000x5#eins#og#allir#klúbbar#(eða#nánast)#hafa#gert#og#eru#nú#að#klára#með#síðustu#innheimtu#sem#verður#
send#út#fljótlega#á#nýju#ári.#Um#2.5#milljónir#eru#enn#óinnheimtar#af#þessum#loforðum.#Við#munum#einnig#reyna#að#fá#
einstaklinga#til#að#kaupa#Zellerorðu#eins#og#mörg#umdæmi#hafa#gert#en#hún#kostar#$1200##eða#144#þús.kr.#Eitthvað#
mun#Styrktarsjóður#leggja#fram#og#fleiri#tækifæri#eru#til#að#styrkja#málið.##
Kiwanishreyfingin#verður#100#ára#og#kannski#vilja#einhverjir#leggja#fram#á#þeim#tímamótum.#Á#síðasta#starfsári#skilaði#
samstarf#við#Unicef#1.5#mill.#Þegar#er#búið#að#staðfesta##$9#þús.#og#verður#það#fært#okkur#til#tekna.#Við#erum#búnir#að#
hitta#Unicef#fólk,#en#þar#hafa#orðið#mannaskipti#og#smátíma#tekur#að#byggja#upp#sambönd#á#ný,#en#þau#eru#tilbúin#að#
skoða#með#okkur#hvernig#þau#geta#orðið#að#liði.#Viðjáum#því#fyrir#okkur##að#það#ætti#að#vera#hægt##að#komast#upp#í#
eða#yfir#$200#þús.#markið.#En#það#er#raunar#nauðsynlegt#að#við#fáum#stuðning##umdæmisstjórnar#í#orði#og#verki###við#
þau#markmið#að#sem#að#framan#er#lýst.#
#Á#teikniborðinu#er#bæklingur#(heimagerður)#sem#við#munum#reyna#að#koma#í#hendur#allra#félaga#í#umdæminu#þar#
sem#gerð#er#grein#fyrir#verkefninu#og#hvernig#hægt#er#að#verða#að#liði.#Það#er#von#okkar#að#einhver#umræða#verði#um#
málið#á#þessum#fundi#til#að#styrkja#okkur#í#þeim#ásetningi#að#halda#ótrauðir#áfram#að#markinu.##
Kiwaniskveðja#
Ástbjörn#Egilsson#
Óskar#Guðjónsson#

Skýrsla(Styrktarsjóðs(til(Umdæmisstjórnarfundar(laugardagnn(15.(nóvember((2014(
!
Stjórn!sjóðsins!hefur!haldið!einn!fund!frá!umdæmisþingi!en!hana!skipa!auk!mín,!Gísli!Valtýsson,!!
Hildisif!Björgvinsdóttir,!Árni!H.!Jóhannsson!og!Sigurður!R.!Pétursson.!
Þar!sem!reikningsár!sjóðsins!er!almanaksárið,!liggur!ekki!fyrir!nákvæmlega!hvernig!afkoma!sjóðsins!
hefur!verið!á!árinu!en!margt!bendir!til!að!hún!sé!lakari!en!stundum!áður.!Eins!og!margoft!hefur!komið!
fram!eru!aðaltekjur!sjóðsins!af!sölu!Kiwanislagers!auk!sölu!á!Kiwanisstjörnum!og!þar!hefur!verið!
minni!sala!en!oft!áður.!Við!höfum!velt!mikið!fyrir!okkur!framleiðslu!á!einhverjum!nýjum!hlutum!!sem!
gætu!gefið!okkur!auknar!tekjur!og!nú!er!verið!að!vinna!að!útfærslu!á!hugmyndum!sem!ég!vona!að!við!
getum!kynnt!á!næsta!umdæmissjórnarfundi!og!komið!í!sölu!fljótega!eftir!það.!Á!yfirstandandi!
starfsári!eiga!nokkrir!klúbbar!stórafmæli!og!kaupa!vonandi!stjörnur!og!aðrar!viðurkenningar!sem!
sjóðurinn!og!lagerinn!bjóða.!!
Við!höfum!á!þessu!ári!farið!varlega!í!styrkveitingar!en!erum!að!kanna!hvort!við!látum!eitthvað!af!
hendi!rakna!í!jólamánuðinum.!Sjóðurinn!mun!væntanlega!láta!eitthvað!af!hendi!vegna!
stífkrampaverkefnisins!eins!og!á!undanförnum!árum.!Til!að!standa!undir!væntingum!þyrfti!sjóðurinnn!
að!hafa!í!tekjur!amk!.!tvær!milljónir!á!ári!og!við!stefnum!að!því!að!svo!megi!verða.!!
Það!er!enginn!hörgull!á!verkefnum!og!sjóðurinn!fær!beiðnir!sem!hann!getur!ekki!sinnt.!Það!munu!
koma!upp!óvænt!atvik!þar!sem!gott!væri!að!hreyfingin!minnti!á!tilveru!sína!með!þátttöku.!Það!var!og!
er!enn!hlutverk!sjóðsins!að!styrkja!málefni!í!nafni!hreyfingarinnar,!bæði!innlend!og!erlend!!og!við!
munum!leggja!okkur!fram!um!að!hann!verði!í!stakk!búinn!til!að!standa!undir!hlutverki!sínu!og!vonum!
að!Kiwanisfélagar!sýni!stuðning!sinn!við!sjóðinn!í!verki.!
!
Kiwaniskveðja!
Ástbjörn!Egilsson!
!

Kiwanisumdæmið,Ísland/Færeyjar,District,K39
Staða,skv.,mánaðarskýrslum,2014
Samantekt
1
2
3
4
Félagatal Inntaka
Útstrikun Félagatal
01/10/14 nýrra,fél. félaga
K3901
Freyja
K08305
Básar
19
1
20
K07987
Elliði
21
21
K07988
Esja
13
13
K08192
Geysir
15
15
K07989
Hekla
23
23
K13210
Höfði
25
25
K07976
Jöklar
9
9
K07990
Jörfi
31
31
K07991
Katla
26
26
K07974
Þyrill
30
30
K,18364
Dyngja
11
11
11 Samtals
223
1
0
224
Meðaltal,á,félaga
K3902
K16906
K13519
K10336

K3904
K07992
K18166
K07996
K15838
K12125
K07995

K3904
K07997
K09170
K013862
K09487
K07985
K07975
K07981
K07994

K3905
K07980

Færeyjar
Eysturoy
Rósan
Tórshavn
3 Samtals

11
11
28
50

SAGA
Búrfell
Eldfell
Helgafell
Mosfell
Ós
Ölver
6 Samtals

13
20
102
16
25
61
237

Óðinn
Askja
Drangey
Embla
Grímur
Herðubreið
Kaldbakur
Skjálfandi
Skjöldur
8 Samtals

17
21
11
21
7
25
15
38
155

ÆGIS
Eldborg

46

0

2

2

0
Meðaltal,á,félaga

1

1
Meðaltal,á,félaga

1

5

6

1

1
Meðaltal,á,félaga

2

11
10
28
49

13
19
104
16
24
61
237

17
21
11
19
7
25
15
41
156

44

5

6

Fjáröflun Framlag,í
styrktarsj. vinnust.

815.000
100.900
199.250
1.330.000

50
900
25
19
10

100.000

118
115

7
Veitt,fé,úr
styrktarsj.

11.250
215.000

2.545.150

96
1333

226.250

12
0

12

0

25
8

40.000

0

33

40.000

45.000

56
16

30.000

130

75.000

202

35

0

K07984
K07979
K11651
K07983
K07978
K14464
K18043

Eldey
Hof
Hraunborg
Keilir
Setberg
Sólborg
Varða
8 Samtals

57
10
35
25
14
29
11
227

1

1

0

1
5
Meðaltal,á,félaga

56
10
35
25
14
29
10
223

150.000
85.000

20
453
8
60

85.000

576

150.000

Yfirlitið,er,unnið,upp,úr,mánaðarskýrslum,klúbba,frá,október,2013,
Umdæmið
Samtals

01/Oct/14 Nýir,
892
Raunaukning

útstrikun
9

staða,12.,nóv,2014
Söfnun
Klst
Til,líknarmála
7
889 2.705.150
2.156
416.250

8
9
10
11
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Mánaðarskýrslur
Mæting
Félagar,í,
%
leyfum
0 Vantar
Meðaltal Alls
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
0
,,,,,Mánaðarskýrslur
Skilað
Vantar
1
1
1
2

1

0

1
1
1
1
1
1
5

Skilað

1

0

0

Vantar
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Skilað

0

Vantar
1

0

1
1
1
1
1
1
1
8

Skilað

0

Vantar
30

0

Meðaltal,% Alls
5

0

Kiwanis

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

kiwanis.is

Skýrsla umdæmisritara
til umdæmisstjórnarfundar 15. Nóvember 2014
Starfsárið er nýhafið og einungis komnar skýrslur frá klúbbum fyrir einn
mánuð, þ.e. október.
Skýrslur hafa borist frá 31 klúbb fyrir októbermánuð, en fimm klúbbar
eiga eftir að skila.
Samkvæmt skýrslum hafa verið teknir inn 9 nýir félagar, en 7 hafa verið
strikaðir út. Samkvæmt því hefur fjölgað um tvo frá októberbyrjun.
Samkvæmt gagnagrunni eru félagar nú 889, en einn klúbbur allavega hefur
ekki fært inn nýja félaga og vantar þar 4 inn í gagnagrunninn.
Fjáröflun hefur farið vel af stað og samkvæmt skýrslunum hafa safnast
2.705.150 kr , vinnustundir eru 2.156 og styrkir til líknarmála 416.250.Hvíta bókin, félagatal Kiwanis er komin úr prentun og dreifinga hafin.
Fyrir nokkru var hún sett inn á heimasíðuna Kiwanis.is
Meðfylgjandi er yfirlit yfir stöðu mánaðarskýrslna eftir klúbbum.
Kristján G. Jóhannsson, umdæmisritari

