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2. umdæmisstjórnarfundur  
starfsárið 2013-2014 

Bíldshöfða 12 
laugardaginn 18. janúar 2013 

 
Boðað er til 2. umdæmisstjórnarfundar starfsársins 2013-2014 á Bíldshöfða 12, 
laugardaginn 18. janúar kl. 10:00 stundvíslega. Rafrænu eintaki af skýrslu á að vera búið 
að skila til umdæmisritara  
 
 
 
 
 
Dagskrá: (með fyrirvara um hugsanlegar breytingar) 
 

1. Fundarsetning 
2. Umræður um skýrslur 
3. Aðsend bréf 
4. Tillögur frá Ragnari Erni Péturssyni 
5. Matarhlé 
6. Breytingar á gagnagrunni (Konráð Konráðsson) 
7. Önnur mál 
8. Fundarslit 

 
 
 
 

Stefnt er að því að slíta fundi eigi síðar en 15:00 
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Langasandur 10/1-2014 

 

 

 

Umdømisstjóri Drøfn Sveinsdóttir. 
 

Nú eru fýra mánaðir síðan eg tók við sum triði økisstjóri. 
Tað var 

í góðum treysti at eg góðtók, at taka við hesum starvi.  
 

Fleiri ymiskar støður gjørdu at hetta ikki gekst , sum eg 
hevði vóna. 

Við endan av mai mánaða fekk eg trupuleikar av 
hjartanum og endaði á Ríkishospitalinum í 
Keypmannahavn og fekk dupult bypass-skurðviðgerð og 
hevur hetta tarnað mær eitt sindur í mínum arbeiði, men 
hetta gongur alt nógv betur, longu nú. 
 

!4 september vóru fimti ár liðin síðan Nicolina og eg gingu 
saman í hjúnarband, júst sama dag, sum Kiwanistingið 
varð sett.  
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Til gullbrúlleypið vóru umleið 150 gestir og eydnaðist hetta 
sera væl. 

Eg havi vitja klubbarnar og var tað sera hugnaligt at hitta 
felagarnar. 

Í endanum av februar er atlanin at hava økisfund og gleði 
eg meg til hetta. 

Vegna mínar hjartatrupuleikar varð eg akutt innlagdur júst 
tá stýrisskiftið fór framm og lá á landssjúkrahúsinum í 
Tórshavn tað vikuskiftið, men fekk onnur at taka sær av tí 
fyri meg. 

Frá klubbunum er bara alt gott at frætta. Rósurnar 
jólakalendarar, ein sera vakur hondteknaður og litfagur 
kalendari men vegna tess at veðrið var sera vánaligt varð 
sølan ikki so góð sum vónað, men tær atla at royna aftur 
næsta ár. 

Í mars-apríl mánaða er árliga árliga happadráttarsøla og 
plagar hon at ganga heilt væl. 

Kiwanis Eysturoy hevur ikki so nógv tiltøk, men 
jólatræssølan gekk heilt væl hjá teimum. 

Kiwanis Tórshavn, sum er størsti klubburin (32 felagar) 
hevur síni føstu tiltøk, happadráttarsølu á Ólavsvøku og 
jólatrø í desember, men at selja jólatrøini gekk ikki so væl 
sum árini frammanundan hevur givið meginpartin av 
ársinntøkunum, sveik lutvíst av tí at Útvarp Føroya fekk 
ein dana (fuglafrøðing) at ”ávarða” um allskins skordýr, 
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sum ”skuldu” vera í jólatrøunum. Hetta gjørdi at sølan 
varð 300 færri í ár enn í fjør. 

Samlaða upphæddin av gávum og stuðlum varð yvir eina 
kvart millión føroyskar krónir, sum er góðar fimm milliardir 
íslendskar krónir. 

Samanumtykið varð árið 2013 eitt gott ár fyri 
Kiwanisklubbarnir í Føroyum. 
 

Við Kiwanis kvøðum 

Bjørgheðin Jacobsen 

Økisstjóri  
 
 



                                                                                               Siglufirði 23. sept. 2013 
 
 
Bréf  frá útbreiðslu – og fjölgunarnefnd Kiwanis sent öllum Kiwanisklúbbum á 
landinu. 
Eftirtaldir aðilar skipa nefndina. 
 
Guðmundur Skarphéðinsson formaður  
Guðlaugur Hilmarsson hópstjóri Ægissvæði 
Gunnsteinn Björnsson hópstjóri Óðinssvæði 
Erlendur Fjeldsted hópstjóri  Sögusvæði 
Sigurður Pálsson hópstjóri Freyjusvæði 
Hildur Valsdóttir formaður kvennanefndar 
 
Vegna fækkunar félaga á undanförnum árum, á Kiwanishreyfingin undir högg að 
sækja og við því verður að bregðast. 
 
Eftirfarandi punktar komu fram á fjölgunarráðstefnu. 
 

x Maður á mann aðferð sem gildir? 
x Hvað kostar að stofna klúbb? 
x Á að stofna blandaða klúbba? 
x Tala við vinnufélaga, maður á mann aðferðin? 
x Klæðaburður á fundum snyrtilegur? 
x Tilkynna til annarra klúbba ef félagi flytur á milli svæða? 
x Hafa lægri félagsgjöld fyrir nýja félaga fyrstu 2.-3. árin? 
x Auglýsa í bæjarblöðum eftir áhugasömum mönnum í hreifinguna? 
x Gera okkur mikið sýnilegri við ýmis atriði sem Kiwanishreyfingin stendur 

fyrir? 
x Setja sér markmið um fjölgun þegar starfið hefst að hausti tildæmis um að 

fjölga um 1-3 á hverju starfsári, fjölgun um 1 gerir 36 félagar. 
x Að auglýsa á vinnustöðum getur verið til árangurs. Ég held að það sé til 

mikils að vinna að við séum ófeimin að ræða Kiwanis fyrir hvað það 
stendur og afhverju við erum í Kiwanis ,við vinnufélaga, við okkar 
heimafólk og (stór) fljölskyldu okkar í veislum og mannfagnaði. Það að 
ræða um klúbbin við mann og annan er áróður sem borgar sig. Þar koma 
fjölmiðlar inn líka. Þetta er mál sem við þurfum að leggja áherslur á. 
 
Um nýja félaga þarf að halda utan um, hafa reglulega samband við þá, 
halda þeim upplýstum um starfið og fá þá með í heimsókir til annara 
klúbba og leggja ekki of mikið á þá í störfum fyrsta árið. 
 
Það þarf að vera skemmtilegt að vera i Kiwanis klúbbi. Og þá þurfa 
klúbbarnir að setja það sem markmið fyrir hvert starfsár. T.d. að fara í 
Óvissuferð.  Heimsækja aðra Kíwanisklúbba, Jafnvel að fara út fyrir 
ramman líka og heimsækja klúbba utan Kiwanis (t.d. Lions) og fyrirtæki. 
Skötuveislur fyrir jólin, halda litlujól, þorrafagnað eða bara eitthvað sem 
þjappar félögunum saman. Og að sjálfsögðu eiga makar að vera með þegar 
það á við. 

 
 
 



  
Einnig þarf að muna að heiðra félaga fyrir vel unnin störf. Þakka félögum 
fyrir nefnarstörf á fundum þegar við á. Það eflir menn að finna að störf 
þeirra séu metin. Það þarf að muna eftir þegar stór afmæli eru í klúbbum, 
að veita stjörnur, merki og heiðusskjöl. Það þurfa allir klapp á bakið það 
má ekki gleymast. 

Nú óskar fjölgunarnefndin eftir í samstarfi við ykkur, að þessum málum 
verði hrundið af stað hið fyrsta og að þið hafið forgöngu um það í ykkar 
svæðum og klúbbum.  Að sjálfsögðu mun sú vinna byggjast á ykkar 
þekkingu og reynslu,  sem er að sjálfsögðu mismunandi eftir búsetu og 
öðrum aðstæðum. 

  
               Það er vitað að margir klúbbar hafa í gegnum árin unnið mjög vel í sínum 

fjölgunarmálum og hvetjum við þá til að halda áfram því góða starfi. 
  
               En ágætu félagar, það væri fróðlegt að heyra frá ykkur,  hvaða aðferðum 

ykkar klúbbar eru að beita við fjölgun klúbbfélaga og hverjar hafa reynst 
best svo miðla megi þeim áfram.  

 
               Fjölgunarnefndin er reiðubúin að koma í heimsókn á fundi hjá ykkur ef 

þið teljið okkur geta orðið að liði. 
 
              Aðferðarfræðin er ekki það sem skiptir máli heldur virkni hennar. 
 
              Við í Fjölgunarnefndinni óskum eftir góðu samstarfi við ykkur og klúbba 

ykkar,  með von um gott og árangursríkt samstarf og öflugt kiwanisstarf. 
 
               Fyrir hönd fjölgunarnefndar, 
               Guðmundur, sími 892-1846 
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Starfsskýrsla ritstjóra Kiwanisfrétta/fjölmiðla- 

fulltrúa til umdæmisstjórnarfundar 18. jan 2014 

 

Sem sjá má á eftirfarandi hefur undirritaður haft í ýmsu að snúast það sem af er starfsárinu.   
 
Kiwanisfréttir- Undirbúningur að útgáfu Kiwanisfrétta hófst í nóvember. Óskað var eftir efni frá 
umdæmisstjórnarfólki, embættismönnum og klúbbum. Viðbrögð voru vægast sagt rýr.  Einungis bárust 
fréttiir frá 3 klúbbum,  2 embættismönnum, 1 umdæmistjórnarmanni  og 2 svæðisstjórum auk fastra 
pistla ritsjóra og umdæmisstjóra. Þeim er öllum þakkað framlagið.  24 síðna blað kom síðan út 
föstudaginn 10. janúar.  Alltaf stóð til að helga blaðið að verulegu leiti 50 ára afmæli Kiwanisklúbbsins 
Heklu og upphafi Kiwanishreyfingarinnar hér á landi. Eyjólfur Sigurðsson, fyrrverandi heimsforseti, á 
þakkir skyldar fyrir góða grein um sögu Heklu í gegnum tíðina og myndir úr kistu félaganna.  Að 
frumkvæði ritstjóra birtust einnig árnaðaróskir til klúbbsins frá svæðisstjóra Freyjusvæðis, heims- og 
Evrópuforseta til Heklu í blaðinu. Tímabært viðtal við vígsluforseta nýjustu klúbba umdæmisins,  þar 
sem opinskátt var rætt um væntingar þeirra og vonir til Kiwanisumhverfisins í aðdraganda og kjölfar 
klúbbastofnunar,  var svo hinn burðarásinn í blaðinu. Prent- og dreifingarkostnaður er um 500þús. 
Innan fjárhagsáætlunar, en tæpt samt og munar um innanhúss umbrot. Viðbrögð við blaðinu hafa 
almennt verið góð 
 
Skoðanakönnun - Með samþykki umdæmisstjóra kannaði ritstjóri hug Kiwanisfélaga til ýmissa 
álitamála í starfinu með því að bjóða þeim að taka þátt í stuttri og óvísindalegri skoðanakönnun um 
þau mál sem efst eru á baugi. Þegar þetta er skrifað 2 sólarhringum eftir að könnunin fór í loftið hafa 
125 félagar,  ríflega 18% félaga með virk netföng ,svarað.  Að enn séu 25% félaga ekki  með virk netföng 
segir í sjálfu sér nokkra sögu um upplýsingamiðlun og samskiptaþröskulda innan hreyfingarinnar. Að 
mínu mati eru svörin við flestum spurningunum nokkuð afdráttarlaus og þannig ávísun á það sem ég 
hef áður nefnt,  að hleypt verði af stokkunum allsherjar naflaskoðun og endurmati á starfi 
hreyfingarinnar með aðgerða-, ábyrgar- og tímabundna stefnumótun til nútíðar og framtíðar í 
forgrunni. Álits og þátttöku grasrótarinnar verði leitað á málþingi eða þjóðfundi um Kiwanis í nútíð og 
framtíð.  Hreyfingin stendur á tímamótum og skuldar sér skíka úttekt án þess að fara í  skotgrafir 
manngreinarálits  og/eða titlatogs. 
 
Blaðafulltrúi- Vegna afmæli Heklu og hreyfingar hefur verið tekið saman stutt ágrip af sögu 
hreyfingarinnar og verður það sent fjölmiðlum á næstunni. Eðlilega var afmæli Heklu í forgrunni síðustu 
vikur. Undirritaður fékk gamlan Kiwanisfélaga og virkan blaðamann til að annast samskipti við 
fjölmiðla, skrif og dreifingu fréttatilkynninga vegna þessara tímamóta og atburða í kringum þau. Enn 
sem komið er hefur lítið farið fyrir birtingu þessa efnis.  Undirritaður hefur og gert nokkuð í því að 
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skrifa greinar og segja jákvæðar fréttir af umdæmismálum á heimasvæði umdæmisins á Fésbókinni. 
Persónulega hugnast mér ekki sú neikvæða umræða sem þar hefur farið fram uppá síðkastið. Raunhæf 
gagnrýni og heilbrigð skoðanaskipti eiga alltaf rétt á sér og leiða oftar en til góðs eða jákvæðra 
breytinga og framþróunar, en vanda verður vettvangsval fyrirþessa umræðu, sem ég tel eiga betur 
heima í okkar eigin ranni frekar en fyrir alþjóð á opnum miðlum netheima. Vinir Fésbókarsíðu 
umdæmisins eru um 500 og þar af fjölmargir útlendingar þ.á.m.  helstu embættismenn margra 
umdæma og forystumenn alþjóðahreyfingarinnar. Af tillitssemi við þá og áhuga þeirra á umræðunni 
hérlendis, finnst mér persónulega tilhlýðilegt að enskur útdráttur sé jafnan skrifaður með innleggi 
í.þ.m. embættismanna umdæmisins.  
 
Sögusýning – Unnið er að undirbúningi sögusýningar Kiwanis á Íslandi í tilefni 50 ára afmælis Heklu og 
hreyfingar. Öllum umdæmisklúbbum hefur verið send beiðni um samræmt efni og myndir sem koma á 
fyrir á sýningarspjöldum á fjölförnum stað í Reykjavík (Kringlan). Upphaflega var gert ráð fyrir rað 
sýningin færi upp í ársbyrjun, en  þegar viðræður við Unicef um sameiginlegt fjáröflunarverkefni  vegna 
stífkrampa fór á verulegt flug var ákveðið að tengja opnun sýningarinnar  byrjun á því verkefni, líklega 
um miðjan mars. Enn eiga margir klúbbar eftir að svara kallinu og eru embættismenn beðnir að fylgja 
þessari beiðni eftir þar sem við á. 
 
Gert í Kópavogi 16 janúar 2014 

Óskar Guðjónsson 

Kiwanis international Trustee 2012-2015 
Ráðgjafi KI 2013-2014: Filippseyjar-Suður: Ísland-Færeyjar; Nebraska-Iowa; Pennsilvanía. 
Ritstjóri Kiwanisfrétta/blaðafulltrúi 
District-co-cordinator (Verkefnisstjóri) Iceland Faroes district  
 
 



Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar District K39

Staða skv. mánaðarskýrslum 2013 Samantekt v/18 janúar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Félagatal Inntaka Útstrikun Félagatal Fjáröflun Framlag Veitt fé úr Mánaðarskýrslur Mæting Félagar í 

1.10.2013 nýrra fél. félaga styrktarsj. vinnust. styrktarsj. % leyfum

K3901 Freyja Skilað Vantar Meðaltal Alls

K08305 Básar 16 0 0 16 0 115 100.000 3 0 0
K07987 Elliði 23 0 0 23 890.000 850 0 2 1 0
K07988 Esja 13 0 0 13 0 0 140.000 3 0 1
K08192 Geysir 13 2 0 15 60.000 10 0 3 0 0
K07989 Hekla 24 1 0 25 1.536.069 218 120.000 3 0 8
K13210 Höfði 27 0 0 25 0 98 450.000 3 0 2
K07976 Jöklar 11 0 0 11 0 0 0 0 3 0
K07990 Jörfi 33 0 0 33 530.000 308 631.500 3 0 5
K07991 Katla 26 0 0 26 221.000 230 445.000 3 0 0
K07974 Þyrill 30 0 0 30 0 60 315.000 3 0 3
K 18364 Dyngja 13 0 0 13 0 36 3 0 0

11 Samtals 229 0 230 3.237.069 1925 2.201.500 29 4 19
Meðaltal á félaga

     Mánaðarskýrslur
K3902 Færeyjar Skilað Vantar

K16906 Eysturoy 11 0 0 11 0 350 110.000 3 0 1
K13519 Rósan 11 0 0 11 0 0 5.000 1 2 0
K10336 Tórshavn 28 0 0 28 300.000 480 4.405.482 2 1 3

3 Samtals 50 0 0 50 300.000 830 4.520.482 6 3 4
Meðaltal á félaga

K3904 SAGA

K07992 Búrfell 13 0 0 13 108.600 32 0 3 0 0
K18166 Eldfell 20 0 0 20 0 12 0 2 1 0
K07996 Helgafell 102 0 0 102 0 644 1.700.000 3 0 1
K15838 Mosfell 16 0 0 16 0 166 350.000 2 1 0
K12125 Ós 23 2 1 24 120.000 348 605.000 3 0 7
K07995 Ölver 61 0 61 0 0 0 0 3 0

6 Samtals 235 2 1 236 0 1.202 2.655.000 13 5 0 8
Meðaltal á félaga

K3904 Óðinn Skilað Vantar

K07997 Askja 17 0 0 17 230.000 110 300.000 3 0 1
K09170 Drangey 21 2 1 22 0 302 0 3 0 0
K013862 Embla 11 0 0 11 152.710 109 0 3 0 0
K09487 Grímur 21 0 0 20 555.000 16 750.000 2 1 2
K07985 Herðubreið 7 0 0 7 0 15 112.000 3 0 0
K07975 Kaldbakur 24 0 1 23 90.000 54 50.000 3 0 0
K07981 Skjálfandi 18 0 0 18 48.000 444 600.778 3 0 2
K07994 Skjöldur 38 3 0 41 878.700 101 0 2 1 0
K08306 Súlur 8 0 3 5 0 0 0 0 0 0

9 Samtals 165 5 5 164 1.954.410 1.151 1.812.778 22 2 5
Meðaltal á félaga

K3905 ÆGIS Skilað Vantar

K07980 Eldborg 45 0 0 45 0 112 500.000 3 0 12
K07984 Eldey 58 0 0 58 0 205 993.425 3 0 9
K07979 Hof 11 0 0 11 0 155 71.000 3 0 0
K11651 Hraunborg 32 1 0 33 942.700 829 275.000 3 0 0
K07983 Keilir 26 0 0 26 0 270 450.000 3 0 0
K07978 Setberg 15 0 0 15 0 254 0 3 0 0
K14464 Sólborg 28 1 0 29 145.431 60 25.000 3 0 2
K18043 Varða 11 1 0 12 74.000 22 50.000 3 0 2

8 Samtals 226 3 0 229 1.162.131 1907 2.364.425 24 0 25
Meðaltal á félaga

Yfirlitið er unnið upp úr mánaðarskýrslum klúbba frá janúar 2013 

Umdæmið 1.okt.13 Nýir útstrikun Staða 01.01.2014 Söfnun Klst Til líknarmála Skilað Vantar Meðaltal % Alls

Samtals 905 10 6 909 6.653.610 7.015 13.554.185 94 14 61
Raunaukning
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Skýrsla til umdæmisstjórnarfundar 18. janúar 2014. 

Ágætu Kiwanisfélagar, gleðilegt ár. 

Svæðisstjórn Ægissvæðis skipa:   
Svæðisstjóri:             Jóhanna M Einarsdóttir,  Vörðu  
Kjörsvæðisstjóri: Magnús Eyjólfsson,  Hofi 
Ritari:   Margrét Guðleifsdóttir, Vörðu 
Meðstjórnandi: Björn B Kristinsson,  Keili,  
Fráf. svæðisstjóri: Konráð Konráðsson,  Eldey. 
 

Starfsárið hjá verðandi svæðisstjóra Ægissvæðis hefst með því að undirbúa Sumarhátíð 
Ægissvæðis í samstarfi við verðandi forseta. Sumarhátíðina átti að halda á Garðskaga 29. júní á 
sama tíma og Sólseturshátíðin í Garði er haldin. Þar sem fáir félagar mættu var Sumarhátíðin 
slegin af og er það miður þar sem búið var leggja vinnu í undirbúning og félagar okkar í Hofi 
höfðu tekið frá fyrir okkur tjaldstæði á hátíðarsvæðinu. 

Góð samvinna var við alla klúbba í undirbúningi stjórnarskipta og í fyrsta skipti í langan tíma 
þar sem engin sameiginleg stjórnarskipti voru hjá klúbbunum en þau fóru fram á 10 dögum í 
klúbbunum átta. Magnús Eyjólfsson, kjörsvæðisstjóri var mér til aðstoðar við öll stjórnarskiptin 
nema í hans eigin klúbbi þar sem hann er ritari Hofs þetta starfsár.  Fyrstu stjórnarskiptin voru 
hjá Hraunborgu  25. september á almennum fundi og buðu þeir mökum sínum á þann fund.  
Eldborg var næst í röðinni þann 27. september og buðu þeir einnig mökum sínum á fundinn.  
Setbergsfélagar héldu sín stjórnarskipti ásamt mökum á hádegisverðarfundi á veitingastaðnum á 
19. hæð í Turninum laugardaginn 28. september. Stjórnarskipti voru svo hjá Vörðu 1. október, 
Hofi 2. október og Keili 3. október en þessir klúbbar eru með sín stjórnarskipti á venjulegum 
fundum en Vörðu-og Hofsfélagar elda sjálfir á sínum fundum. Stjórnarkipti Sólborgar fóru fram 
í Kiwanishúsinu að Bíldshöfða, 4. október og buðu þangað sínum mökum. Eftir stjórnarskiptin 
var tekin inn nýr félagi í Sólborgu. Síðast en ekki síst voru stjórnarskipti hjá Eldey þann            
5. október en þeir setja saman stjórnarskipti og árshátíð. Konráð Konráðsson aðstoðaði okkur 
Magnús við stjórnarskiptin þar. Alls staðar var vel tekið á móti okkur og fundirnir allir 
klúbbunum til sóma. 

Búið er að halda einn svæðisráðsfund hjá Sólborgu í Hafnarfirði og var sá fundur með breyttu 
sniði. Skýrslur frá forsetunum bárust með tölvupósti viku fyrir fund og voru síðan áframsendar 
til allra forseta,  einnig voru þær birtar á heimasíðu umdæmisins. Eftir umræður um skýrslurnar 
var dagskrárliður sem hét “snúum vörn í sókn” þar talaði Óskar Guðjónsson, fulltrúi í 
heimsstjórn, um 5 ára fjölgunarátak heimsstjórnar og markmið þess.  Mjög fróðlegt erindi hjá 
Óskari um stöðu hreyfingarinnar í heiminum. Ég hef velt því fyrir mér hvort við hér í 
umdæminu vissum ekki af þessu átaki sem hófst 1. október sl. því ekkert hefur heyrst um það 
fyrr en þarna. Konráð Konráðsson ræddi um hvort möguleikar væru á að stofna nýja klúbba í 
svæðinu. Konráð fór yfir svæðið landfræðilega og taldi ásamt fundarmönnum að helstu 
möguleikarnir væru í Garðabæ og Kópavogi. Að þessu loknu voru umræðuhópar um 3 málefni.  
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A. Samstarf og samvinna klúbba í svæðinu.  

Þar komu fram margar tillögur sem við munum vinna að og ræða á næsta 
svæðisráðsfundi. 

B. Kynningar og markaðssetning Kiwanis.   

Þar kom m.a. fram að fólk vill Kiwanisfréttir og félagatalið rafrænt með því sparast 
peningar til markaðssetningar. Prenta aftur upplýsingabækling um Kiwanis svo hægt sé 
að afhenda áhugasömum einstaklingum og sækja um styrk til heimsstjórnar til 
markaðssetningar. 

C. Hvernig sérðu fyrir þér breytt umdæmisþing. 

Miklar umræður urðu um þetta og fannst mörgum að höfða mætti betur til hins almenna 
félaga í dagskránni og þá sérstaklega nýrri félaga. Hafa fleiri málstofur og opnar öllum 
félögum, gjarnan litlir hópar, það myndi auka almenna þátttöku í umræðum. Færa 
fræðsluna af þinginu og byrja þingið eftir hádegi á föstudegi með því mætti spara 
gistinætur.   

Almenn ánægja var með þennan fund og munum við halda þessari vinnu áfram og koma með 
tillögur til umdæmisstjórnar í framhaldi af því. 

Það er alltaf ánægjulegt að geta sagt frá fjölgun félaga en 3 nýjir félagar hafa gengið til liðs við 
okkur á fyrstu 2 mánuðum starfsársins og er það raunfjölgun þar sem engir félagar hafa verið 
strokaðir út. Greinilegt er að klúbbarnir hafa hreinsað vel til í lok síðasta starfsárs. 

Skýrsluskil hjá klúbbunum hafa verið með ágætum og þegar þetta er skrifað eru skýrslur fyrir 
desember að byrja að berast. Fyrstu 2 mánuðina eru vinnustundir 1179, fjáröflun kr. 74.000.- og 
veittir styrkir 547.925.-. Varða var eini klúbburinn sem skilaði fjárhagsáætlun með 
októberskýrslu og hef ég mikið velt því fyrir mér af hverju er verið tala um þetta í fræðslu 
embættismanna þegar enginn fer eftir því og ekki viðgengist undanfarin ár. 

Mér hefur fundist skorta á upplýsingaflæði frá framkvæmdaráði til okkar svæðisstjóranna. Það 
hefur verið hefð fyrir því að svæðisstjórar fengju send afrit af fundargerðum framkvæmdaráðs til 
upplýsinga,  þar sem svæðisstjórar eru fulltrúar umdæmisstjórnar á hverju svæði. Ég hef ekki 
talið mig geta farið  í heimsóknir þar sem engar upplýsingar hafa borist þrátt fyrir að ég hafi 
beðið um þær og því ekki hægt að upplýsa um neitt nýtt eða svara spurningum. 

Ægissvæði er öflugt svæði og ég sé í skýrslum að það er fjölbreytt fundadagskrá hjá klúbbunum  
og  hlakka ég mikið til að fara í heimsóknir til klúbbanna á næstunni full upplýsinga eftir þennan 
fund. 

     Með Kiwaniskveðju 

     Jóhanna M Einarsdóttir 
    svæðisstjóri Ægissvæðis 
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Skýrsla�frá�formanni�Hjálmanefndar�18.jan.�2014.�
Í�Hjálmanefndinni�eru�eftirtaldir:�
Haraldur�Finnsson�� � Jörfa��� � �formaður��
Ólafur�Jónsson� � � Drangey��� fulltrúi�Óðinssvæði�
Jónas�Hreinsson� � Eldfelli� � fulltrúi�Sögusvæðis�
Petrína�Ragna�Pétursdóttir� Sólborgu� fulltrúi�Ægissvæði�
Væntanlega�mun�fulltrúi�Freyjusvæðis�bætast�í�hópinn��fljótlega.��Þó�formaður�sé�úr�því�svæði�þá�er�
ærinn�starfi�að�halda�utan�um�verkefnið�og�auk�þess�að�sjá�um�skólana�sem�eru�Kíiwanislausum�
svæðum.���
Eins�og�mörgum�ykkar�er�kunnugt�þá�urðu�erfiðleikar�s.l.�ár�í�samkiptum�okkar�við�Reykjavíkurborg��
varðandi�afhendingu�hjálmanna�í��grunnskólunum�eins�og�við�höfðum�gert�frá�upphafi.��Skólayfirvöld�
höfðu�sett�bann�við�öllum�auglýsingum�í�skólum�og�einnig�afhendingu�gjafa�til�nemendanna�sem�væru�
með�einhver�merki�.��Varð�þetta�til�þess�að�Kiwanismönnum�var�meinað�að�koma�í�suma�skólana�og�
afhenda�hjálmana.����Í�öðrum�skólum�sáu�skólastjórnendur�gegnum�fingur�sér�og�leyfðu�afhendingu�
upp�á�gamla�mátann.��Á�endanum�held�ég�að�nánast�allir�hjálmar�hafi�komist�til�skila�á�rétta�kolla.�
�
Eftir�fundahöld�og��bréfaskriftir�í�sumar�var�fundur�með�sviðsstjóra�SkólaͲ�og�frístundasviðs�
Reykjavíkurborgar,�skrifstofustjóra�og�umdæmisstjóra�og�undirrituðum�þann�7.nóv.�2013�

Niðurstaða�hansvarer�í�stórum�dráttum�eftirfarandi:��
�Nýjar�reglur�um�afhendingu�gjafa�í�skólum�Reykjavíkurvoru�samþykktar�1.�sept.�2013�og�eru�
eftirfarandi:�

Gjafir�frá�fyrirtækjum,�félagasamtökum�og�stofnunum�til�starfsstaða�SFS�má�þiggja�ef�
stjórnandi�telur�að�þær�samræmist��stefnu�SFS�og�með�því�skilyrði�að�ekki�séu�á�þeim�
auglýsingamerkingar�(dæmi�um�þetta�geta�verið�endurskinsvesti�fyrir�bekki�og�leikskóladeildir�
og�ýmis�tæki�og�tól�til�notkunar�í�starfseminni).�Starfsstaðir�geta�greint�frá�gjöfum�af�þessu�
tagi�á�vefsíðu�starfsstaðar,�í�fréttabréfi�og/eða�með�tölvupósti�til�foreldra�í�gegnum�Mentor.�
Starfsstaðir�SFS�veita�ekki�leyfi�til�að�dreifa�gjöfum�sem�ætlaðar�eru�börnum�til�einkaeignar�
innan�starfsstaðanna�á�starfstíma�þeirra�(skólatíma)�og�er�ekki�heimilt�að�veita�þriðja�aðila�
leyfi�til�slíks�(getur�t.d.�átt�við�um�reiðhjólahjálma,�bækur,�blöð�og�auglýsingavarning).�
Stjórnandi�getur�veitt�utanaðkomandi�aðilum�leyfi�til�að�nýta�húsnæði�starfsstaðar�og�bjóða�
til�kynningar�eftir�að�formlegu�starfi�á�starfsstað�lýkur.��

Þar�með�er�ljóst�að�afhending��hjálma�á�skólatíma�verður�ekki�í�Reykjavík�í�vor.��En�Ragnar�sviðsstjóri�
kom�með�hugmynd�sem�skólastjóri�í�fyrrnefndri�nefnd�hafði�kynnt�fyrir�honum�að�á�vorhátíðum,�sem�

Kiwanis�er�vinátta�Ͳ Kiwanis�er�kraftur.



flestir�ef�ekki�allri�skólar�héldu,�væri��gott�tækifæri�til�að�koma�hjálmunum�til�skila.��Þar�mættu�
foreldrar�með�börnum�sínum.���Hann�lagði�um�leið�áherslu�á�að�gjöf�eins�reiðhjólahjálmur�fyrir�
1.bekking�ætti�að�aðeins�að�afhendast�með�vitund�og�vilja�foreldra�hvers�og�eins.���Varðandi�
upplýsingar�sem�Kiwanis�getur�fengið�frá�SFS�þá�er�það�eingöngu�fjöldi�nemenda�í�1.bekk.��Ekki�
kynskiftingu�og�ekki�nafnalista��né�nöfn�og�heimilisföng�foreldra.��Hann�lagði�til�að�Kiwanis�hefði�
samband�við�skólastjóra�allra�skólanna�með�1.�bekk�og�færi�fram�á�samvinnu�um�framkvæmdina�og�
þá�eftir�atvikum�með�þátttöku�fleiri�eins�og�t.d.�lögreglu.��

Ljóst�er�ef�það�markmið�okkar�í�Kiwanis,�að�allir�nemendur�1.bekkja�í�Reykjavík�eigi�kost�á�að�
eignast�nýjan�reiðhjólahjálm�eins�og�allir�aðrir�nemendur�á�landinu,�þá�byggist�það�á�að�við�náum��
góðri�samvinnu�við�skólana.��

Ég�hef�haft�samband�við�formann�skólastjórafélags�Reykjavíkur��sem�ætlar�að�taka�málið�fyrir�á�fundi�
nú�í�janúar�og�hefur�öllum�skólastjórum�verið�sent�bréf�til�kynningar.���Þá�hef�ég�haft�samband�við�
Samfok,�samtök�foreldrafélaga�í�Reykjavík�til�kynningar.��Erindinu�hefur�verið�vel�tekið�á�báðum�
stöðum�og�vonast�ég�til�að�við�finnum�viðunandi�lausn�á�þessu�stjórnvaldsgerða��vandamáli.��.Sem�er�
afar�merkilegt�í�ljósi�þeirrar�áherslu�sem�borgaryfirvöld�hafa�lagt�á�eflingu�hjólreiða.��

Í�framhaldi�var�haldinn�fundur�með�fulltrúum�Eimskipa�sem�voru�að�vonum�afar�óhressir�með�afstöðu�
Borgarinnar.��Var�okkur�tjáð�að�stjórnendur�þar�hefðu�íhugað�alvarlega�að�hætta�við�verkefnið,�a.m.k.�
í�Reykjavík.��Niðurstaðan�varð�sú�að�haldið�skyldi�áfram�og�eftir�nokkurt�þjark�þá�féllust�þeir�á�að�
hætta�við�að�panta�tvo�liti�eins�og�undanfarin�ár�og�hefur�skapað�okkur�mikla�vinnu�og�óþægindi.��
Verða�aðeins�keyptir�bláir�hjálmar�nú�gegn�því�að�við�tryggðum�að�þeir�4Ͳ500�bleiku�hjálmar,�sem�eftir�
eru�frá�síðasta�ári,�yrðu�notaðir.��

Á�þessum�fundi�afhenti�Dröfn�umdæmisstjóri��fulltrúum�Eimskipa�viðurkenningarskjal�frá�Kiwanis�
International�eins�og�fram�kom�í�eftirfarandi�fréttatilkynningu�frá�fyrirtækinu:�
�

Eimskip hlaut á dögunum mestu viðurkenningu sem alþjóða Kiwanishreyfingin veitir fyrir framlag sitt til 
samfélagslegra málefna. Eimskip hefur ásamt Kiwanishreyfingunni fært öllum 6 ára börnum á Íslandi reiðhjólahjálma 
að gjöf undanfarin áratug  ásamt því að fræða þau um gildi þess að nota hjálmana. 
  
Fram kemur í tilkynningu að samstarf Eimskips og Kiwanis hófst árið 2004 og hefur það fengið gríðarlega athygli hér 
á landi sem og víðsvegar um heim. Borgir, bæir og sveitafélög hafi haft samband við Eimskip og Kiwanis og óskað 
eftir upplýsingum um verkefnið og framkvæmd þess. Nú hafi um 10% þjóðarinnar notið þessarar gjafar og fræðslu. 
 
„ Þessi viðurkenning er staðfesting á því að við erum að gera góða hluti fyrir samfélagið.  Þrátt fyrir að það sé alltaf 
gaman að fá viðurkenningar fyrir það sem við gerum þykir okkur samt vænst um þegar við fáum upplýsingar frá 
foreldrum, lögreglu og sjúkraliðum um að hjálmur sem við höfum gefið hafi bjargað mannslífi,“ segir Guðbjörg 
Ingvarsdóttir verkefnastjóri í kynningar- og markaðsdeild Eimskips. 
 
„ Ég vil þakka Eimskip fyrir samstarfið í þessu mikilvæga verkefni og ekki síst öllum þeim kennurum og 
skólastjórum fyrir framsýni sína og velvilja undanfarin 10 ár,“ segir Dröfn Sveinsdóttir, umdæmisstjóri 
Kiwanisumdæmisins Ísland Færeyjar, í tilkynningunni. 

 
Þetta kom Eimskipsmönnum þægilega á óvart og hjálpaði örugglega til við að ná samkomulagi um 
aðeins einn lit.    
Framundan er nú að undirbúa hjálmaafhendinguna, en eins og í fyrra stefnum við að því að þeir verði 
tilbúnir til afhendingar 15.apríl.  Ég vona að við getum lagst á eitt við að gera sem mest úr þessu 
frábæra verkefni sem vakið hefur athygli langt út fyrir landsteinana. Bæði til að efla öryggi barnanna í 
umferðinni og um leið að auglýsa hreyfinguna og það sem hún stendur fyrir. 
 
 
Haraldur Finnsson 
Formaður hjálmanefndar Kiwanis 



 
  
�
�
�



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

 

Kiwanis er vinátta – Kiwanis er kraftur  
 

 
 
 

 
Skýrsla internetnefndar 

til Umdæmisstjórnarfundar laugardaginn 18 janúar 2014 
 

Ég vil byrja á því að óska öllum gleðilegs nýss árs og takk fyrir þau gömlu og með ósk um öflugt 
Kiwanisstarf á nýju ári.   
 
Töluvert hefur verið að gera í netmálum frá þingi eins og ávalt en á þessum tíma fara mest af 
uppfærslum heimasíðna fram, enda er verið að skipta um stjórnir og nefndir og nýjar starfsáætlanir 
komnar í gang hjá klúbbunum. Ýmsar endurbætur og nýjungar eru ávalt í gangi á heimasíðu 
umdæmissins og er nýjasta viðbótin mp3 spilari þar sem hægt er að setja inn hljóðskrár til spilunar og 
hlustunar. Það er hugmyndin að þarna sé hægt að setja inn skýrslur, pistla og annað efni sem óskað er 
eftir að koma á framfæri,  síðan er enn í hönnun ný mánaðarskýrsla á rafrænu formi sem ég hef minst á 
áður, en mitt mat er að þetta eigi eftir að spara mikla vinnu þegar þetta skýrsluform kemst í gagnið.  
En það er óþarfa vinna að vera setja inn ýmsar nýjungar þegar Kiwanishreyfingin notar þetta ekki eins 
og margt sem sett hefur verið inn, og erfitt reynist að fá félaga til að nýta og taka þátt eins og t.d spjall, 
kannanir og myndbandakerfið ,en þar á ég kanski líka sök á, því ég hef ekki gefið mér tíma til að 
klippa allt þetta mikla myndefni sem ég á frá Kiwanisstarfinu, en svona klipping og þjöppun á 
myndefni er mjög tímafrekt, en það stendur ekki í vegi fyrir því að aðrir Kiwanisfélagar geti ekki sent 
myndefni og skilaboð frá sýnum klúbbum, allt er vel þegið.  
Eins er það alltaf sama gamla tuggan að ýtreka við klúbbana að senda fréttir inn á kiwanis.is því ekki 
veitir af í dag þar sem okkur hefur fækkað, og um að gera að reyna að nýta vefinn betur og gera hann 
áhugaverðann og skemmtilegann fyrir okkur Kiwanisfólk og líka almenning til skoðunar og vekja 
áhuga á okkar frábæru hreyfingu og það góða starf sem við ynnum af hendi.  
Það sem ég á líka við er að vera ekki með þessi neikvæðu skrif og óþarfa skot eins sumir vilja temja 
sér bæði á heimasíðu okkar og ekki síður á facebook, svona umræða skaðar okkur frekar, heldur enn 
að laða að okkur nýja félaga. Fundir okkar eru til þess að koma slíkum athugasemdum á framfæri en 
ekki hinn opinberi vetfangur, og vil ég sannarlega biðja Kiwanisfólk að taka þetta til alvarlegrar 
íhugunar. 
 
 
 
 

                     6.janúar 2014 
 

                                         Formaður Internetnefndar 
                            Tómas Sveinsson 

 



Skýrsla Styrktarsjóðs til umdæmisfundar 18. Janúar 2014 

 

Ný stjórn var kosin á umdæmisþinginu í Hafnarfirði í september. Hana skipa Ástbjörn 
Egilsson,  Árni H. Jóhannsson, Arnar Ingólfsson. Varamenn eru Gísli Valtýsson og Þröstur 
Jónsson. Reikningar sjóðsins sem lagðir voru fyrir umdæmisþing voru rangir og varð því að 
vísa þeim frá. Mistök höfðu átt sér stað í uppsetningu og ekki verið nægilega yfirlesið. 
Sannarlega ekki gott og á ekki að koma fyrir. Réttur reikningur verður lagður fram á næsta 
þingi. 

Aðalfundur sjóðsins hefur verið haldinn  „inní“ dagskrá þingsins ef svo má segja í nokkur ár 
og yfirleitt tekist vel. Umdæmisstjóri hefur þá afhent stjórn fundarins til formanns stjórnar 
sem leitt hefur aðalfundinn. Þetta var á sínum tíma gert til að tryggja að nægilega margir væru 
til staðar en fyrstu aðalfundir sjóðsins voru of fámennir og haldnir á föstudeginum meðan 
þingfulltrúar voru uppteknir við annað. Þetta fyrirkomulag hefur gefist vel en gera verður 
þingfulltrúum grein fyrir að þetta er sérstakur dagskrárliður en ekki hluti af sjálfu þinginu. 

Stjórnin hefur haldið tvo fundi og höfum við rætt mikið um starfssemi sjóðsins og hvernig 
væri hægt að auka hana og gera sjóðinn öflugri. Við höfum talað um að að fá fleiri að því 
borði og munum fljótlega halda stjórnarfund þar sem við köllum fleiri til. Við viljum einnig fá 
tækifæri til að koma á svæðisráðstefnur til að kynna betur sjóðinn og fá viðbrögð frá 
félögunum því sjóðurinn verður aldrei nema lítill og veikburða nema með einhverjum 
framlögum frá klúbbum. Einnig þarf umdæmisstjórn að vera vel meðvituð um starfssemi 
sjóðsins. Við þurfum að gera sjóðinn sýnilegri á heimasíðu umdæmisins og mun ég ræða það 
við umsjónarmann. Helstu tekjur sjóðsins hafa verið af sölu viðurkenninga. Kiwanistjarnan 
hefur selst vel og síðasta  stjórn ákvað að stærsti hluti andvirðis stjörnunnar myndi renna í  
(MNT) Stífkrampaverkefnið. Sú samþykkt gilti aðeins fyrir síðasta starfsár. Núverandi stjórn 
ákvað að framlengja ekki þessa samþykkt og í dag eru engin bein tengsl milli framlaga í 
sjóðinn og MNT. Það þýðir ekki að sjóðurinn muni ekki leggja því verkefni lið. Við munum 
taka sjálfstæða ákvörðun um það þegar betur verður séð hvernig til tekst á þessu ári með 
framlög til sjóðsins og sölu á viðurkenningum og hagnað af söluvörum kiwanisvara sem 
rennur í  sjóðinn. 

Stjórnin ákvað að bæta við einu stigi í stjörnuflokkinn og er nú til sölu Gullstjarna með rubin 
og kostar sú viðurkennning  75 þús. kr. 

Rétt er einnig að benda á að stjórn styrktarsjóðsins hefur ekki lengur umsjón með MNT 
verkefninu. Um það sjá í dag Ástbjörn sem tengiliður við Kiwanis Int. Foundation og Óskar 
Jónsson fyrrv. umdæmisstjóri. Betur er farið yfir þetta skipulag í skýrslu umsjónarmanna 
MNT.  

Í mínum huga er mikilvægt að þessi sjóður dafni  og geti gripið inní og sent fljótt aðstoð þegar 
beiðni berst. Það gerður við hörmungarnar gengu yfir á Filipseyjum í haust. 

Við sendum 4000 þús. dollara og sendum einnig út bréf til allara klúbba um að ef þeir vildu 
eða ætluðu að leggja fram fé myndum við vilja hafa milligöngu um það. Eldey sendi strax 



2500 dollara og Skjálfandi og Esja lögðu fram  150 þús. og trúlega eru fleiri framlög á 
leiðinni. Fjármunir voru sendir beint til Filipseyja og komu strax að notum við uppbyggingu. 
Þakkarbréf hafa borist frá umdæmisstjóra Filipseyja  

En við þurfum einnig að vera í stakk búin til styrkja verkefni hér innanlands eins og reyndar 
hefur verið gert en við þurfum að gera betur. Það er sannarlega víða knýjandi þörf.  

Það viðhorf heyrist gjarna þegar um sjóðinn er rætt að klúbbarnir séu ekki aflögufærir með fé 
og allt sem safnist innan héraðs skuli fara þangað. 

Einnig er gjarna sagt að við eigum ekkert að vera að senda peninga til útlanda. Við þurfum að 
reyna að slá á þessar úrtöluraddir. Við tökum gjarna með þökkum sem að okkur er rétt þegar 
hörmungar ganga hér yfir og metum það sem góðverk og vinargreiða. Heimurinn er meira og 
minna orðið eitt samfélag og fréttir af atburðum berast fljótt inní stofurnar okkar. 

 Við erum aflögufær og sem betur fer er oftast góð þátttaka í sameigilegum söfnunum sem 
fara fram á Íslandi. Íslenskir Kiwanisfélagar hafa oft sýnt samstöðu í slíkum málum og ég 
treysti því og trúi að okkur takist að gera Styrkarsjóð íslenska Kiwanisumdæmisins öflugri. 

Ástbjörn Egilsson 

formaður 
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Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis  
Svæðisráðsfundur Selfossi 9. nóv. 2013 

 
Frá því að ég tók við starfi svæðisstjóra er ég búinn að skipta um stjórnir í öllum 
klúbbum á svæðinu. Hófst það með stjórnar skiptum í mínum klúbb Ós á Höfn 
2. október og var þar mjög margt um manninn og góður fundur, þá var næst að 
skipta um stjórnir  í Mosfelli, Eldfelli og Búrfelli á stórhátíð í Hlégarði í 
Mosfells sveitinni þann 3. október. Þar var ég skrýddur Svæðisstjóra keðjunni af 
Dröfn umdæmisstjóra við það tilefni. Gengu stjórna skiptin vel hjá öllum 
þessum klúbbum og gist ég hjá Sigga Skarp nýkrýndum forseta Mosfells og 
þakka ég þeim hjónum mikla gestrisni, en þess má geta að Siggi er formaður 
Ferguson félagsins sem ég síðan er orðinn félagi í.  Laugardaginn 5. október 
voru skipulögð stjórnarskipti hjá evrópumeisturunum í Helgafelli, þangað fór ég 
í samfloti með félögum og mökum í Höfða síðla dags 4. Okt með Herjólfi frá 
Landeyjahöfn, enda veitir ekki af að draga að sér eyjaloftið til undibúnings þess 
sem í vændum var. Á laugardeginum fór ég með Höfðamönnum í skoðunar ferð 
um Heimaey og sáum og upplifðum Vestmannaeyjar var er einstök upplifun. Að 
lokinn ferðinn var farið í glæsilegt hús Helgafells þar sem ég skipti um stjórnir í 
báðum klúbbunum. Um kvöldið var skeiðað í hátíðaskapi til árshátíðar 
Helgafells. 
Þar sem félagar í Ölver komust ekki í Hlégarð þann 3. þá fór ég og skipti hjá 
þeim um stjórn þann 16. okt. þar sem  borðaður var góður matur og átti ég góða 
kvöldstund með félögum í Ölver.  
Skýrsluskil eru að mestu góð, en eitthvað virðist hafa gleymst í ritarafræðslu að 
svæðisstjórar fái afrit af öllum skýslum sem skilað er til umdæmisins.  
Starf klúbbanna er allt að lifna við eftir sumarhlé, en borgar klúbbarnir í 
svæðinu hafa misst nokkuð úr sínum röðum í byrjun starfsárs, meðan aðrir halda 
sínu eða bæta í. Þann 9.11 var svæðisráðsfundur Sögusvæðis haldinn á Selfossi 
og var góð mæting úr öllum klúbbum einnig heiðraði umdæmisstjóri Dröfn 
okkur með nærveru sinni, voru málefni klúbbanna rædd fram og til baka 
,töluvert var rætt um félagafjölgun og erfiðleika sem Mosfell og Búrfell eiga í í 
því sambandi en ekki annað að sjá að starfsemi þeirra sé góð . Nú á þessu ári hef 
ég verið í sambadi við forseta klúbbanna ,Guðjón forseti Búrfells sagði að 
mæting á fundi væri góð um 90% sem er mjög gott en Búrfellsfélagar eru 13 
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talsins .Við ræddum líka sérstaklega framtíð Búrfells og Guðjón sagði að 
meðalaldur er um 70 ár og menn farnir að láta það í ljósi að aldurinn væri farinn 
að færast yfir .Taldi hann að klúbburinn ætti í mesta lagi 5-7 ár eftir 
ólifað.Helgafellsmenn eru brattir að vanda ekki skortur á fjölda félaga (102) og 
nokkrir heitir að koma inn að sögn Ragnars Forseta .Ölversfélagar 63 talsins eru 
í góðum málum að sögn Stefáns forseta og getur undirritaður staðfest það að þar 
er kraftmikkill klúbbur sem Ölver er , mæting á fundi 52% en þeirra félagar 
margir  á sjó eða í vinnu erlendis. Eldfellsfélagar eru 20 talsins og starfsemi 
þeirra hefur verið með ágætum mæting um 75%.Hafa verið á ferðinni með sína 
fundi síðan þeir fóru út úr húsnæðinu á Bíldshöfða .Ég ræddi þessi mál við 
Óskar Forseta og sagði hann mér að það væru eingin leiðindi eða eftirmál vegna 
brottfarar þeirra úr húsnæðinu en að hans sögn varð hækkun á kostnaði sem þeir 
einfaldlega gátu ekki lagt á félaga klúbbur sem er áhugasamur og ungur og veltir 
fyrir sér framtíð sinni.Ósfélagar eru 23 talsins og  mæting á fundi er um 80% 
,teknir voru inn 2 nýir félagar í haust og starfið ágætt . Læt þessu lokið að sinni  
. 
 

Með kveðjum  
Geir Þorsteinsson  
Svæðsstjóri Sögu 
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Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis til umdæmisstjórnarfundar 
18. janúar 2014 

Í svæðisstjórn Freyjusvæðis eru:  Bjarni Vésteinsson, Þyrli svæðisstjóri, Ragnar Eggertsson, 
Elliða kjörsvæisstjóri, Halldór Fr. Jónsson, Þyrli meðstjórnandi, Bjarnar Kristjánsson, Kötlu 
ritari og Snjólfur Fanndal, Kötlu fráfarandi svæðisstjóri.   

Svæðisstjórnin hefur haldið einn fund það sem af er starfsárinu. Megin tilefni fundarins var 
undirbúningur að svæðisráðsfundi í nóvember og starfið almennt. Þá ber að geta þess, að 
Bjarnar Kristjánsson Kötlufélagi, fyrrverandi ritari svæðisstjórnar, hefur fallist á að gegna 
ritarastarfinu áfram en sá sem tekið hafið að sér starfið hætti óvænt í hreyfingunni.   

Á tímabilinu  27. september til 8. október fóru fram stjórnarskipti í klúbbunum. Svæðisstjóri 
skipti um stjórnir í 7 klúbbum. Í tveimur klúbbum, Básum og Jöklum, er óbreytt stjórn. Tveir 
klúbbar, Höfði og Jörfi,  önnuðust stjórnarskiptin sjálfir að eigin ósk.  

Svæðisstjóri heimsótti forseta Jökla 17. desember sl. m.a. til að færa honum nýútkomið 
félagatal umdæmisins og heyra í honum hljóðið.  Ljóst er að starf klúbbsins hefur verið lítið 
en þeir hafa tekið þátt í hjálmaverkefninu og skuldlausir við umdæmið. Forseti Þyrils á 
Akranesi hefur verið í sambandi við forseta Jökla m.a. boðið þeim á jólafund Þyrils við litlar 
undirtektir.   

Alls eru 11 klúbbar í Freyjusvæði með 229 fálögum samtals. Um er að ræða 3 
landsbyggðaklúbba og 8 af höfuðborgarsvæðinu. Fjölgað hefur um 3 félaga  og 3 hafa hætt, 
þannig að heildar félagafjöldinn er óbreyttur frá upphafi starfsársins.  Markmiðið er að hver 
klúbbur vinni að fjölgun félaga á starfsárinu.  Félagafjöldinn miðast við skýrslur 
nóvembermánaðar. Skil klúbba á skýrslum er með ágætum. Svæðisstjóri hefur lítil afskipti 
þurft af hafa vegna vanskila. Þetta á ekki við Kiwaniskl. Jökla sem ekki hafa skilað skýrslum 
árum saman.       

Svæðisráðstefna var haldinn 23. nóvember sl. að Bíldshöfða 12, hana sóttu alla 29 fulltrúar 
frá 9 klúbbum. Fulltrúar frá Básum og Jöklum mættu ekki.  Fjölmörg mál voru rædd á 
fundinum, sem fór hið besta fram.  Æðstu embættismenn umdæmisstjórnar vantaði reyndar 
á fundinn og gagnrýndu fundarmenn svæðisstjóra fyrir það.   

Ekki er að sjá annað en nær allir klúbbarnir starfi af metnaði og krafti eins og áður.  Þetta er 
helst að frétta af starfi þeirra.       
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Básar hafa nú þegar haldið 4 vel sótta fundi og þeir hafa veitt námskeiðsstyrk að upphæð kr. 
100.000 til sjúkraflutningamanna. Félagafjöldinn er 16. Skýrsluskil eru í góðu lagi. Fulltrúi 
klúbbsins hefur heimsótt Elliða og Heklu. Starf klúbbsins er traust.      

Dyngja hefur haldið 3 félagsmálafundi og 2 stjórnarfundi farið í heimsókn til Eldeyjar. 
Félagafjöldinn er 13. Skýrsluskil eru í góðu lagi. Klúbburin hefur aflað styrktarfjár með 
smákökubakstri. Vinnustundafjöldi við baksturinn og sölu er 126.  Starf klúbbsins er í mótun 
og lofar byrjunin góðu. Móðurklúbburinn mætti þó styðja meira við starf klúbbsins.       

Elliði hélt hið árlega villibráðarkvöl 25. október sl. að Hótel Natúra. Það gekk með ágætum 
mættir voru 130 gestir. Ágóði af kvöldinu varð kr. 890.000 og rann hann í styrktarsjóð. 
Félagafjöldinn er 23. Klúbburinn hefur haldið 4 almenna fundi og 6 stjórnarfundi. Skýrskil eru 
í góðu lagi. Starf klúbbsins er traust.      

Esja er fyrirmyndarklúbbur með 80-100% mætingu á hverjum fundi.  Esjufélagar veittu 
Umhyggju, félags langveikra barna, styrk að upphæð kr. 1.000.000 til kaupa leiktækjum í 
orlofsbúðir félagsins. Nýafstaðin er jólafundur klúbbsins með eiginkonum. Hann hefur ávalt 
tekist vel.  Fjöldi félaga er 13 og hefur verið óbreyttur lengi.  Haldnir hafa verið 5 
félagsmálafundir og 3 stjórnarfundir.  Skýrsluskið eru góð. Starf klúbbsins er traust.        

Hjá Kiwanisklúbbnum Geysi er nýafstaðin hin hefðbunda skötuveisla en hún er ein helsta 
fjáröflun styrktarsjóðs.  Ánægjulegt er að Geysisfélögum hefur fjölgað um 2 félaga, þeir eru 
nú 15 að tölu.  Klúbburinn hefur haldið 4 stjórnarfundi og 4 almenna fundi.  Þá hefur hann 
farið í heimsókn til Mosfells. Skýrsluskið eru góð.  Starf klúbbsins er nokkuð traust.          

Hekla mun halda upp á 50 ára afmæli sitt í janúar nk, en klúbburinn var stofnaður 14. janúar 
1964.  Þessi dagur er jafnframt 50 ára afmæli Kiwanisstarfs á Íslandi. Á hverju hausti heldur 
Hekla svokallaðan lambaréttadag til fjáröflunar fyrir styrktarsjóð klúbbsins.  Að þessu sinni 
gekk fjáröflunin vel. Tekjur urðu um  kr. 800.000. Hekla hefur veitt einn styrk sem af er 
starfsárinu, til sterkasta manns fatlaðra að upphæð kr. 55.000.  Fjöldi félaga er 25. Haldnir 
hafa verið  3 stjórnarfundir og 4 almennir fundir. Skýrsluskil er í góðu lagi.  Starf klúbbsins er 
traust.      

Starf Höfða er komið á fullt skrið og lofar mæting félaga á fundi góðu. Nokkrir félagar úr 
klúbbnum unnu í sjálfboðavinnu fyrir Rauða krossinn við breytingar á húsnæði við Laugarveg 
og er vinnuframlægið áætlað 88 tímar. Afhending matarkarfa til bágstaddra, í nánu samstarfi 
við presta í Grafarvogs- og Grafarholtssókn, fór fram fyrir jólin.  Fjöldi félaga er 25. Haldnir 
hafa verið 4 stjórnarfundir og 5 almennir fundir.  Klúbburinn strykti Styrtarsjóð 
Kiwanisumdæmisins með kaupum á silfurstjörnu. Höfðafélagar heimsóttu Sólborgu 28. 
nóvember sl.  Skýrsluskil eru góð. Starf klúbbsins er traust.      

Hjá Jöklum er sama stjórnin áfram. Fækkun hefur orðið í þeirra röðum vegna dauðsfalls. 
Fjöldi félaga í nóvember er 10.  Fyrirhugaður er jólafundur klúbbsins að sögn forseta.  Starf 
klúbbsins er lítið og ekki er að sjá neina breytingu á því. Skýrsluskil eru enginn.    
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Jörfi hefur nú þegar haldið hina árlegu sviðaveislu. Þar mættu um 170 manns og rennur 
ágóðinn kr. 230.000 til Umhyggju. Fleiri fjáröflunarverkefni eru í undirbúningi m.a. pökkun 
og sala á sælgæti fyrir jólinn. Þá mun klúbburinn eins og undanfarin ár , afhenda matarkörfur 
til bágstaddra íbúa Árbæjarhverfis í samvinnu við sóknarprestinn þar. Auk þessa styrkir 
klúbburinn þrjú börn í SOS þorpunum, eitt í El Salvador, annað á Haiti og það þriðja í 
Indlandi.  Samtals eru styrkir Jörfa að upphæð kr. 260.500. Fjöldi félaga er 33. Haldnir hafa 
verið 2 stjórnarfundir og 4 almennir fundir.  Jörfi er taustur klúbbur með gott starf og 
skýrsluskil eru i góðu lagi.    

Katla heldur sína fundi að Bíldshöfða 12 og líkar það vel enda er húsnæðið hentugt til 
fundahalda. Klúbburinn annast klukkuna á Lækjartorgi og hefur af henni nokkrar tekjur eða 
kr. 74.000. Stjórnarskiptafundur Kötlu er hátíðar- og skemmtifundur með mökum, m.a. 
töframaðurinn Einar Mikael var ógleymanlegur öllum sem á fundinum voru.  Kötlufélagar 
hafa veitt styrki til Filipseyja og til Barnaspítala Hringsins , samtals að upphæð kr. 175.000.  
Haldnir hafa verið 3 stjórnarfundir og 4 almennir fundir.  Fjöldi félaga er 26, óbreyttur frá 
upphafi starfsársins. Starf klúbbsins er traust og skýrsluskil eru í góðu lagi.              

 Starf Þyrill hefur farið vel af stað það sem af er starfsárinu.  Fyrir utan hefðbundna 
félagsfundi, hefur klúbburinn farið í menningarferð í Borgarfjörðinn, þar sem skoðað var 
bílasafn Fornbílafélags Borgarfjarðar. Einnig var skoðuð skemmtisnekkja, sem er í smíðum   á 
sama stað.  Frá Borgarnesi var haldið að bruggverksmiðjunni að Steðja í Flókadal og 
framleiðslan gæðaprófuð. Á heimleiðinni var komið við á veitinga- og gististaðnum að 
Laxárbakka í Hvalfjarðarsveit og staðurinn skoðaður undir leiðsögn eiganda.  Á Laxárbakka 
hélt Þyrill fjölmennan jólafund 14. desember sl.   Í undirbúningi er eina fjáröflun klúbbsins, 
sem er sala flugelda um áramótin.  Klúbburinn hefur veitt SÁÁ styrk að upphæð kr. 15.000 
og Mæðarstyrksnefnd Akraness styrk að upphæð kr. 300.000. Fjöldi félaga er 30.  Haldnir 
hafa verið 2 stjórnarfundir og 4 almennir fundir. Þá hefur þyrill farið í heimsókn til Geysis og 
Mosfells.  Starf klúbbsins er traust og skýrsluskil til fyrirmyndar.  

Af ofangreindu má sjá að starf lang flestra klúbba í Freyjusvæði er umfangsmikið og taust. 

Alls hafa klúbbarnir safnað kr. 2.067.000 það sem af er starfsárinu.  Veittir hafa verið styrkir 
að upphæð kr. 1.966.000. 

Heildar félagafjöldinn í svæðinu er 229, óbreyttur frá upphafi starfsársins.      

Mæting á almenna fundi er frá 60% - 100% í október en frá 64% - 97 % í nóvember.  

Eins og áður sagði, miðast upplýsingar þessar við það sem fram kemur í skýrslum klúbbana 
fyrir október- og nóvembermánuð 2013.    

                

Bjarni Vésteinsson svæðisstj. Freyjusvæðis. 
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Umdæmisstjórnarfundur 18. janúar 2014 

Skýrsla umdæmisféhirðis. 

Ágætu Kiwanisfélagar. 

Eitt af fyrstu verkum mínum í haust var að fara fyrir fjárhagsstöðu umdæmisins með 
fráfarandi féhirði og að fá prókúru á alla okkar reikninga. 

Það er mikil skriffinnska að breyta um prókúruhafa og þarf undirskriftir margra ásamt 
skönnun á skilríkjum ef viðkomandi er ekki á skrá hjá bankanum.  Allt hafðist þetta á 
endanum og í október voru reikningar sendir út tll klúbbana fyrir 60% af umdæmisgjöldum og 
fullu gjaldi fyrir Kiwanisfréttir samtals kr. 6820 pr. félaga. 

Innheimtur hafa verðið góðar og það sem vantar uppá um áramótin er mér að kenna en ekki 
féhirðum klúbbana. Reikna með að allir klúbbar verði búnir að greiða fyrir lok mánaðarins.  

Fjárhagsstaðan um áramótin er góð en 6 mánaða uppgjörið gefur auðvita betri mynd af 
útgjöldunum enda aukast þau eftir því sem líður á starfsárið.  

Frá því að fjárhagsáætlunin var unnin og þar til reikningarnir voru sendir út í haust hafði 
félögum fækkað um 30 sem skekkir auðvita tekjuhliðina töluvert. Þeim hefur reyndar fjölgað 
aftur en betur má ef duga skal til að ná aftur sama félagafjölda og var síðasta vor.      

Nýr bókari, Ingólfur Arnar Steindórsson fráfarandi forseti Eldeyjar hefur tekið við bókhaldi 
umdæmisins til næstu tveggja ára að minnsta kosti og hefur þegar hafið störf. Það er mjög 
þægilegt fyrir mig og fjárhagsnefndina að hafa bókarann við hendina þegar á þarf að halda.  
Ég mun líka vera féhirðir í næstu stjórn. 
 

Annað sem ég hef tekið að mér er formennska í hússtjórn á okkar húsnæði hér í 
Bíldshöfðanum. Hún var skipuð þremur aðilum, þ.e.a.s. frá umdæminu ásamt fulltrúum Kötlu 
og Eldfells sem leigðu húnæðið af umdæminu í haust. 

Félagar okkar í Eldfelli yfirgáfu okkur síðan í lok nóvember vegna ágreinings um greiðslur 
fyrir þrif en það er alveg skýrt að allir sem leigja af okkur húsnæðið þurfa að greiða fyrir þrif. 

Annar klúbbur hefur þegar óskað eftir að fá fundartíma fyrir næsta starfsár og verður gengið 
frá samningi við hann sem fyrst auk þess sem við munum leigja þennann sal fyrir okkar 
félagsmenn sem og aðra er þess óska. 
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Annað sem ég ætla að fara yfir eru breytingarnar á þessu húsnæði sem við erum í núna.  
Það er alveg ljóst að það vantaði verulega á kostnaðar greiningu á þeim breytingum sem 
voru gerðar og verkstjórn á þeim sem tóku að sér þessa vinnu var heldur ekki í lagi að mínu 
áliti. Umdæmið fékk síðan reikninga fyrir hinu og þessu sem hvergi var gert ráð fyrir í 
fjárhagsáætlun. 
 
Þegar ég var hér á umdæmisstjórnarfundi síðasta vor var hér til staðar tölvulagnaherbergi 
þar sem allt lagnir voru tilstaðar sem og stofnstrengur frá símainntaki. Þetta herbergi var rifið 
í breytingunum, tölvukaplar klipptir og það sem verra var að símastofnstrengurinn var 
eyðilagður með öllu í breytingunum á eldhúsinu. 
 
Það tók nokkra daga fyrir mig ásamt símasérfræðingi að koma á síma og netsambandi, setja 
upp tölvulagnaskáp og tengja aftur netkaplana. Einnig gengum við frá lögnum fyrir 
skjávarpann í leiðinni en þess má geta að Nýherji gaf okkur tjaldið í formi afsláttar þegar ég 
keypti af þeim loftfestinguna og tengikaplana fyrir skjávarpann.  
Það hafði verið hægt að komast hjá öllu þessu veseni ef einhver hefði haft samband við mig 
eða einhvern annan tölvulagnasérfræðing á meðan framkvæmdum stóð. 
 
Þessi vinna okkar hefði getað kostað umdæmið verulegar fjárhæðir en núverandi 
umdæmisféhirðir hefur tjáð mér að ég fái ekkert borgað og þurfi sjálfur að greiða fyrir hinn 
símasérfræðinginn enda hafi ég ákveðið sjálfur að fá hann í vinnu. 
 
Til að  benda ykkur á hvað gott netsamband getur nýst okkur má benda á að þrír 
framkvæmaráðsfundir hafa nú þegar verið haldnir yfir netið sem bæði hefur sparað tíma  og 
ferðakostnaði og það mun örugglega aukast á næstu árum.  
 
Einnig verður hægt að nýta þetta fyrir allskonar fræðslu og kynningar fyrir okkar félaga. Eins 
og þið hafði væntanlega séð er komið sjónvarpstæki inn í minna fundarherbergið sem nýtist 
mjög vel fyrir framkvæmaráðsfundi sem og aðra minni fjarfundi. 
 
Að lokum vill ég óska Heklufélögum, og okkur sjálfum til hamingju með 50 ára afmælið og 
vonandi tekst okkur að nýta þetta afmælisár til góðra verka  og fjölgunar á félögum. 
 
Með Kiwaniskveðju, 
Eyþór K. Einarsson 
Umdæmsféhirðir 2013-2014 
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Skýrsla�umdæmisritara�til�umdæmisstjórnarfundar�18.�janúar�2014.�

Ágætu�Kiwanisfélagar�

Gleðilegt�ár��

Samantektin�á�skýrslum�sem�ég�legg�fram�hér�í�dag,�nær�yfir�tímabilið�október,�nóvember�og�desember.��
Skýrsluskil�hafa�verið�nokkuð�góð�og�flestir�ritarar�skila�á�réttum�tíma,�en�það�eru�alltaf�einhverjir�sem�
gleyma�sér�og�hafði�ég�samband�við�svæðisstjóra�eftir�áramótin�og�fékk�þá�í�lið�með�mér�að�innheimta�
skýrslur,�það�var�til�þess�að�nokkrir�tóku�við�sér.��Vil�ég�þakka�svæðisstjórum�fyrir�snögg�viðbrögð�við�
beiðni�minni.��Þegar�þessi�skýrsla�er�skrifuð�er�búið�að�skila�94�skýrslum�en�14�vantar,�þar�af�eru�tveir�
klúbbar�sem�hafa�ekki�skilað�neinni�skýrslu�þrátt�fyrir�margar�áminningar.�Ægissvæði�er�eina�svæðið�þar�
sem�allir�klúbbar�hafa�skilað�öllum�skýrslum.��Ég�sá�þegar�ég�skoðaði�skýrslu�umdæmisritar�fá�sama�tíma�
í�fyrra�að�það�eru�betri�skýrsluskil�núna�en�fyrir�ári�síðan.�

Á�þessu�tímabili�hafa�10�félagar�gegnið�til�liðs�við�hreyfinguna�en�aftur�á�móti�hafa�6�félagar�kosið�að�
hætta�eða�þeir�fallið�frá.�Eins�og�sjá�má�á�samantektinni�þá�voru�félagar�905�í�byrjun�október�en�um�
áramót�var�heildarfjöldi�félaga�909,�það�er�þó�einhver�mismunur�á�milli�þess�sem�kemur�fram�í�skýrslum�
og�í�gagnagrunni�umdæmisins�hjá�tveimur�klúbbum�og�mun�ég�fara�í�það�á�næstu�dögum�að�kanna�í�
hverju�þessi�mismunur�liggur.�

�Í�Umdæminu�Ísland�–�Færeyjar�eru�nú�37�klúbbar�í�5�svæðum�og�eru�þeir�flestir�að�skila�mjög�góðu�og�
kraftmiklu�starfi.�Kiwanisfélagar�hafa�unnið�í�samtals�7.015�klst.�á�þessum�þremur�mánuðum�og�safnað�
um��kr.�6.653.610�og�gefið�til�líknarmála�13.554.185�kr.�og�5.000�færeyskar�kr.�sem�ég�á�eftir�að�finna�út�
gegnið�til�að�reikna�það�yfir�í�íslenskar�kr.�
Desember�er�sá�mánuður�sem�flestir�klúbbar�eru�með�sína�aðalfjáröflum,�seld�eru�jólatré,�sælgæti,�
jólaskreytingar�og�flugeldar�svo�fátt�eitt�sé�nefnt�og�hafa�margir�klúbbar�ekki�klárað�uppgjör�sín,svo�
búast�má�við�að�fjáröflunin�sé�hærri.�

Að�lokum�langar�mig�að�koma�aðeins�inn�á�skrif�um�hreyfinguna�í�netheimum.��Ég�er�mjög�ósátt�við�
svona�neikvæða�umræðu�og�finnst�ekki�rétt�að�kasta�fram�mörgu�af�því�sem�gert�hefur�verið.�Það�sem�
kom�mér�mest�á�óvart�og�ég�bara�skil�ekki�er�að�fyrrverandi�umdæmisstjóri�Ragnar�Örn�Pétursson�er�að�
senda�svona�pillur,�það�sem�hann�segist�hafa�lagt�fram�tillögur�um�breytingar�á�umdæmisþingi�á�síðast�
þingi�og�viti�ekki�til�þess�að�það�hafi�verið�skipuð�nefnd.��Ragnar�veit�það�vel�að�þessum�tillögum�var�
vísað�til�umdæmisstjórnar�og�fyrsti�fundur�yrði�í�janúar.�Þetta�er�ekki�gott�fyrir�hreyfinguna�okkar,�það�er�
betra�að�skrifa�um�eitthvað�jákvætt.��Senda�svo�beint�til�umdæmisstjórnar�ábendingar�og�kvartanir.��Ég�
hef�kosið�að�taka�ekki�þátt�í�þessari�umræðu�í�netheimum.�Við�skulum�öll�tala�fyrir�jákvæðari�umræðu.�
Umdæmisstjórn�2013Ͳ2014�hefur�bara�starfað�í�þrjá�mánuði,�árið�er�rétt�byrjað,�það�þarf�að�leyfið�okkur�
að�vinna�okkar�verk�áður�en�byrjað�er�að�gagnrýn�þau.�

Með�von�um�jákvæða�og�bjarta�tíma�

Hildisif�Björgvinsdóttir�

Umdæmisritari�2013Ͳ2014�
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Skýrsla tengiliðar við gagnagrunn KI til 
umdæmisstjórnarfundar 18. janúar 2014 
Hefðbundin�verkefni�í�upphafi�starfsárs�hafa�gengið�vel.��Upplýsingar�úr�félagatali�
umdæmisins�voru�sendar�til�innlesturs�í�miðlægan�gagnagrunn�Kiwanis�International�alveg�
um�mánaðamótin�september/október�og�er�varla�hægt�að�komast�nær�því�að�hafa�gögnin�
samræmd�í�upphafi�starfsárs�miðað�við�núverandi�fyrirkomulag.��Til�viðbótar�við�hefðbundna�
uppfærslu�á�félagaupplýsingum�í�Hvítu�bókinni�aðstoðaði�undirritaður�við�að�koma�texta�nýju�
klúbbalaganna�þar�inn.��Aðstoð�við�notendur�félagatalsins�hefur�verið�á�svipuðu�róli�og�
undanfarin�ár.�

 

Í�byrjun�september�barst�boð�frá�KI�Europe�Foundation�um�þátttöku�í�vinnufundi�um�upptöku�
umdæma�í�Evrópu�á�miðlægum�gagnagrunni�og�kerfi�til�viðhalds�upplýsinga�um�
Kiwanisfélaga.��Boðið�var�þegið�og�fundurinn�var�haldinn�í�Leufen�í�Belgíu�laugardaginn�12.�
október.��Á�fundinum�kom�fram�eindreginn�vilji�KI�og�KI�Europe�Foundation�til�þess�að�öll�
umdæmi�færi�viðhald�upplýsinga�um�félaga�sína�í�nýtt�viðmót�sem�KI�hefur�látið�gera.��Með�
því�verða�allar�félagaupplýsingar�nákvæmari�og�tryggt�að�ekki�skapist�ósamræmi�milli�
gagnagrunna�umdæma�og�KI�sem�hefur�valdið�miklu�óhagræði,�meðal�annars�við�gerð�
reikninga�sem�byggja�á�félagafjölda.��Afstaða�tengiliða�gagnagrunna�umdæmana�var�misjöfn�
og�þau�umdæmi�sem�hafa�eytt�miklum�tíma�og�fjármunum�í�gerð�kerfa�höfðu�miklar�
efasemdir�um�ágæti�þessarar�breytingar.��Ég�lýsti�jákvæðri�afstöðu�fyrir�hönd�umdæmisins�
ÍslandͲFæreyjar�og�tel�einsýnt�að�fyrir�umdæmi�af�okkar�stærð�sé�skynsamlegt�og�hagkvæmt�
að�fara�þessa�leið.�

 

Kerfið�verður�kynnt�á�þessum�fundi�og�mjög�fljótlega�er�ráðgert�að�senda�öllum�klúbbum�
beiðni�um�að�tilnefna�félaga�sem�verður�tengiliður�og�fyrsti�notandi�kerfisins�fyrir�hönd�
klúbbsins.��Kerfið�verður�kynnt�fyrir�þessum�aðilum�og�stefnt�er�að�því�að�allar�breytingar�á�
félagatali�fari�fram�í�gegnum�nýtt�viðmót�KI�frá�og�með�1.�mars�2014.��Framundan�er�því�mikil�
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vinna�við�kynningar�og�yfirfærslu�gagna.��Ég�er�sannfærður�um�að�þessi�breyting�verður�til�
bóta�fyrir�umdæmið�og�ekki�síður�klúbba�umdæmisins�þegar�fram�líða�stundir�og�vona�að�
Kiwanisfélagar�verði�jákvæðir�og�láti�ekki�óumflýjanlega�byrjunarörðugleika�slá�sig�út�af�
laginu.�

 

Með�Kiwaniskveðju,�Konráð�Konráðsson�
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Skýrsla umdæmisstjóra  
til umdæmisstjórnarfundar 18.janúar 2014 
 
Ágætu Kiwanisfélagar. Í þessari skýrslu ætla ég að stikla á stóru um það 
sem drifið á daga mína frá því við á þinginu í haust. 
 
Framkvæmdaráð. 
Við í framkvæmdaráði höfum komið saman tvisvar í mánuði frá því á þingi 
að undanskildum desember. Þar hefur ýmislegt verið rætt. eins og staðan í 
hreyfingunni, hvort heldur er húsnæði og vinna við það, fjölgun eða fækkun, 
sem og fjármálin. Við fengum til okkar fulltrúa frá fjárhagsnefnd til að fara 
yfir stöðu mála þar sem við erum hrædd um að þetta ár komi ekki vel út þar 
sem mikil fækkun hefur orðið frá því sest var niður við gerð 
fárhagsáætlunarinnar, þar sem tekjur okkar reiknast út frá fjölda félaga en 
það hefur verið mikið um útstikanir, í dag erum við 910 og munar um 28 
félagsgjöld sem við fáum ekki greidd gjöld fyrir, þar sem tekjurnar eru 
reiknaðar út frá 938.  
 
Heimsóknir. 
Ég hef verið boðuð á 3 svæðisráðsfundi en þar sem tveir þeirra voru á sama 
degi og ég lögnu búin að lofa mér í Óðinssvæði ef veðurguðirnir væru mér 
hliðhollir gat ég ekki setið fund hjá Freyjusvæði. Fundurinn í Óðinssvæði var 
haldinn hjá Ösku í Vopnafirði. Þar sem um langan veg var að fara tóku 
félagar sig saman og fóru margir hverjir í rútu buðu mökum með sér og áttu 
góða helgi saman á hótel Tanga. Eftir fundinn var haldið í skemmuna hans 
Hreins þar sem boðið var upp á léttar veitingar. Um kvöldið var flottur 
matur á hótelinu sátu Kiwanisfélagar þar saman og nutu góðrar tónlistar 
sem og skemmtiatriða. Áður hafði ég farið á svæðisráðsfund í Sögusvæði 
var sá fundur haldinn á Selfossi. 
Þeir klúbbar sem ég hef sótt heim á klúbbfundi eru Höfði og Hekla, var við 
sameiginleg stjórnarskipti hjá Búrfelli, Eldfelli og Mosfelli. Stjórnarskipti og 
afmælisfund hjá Drangey, auk villibráðadags Hraunborgar. Einnig hlotnaðist 
mér sá heiður að taka inn nýjan félaga í Kiwanisklúbbinn Sólborg á þeirra 
stjórnarskiptafundi. Hvar sem ég hef komið hefur mér verið vel tekið, ég 
finn ekki fyrir öðru en að klúbbarnir séu í góðum málum allflestir. Litlu 
klúbbarnir eru ekki síðri en þeir stærri og sést það helst á verkum þeirra. 
Margir klúbbar hafa verið með opna kynningarfundi með það að markmiði 
að fá inn nýja félaga og er það vel. 
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Húsnæðismál. 
Mikið hefur verið rætt á netmiðlum um húsnæði hreyfingarinnar og eru ekki 
allir á eitt sáttir með það fyrirkomulag sem sett var á er varðar leigu klúbba 
á salarkynnum. Það er nú aldrei svo að hægt sé að gera svo vel að öllum 
líki. En fyrirmyndin er komin frá klúbbunum í Hafnarfirði, að fá aðila sem sér 
alfarið um útleiguna og þrif eftir fundi sem og aðra leigu allir leigutakar 
greiða viðkomandi fyrir þrifin sem og fyrir þá vinnu sem hún innir af hendi 
fyrir leigutaka. Þarna töldum við að værum að koma á móts við alla. Það 
hafa farið ófár vinnustundir við að koma húsinu í það horf sem það er og er 
þá ekki allt búið. Þegar veggir voru rifnir niður til þess að gera þennan sal 
sem við erum nú í, var ekki passað upp á símalínur hvað þá netsnúrur, sem 
hefur kostað mikinn tíma og fyrirhöfn að finna út úr. En þegar fram líða 
stundir er það von mín og trú að þetta húsnæði verði okkur öllum sem og 
hreyfingunni okkar til framdráttar.   
 
Annað. 
Á nýársdag þáði ég boð forseta Íslands og mætti á nýársfagnað á 
Bessastaði.  
Nú í upphafi árs fékk ég þau skilaboð að rágjafinn okkar hann Colin 
Reichlesé hafi látið af störfum að heilsufarsástæðum áður hafði ég fengið 
þær fregnir að hann hefði greinst með krabbamein. Á ég von á að fá frekari 
fréttir eftir 21.janúar næstkomandi. 
Okkur stendur til boða líkt og undanfarin ár að senda 5 unglinga auk 
farastjóra  í sumarbúðir sem að þessu sinni eru haldnar í Rúmeníu. Mun ég 
senda á alla félaga boð þess efnis. Ef áhugi verður mikill verðum við að 
velja úr umsóknum. Þeir sem hafa tök á að fara þurfa að vera orðin 15 ára 
og tala ensku sem er tungumál búðanna. 
Ég hef sótt fundi með Haraldi Finnssyni formanni hjálmanefndar bæði hjá 
Eimskipum sem og yfirmönnum skólamála hjá Reykjavíkurborg. Á Haraldur 
miklar þakkir fyrir störf sín við þetta verkefni, kemur að góðu hvað hann er 
vel inni í öllum sem viðkemur skólum borgarinnar sem fyrrum skólastjóri.  
Nú stendur hreyfingin okkar á tímamótum. Tel ég að við ættum að geta 
notað þessi tímamót vel til þess að koma okkur á framfæri. Minnumst verka 
þeirra manna sem höfðu trú á að hreyfingin okkar yrði öflug og þekkt af 
verkum sínum hér á landi sem og annarstaðar.  Það stendur til að vera með 
sögusýningu þar sem öllum klúbbum gefst kostur á að segja sögu sína hvet 
ég svæðisstjórana til þess að koma þessu á framfæri í klúbbunum sínum, 
þannig getum við náð til almennings horfum björtum augum til 
framíðarinnar. 
Munum Kiwanis er vinátta - Kiwanis er kraftur. 
Dröfn Sveinsdóttir 
umdæmisstjóri 2013-14. 
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44.�umdæmisþing�Ísland�–�Færeyjar�
Kópavogur�12.�Ͳ�13.�september�2014�
�
Undirbúningur�að�44.�umdæmisþingi�Kiwanisumdæmisins�ÍslandͲFæreyjar,�sem�
haldið�verður�í�Kópavogi�12.�Ͳ�13.�september�2014,��er�löngu�hafinn�og�í�fullum�
gangi.�Umsjónarklúbbur�þingsins�er�Kiwanisklúbburinn�Eldey�og�er�formaður�
þingnefndar�Arnaldur�Mar�Bjarnason.���Í�nefndinni�sitja�auk�hans�
Sólborgarfélagarnir�Erla�María�Kjartansdóttir�og�Þyrí�Marta�Baldursdóttir�og��
auk�þeirra�Eldeyjarfélagarnir�Eyþór�K.�Einarsson,�Guðjón�Elí�Sturluson,�Konráð�
Konráðsson,�Reynir�Þór�Friðþjófsson�og�Sigurður�Ingvar�Hjaltason.���
Skammt�er�síðan�Eldeyjarfélagar�önnuðust��þinghald�í�Kópavogi��og�búa�því�að��
þeirri�reynslu,�sem�mun�skila�sér�í�undirbúningi�og�framkvæmd�þingsins.�
Í��megindráttum�verður�skipulag�þingsins�þannig�að�þingsetning�verður�í�
Kópavogskirkju�föstudaginn�12.�september.��Móttaka�verður�að�venju�á�eftir.�
Þingið�fer�síðan�fram�í�Salnum�laugardaginn�13.�september�og�í�safnaðarheimili�
kirkjunnar�þar�sem�nefndastörf�og�fræðsla�fer�fram.�
Galaballið�verður�síðan�í�Turninum,�en�dagskrá�og�skipulag�þess�liggur�ekki�fyrir�í�
smáatriðum.�
Þingdagskrá�er�í�höndum�umdæmisstjórnar.�Eitthvað�hefur�verið�rætt�um�að�
gera�breytingar�á�undæmisþingi.�Breytingar�frá�hefðbundinni�framkvæmd�
umdæmisþinga�hefur�eðlilega�áhrif�á�áætlanir�um�einstök�úrlausnarͲ�og�
skipulagsatriði�þingsins�og�því�mikilvægt�að�þær�liggi�fyrir�sem�allra�fyrst.��Mun�
þá�þingnefndin�hraða�frágangi�fullmótaðs�skipulags�og�senda�klúbbum�og�öllum�
viðkomandi�sem�og�kjörbréf�vegna�þingsins.�
�
Með�Kiwaniskveðju�
Arnaldur�Mar�Bjarnason�
Formaður�þingnefndar�
�
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