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Dagskrá 48. umdæmisþings
haldið í Mosfellsbæ, 21. - 22. september 2018
Föstudagur 21. september
08:45 – 09:30 Umdæmisstjórnarfundur í Kiwanishúsinu Mosfellsbæ
09:00 – 16:00 Afhending þinggagna og sala miða á lokahóf Hlégarði
09:30 – 11:30 Fræðsla ritara í aðalsal Hlégarði
10:00 – 11:30 Fræðsla forseta í Kiwanishúsinu Mosfellsbæ
10:00 – 11:30 Fræðsla féhirða í sal B í Hlégarði
11:30 – 12:30 Hádegishlé
12:30 – 14:00 Kynning og kennsla á Office 365 í aðalsal Hlégarði
14:15 – 15:30 Aðalfundur Tryggingarsjóðs Kiwanis í Kiwanishúsinu Mosfellsbæ
14:15 – 15:30 Málstofa – Stefnumótun umdæmisins og Formúlan í aðalsal Hlégarði
14.15 – 15.30 Málstofa – Ný persónuverndarlög í sal B Hlégarði
14:15 – 15:30 Málstofa – K-dagur 2019 í setustofu Hlégarði
20:30 – 21:00 Þingsetning í Lágafellskirkju
21:00 – 23:00 Opið hús í húsnæði björgunarsveitarinnar Kyndils í Mosfellsbæ
Laugardagur 22. september
08:30 – 15:00 Afhending þinggagna og sala miða á lokahóf og í makaferð
09:00
Þingfundur í Hlégarði
• Skýrslur umdæmisstjórnar og umræður um þær.
• Samantekt frá málstofum.
• Reikningar 2016-2017
• Fjárhagsáætlun 2018 - 2019
• Kjör skoðunarmanna reikninga
• Lagabreytingar og ályktanir
• Samantekt frá fundi Tryggingasjóðs
11:30 Hlé á þingfundi
		
Aðalfundur Styrktarsjóðs
12:00 – 13:00 Hádegishlé.
13:00
Þingfundi framhaldið
• Ávörp erlendra gesta
• Ávarp kjörforseta KIEF
• K-dagsnefnd
• Hjálmanefnd
• Kynningar og markaðsnefnd
• Stefnumótunarnefnd
• Fjölgunarnefnd
• Ferðanefnd
• Staðfesting á kjöri umdæmisstjóra 2018-2019
• Kynning og kjör kjörumdæmisstjóra 2018-2019
• Kynning og kjör á framboði/um til verðandi kjörumdæmisstjóra 2018-2019
• Staðfesting stjórnar 2018-2019
• Kynning á umdæmisþingi 2019
• Staðarval umdæmisþings 2021
• Afhending viðurkenninga
• Evrópuþing 2019
• Önnur mál
16:00
Þingfundi frestað
18:00 – 19:00 Umdæmisstjórnarskipti í Kiwanishúsinu í Mosfellsbæ
19:00 – 02:00 Lokahóf, þingslit og dansleikur í Hlégarði
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48. umdæmisþing Kiwanis
Ágæti Kiwanisfélagi.
Velkominn í Mosfellsbæinn dagana 21.
og 22. september á 48. umdæmisþing
Kiwanisumdæmisins Ísland Færeyjar. Þingið
er í umsjá Kiwanisklúbbanna í Mosfellsbæ,
Geysis og Mosfells. Þingnefndin, sem séð
hefur um undirbúning þingsins, er skipuð
þeim Ásvaldi Jónatanssyni og Jóni Eiríkssyni
frá Geysi, frá Mosfelli þeim Kristjáni Þór
Ingvarssyni og Pétri Jökli Hákonarsyni auk
undirritaðs sem er formaður nefndarinnar.
Frá umdæmisstjórn eru þeir Konráð Kon
ráðsson umdæmisstjóri og Eyþór K. Einars
son kjörumdæmisstjóri. Einnig hefur for
maður þingnefndar fyrir árið 2019, Þyrí
Marta Baldursdóttir, setið nokkra fundi
nefndarinnar. Er þetta í fyrsta sinn sem um
dæmisþing er haldið í Mosfellsbæ. Við höld
um þingið í félagsheimilinu Hlégarði sem
var á sýnum tíma veglegasta félagsheimili
landsins og hefur margan merkan viðburð
inn hýst.
Að venju varir þingið í tvo daga og hefst
með fræðslu föstudaginn 21. september og
fer hluti hennar fram í húsi þeirra Geysis
félaga, síðan taka við málstofur og aðalfund
ur Tryggingarsjóðs.
Þingsetningin fer fram í Lágafellskirkju
föstudagskvöldið 21. september á hefðbund
inn hátt með ávörpum og tónlist. Að henni
lokinni verður farið í húsakynni Björgunar
sveitarinnar Kyndils í Mosfellsbæ þar sem
við blöndum geði við hvort annað og kynn
umst. Það telur nefndin að sé best gert með
því að vera með standandi samkomu þ.e. fá

Sigurður Skarphéðinsson.

sæti þannig að gestir gangi um og blandi
geði við fleiri en sína félaga og njóti léttra
veitinga.
Þinghaldið sjálft er svo á laugardeginum
22. september þar sem litið verður yfir far
inn veg síðasta starfsárs og lagðar línur fyrir
fyrir komandi ár. Nánar um það á dagskrá
þingsins. Fyrir hádegi á laugardag verður
mökum þingfulltrúa og öðrum sem þing
staðinn sækja en hafa ekki áhuga á að taka
þátt í þingstörfum boðið uppá kynnisferð í
Mosfellsdalinn sem geymir mikla sögu forna
sem nýja. Farið verður að Mosfellskirkju og
fræðst um sögu hennar að fornu og nýju.
Farið í hús skáldsins að Gljúfrasteini, þaðan

að Reykjadal þar sem Styrktarfélag lamaðra
og fatlaðra rekur starsemi allt árið fyrir fötl
uð börn. Þar býður Kiwanisklúbburinn
Mosfell þátttakendum upp á kjötsúpu og
fræðst verður um starfsemina sem þar fer
fram. Að endingu verður komið við í gróð
urhúsunum í Dalsgarði. Leiðsögumaður í
ferðinni verður Birgir D. Sveinsson fv. skóla
stjóri.
Lokahófið verður á laugardagskvöldið í
Hlégarði þar sem við komum saman í okkar
fínasta pússi og njótum kvöldsins sem er lok
uppskeruhátíðar okkar Kiwanisfélaga, með
góðum mat og skemmtun. Veislustjóri og
skemmtikraftur verður Guðni Ágústsson fv.
alþingismaður og ráðherra. Í lokin verður
stiginn dans með danshljómsveitinni „Blek
og byttur“ undir stjórn Þorkels Jóelssonar.
Lokahófið er ekki bara fyrir þingfulltrúa og
maka þeirra heldur alla Kiwanisfélaga. Von
um við að þeir fjölmenni á lokahófið. Vissara
að panta miða tímanlega hjá thingnefnd@
kiwanis.is í síðasta lagi fyrir 15. september.
Þingnefndin hefur haft að leiðarljósi að
halda kostnaði í lágmarki en vill þó að þing
ið geti farið fram með myndarbrag eins og
Kiwanisfélögum sæmir. Vonum við að þetta
verði í senn uppskeruhátíð starfsárs sem
senn er liðið og vettvangur til eflingar starfs
Kiwanis á Íslandi og Færeyjum.
F.h. þingnefndar 2018,
Sigurður Skarphéðinsson
formaður þingnefndar.

Farið verður m.a. að Mosfellskirkju og fræðst um sögu hennar að fornu og nýju og í hús skáldsins að Gljúfrasteini.
45. árgangur – Útgefandi: Kiwanisumdæmi Ísland - Færeyjar – Ábyrgðarmaður: Konráð Konráðsson umdæmisstjóri – Ritstjóri: Gunnsteinn Björnsson
– Prófarkarlestur: Gunnsteinn Björnsson og Sigríður Káradóttir – Forsíðumynd: Sóknarnefnd Lágafellssóknar – Prentvinnsla: Ásprent
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Kynning á umdæmisféhirði 2018-2019:

Svavar Svavarsson
Svavar Svavarsson heiti ég, er 59 ára gamall og er
búin að vera í Kiwanisklúbbi frá því að klúbburinn
minn Hraunborg í Hafnarfirði var stofnaður 1985
eða í 33 ár. Hef gegnt hinum ýmsu verkefnum
fyrir klúbbinn eins og féhirðir, ritari, forseti og svo
hef ég verið svæðistjóri fyrir Ægissvæði. Hef áður
gengt embætti umdæmisféhirðis var í því embætti
þegar Gylfi Ingvarsson var umdæmisstjóri. Hlakka
til að taka við þessu embætti hef alltaf þótt gaman

að fást við tölur. Veit að ég tek við góðu búi frá
Magnúsi. Er mikill Excel aðdáandi. Er fráskilinn
og á þrjú börn sem eru öll flogin úr hreiðrinu og
hef gaman að stunda veiðar hvort sem það er
stangveiði eða skotveiðar.
Höfum gaman að vera saman í Kiwanis. Félags
skapurinn er gefandi, höfum svo margt gott að
gefa hvert öðru.
Áfram Kiwanis um aldur og ævi.

Kynning á umdæmisritara 2018-2019:

Líney Bergsteinsdóttir
Ég er misglaður innipúki sem
elskar að vera með vinum og
vandamönnum.
Ég á fimm systkini, foreldra,
ömmu á lífi og fullt af frændum
og frænkum sem öll skipta mig
máli.
Ég bý með öðlingnum Ólafi
Péturssyni Hermannssyni og er
einstaklega heppin með tengda
fólk. Saman eigum við snillingana Halldór Gísla og Bergstein Örn.
Í kringum mig hafa raðast traustir og góðir vinir sem fylgja okkur
í gegnum súrt og sætt.

Ég fæddist í Svíþjóð 1971, fluttist heim eins árs gömul og ólst upp
í Eyjafirði. Eftir grunnskóla lá leið mín aftur til Svíþjóðar og þá sem
skiptinemi í eitt ár.
Ég útskrifaðist sem tækniteiknari úr VMA og síðar tæknistúdent.
Ég gekk til liðs við Vörðu í október 2011. Ári síðar varð ég ritari
klúbbsins og sinnti þvi til september 2017 er ég tók við embætti
verðandi forseta (2019-2020). Ég hef verið í hjálmanefnd Vörðu og
Keilis í þrjú ár og svo eitt tímabil í K-lyklanefnd umdæmisins. Ég
fann fljótt að Kiwanis væri málið fyrir mig og er komin til að vera.
Ég hlakka til að takast á við nýtt verkefni hjá hreyfingunni sem um
dæmisritari og mun gera mitt besta til að standa undir væntingum
og því trausti sem mér hefur verið sýnt.

Kynning á umdæmisstjóra 2018-2019:

Eyþór K. Einarsson
Ég er fæddur þann 31. desember
1959 á Sauðárkróki og er elstur
fjögurra systkina.
Ólst upp á Ísafirði og bjó þar
meira og minna til ársloka 1997
þegar ég flutti með fjölskylduna
til Sauðárkróks.
Ég er kvæntur Ásgerði Þ.
Gísla
dóttur matartækni hjá
Landsbankanum og eigum við 2
börn, Guðrúnu og Einar Bjarna. Einnig eigum við 5 barnabörn.
Eftir landspróf og eitt ár í Lýðháskólanum í Skálholti fór ég að
vinna hjá Ísafjarðarbæ en 1980 flutti ég til Svíþjóðar og bjó og starf
aði í Malmö í tæpt ár. Fljótlega eftir heimkomu byrjaði ég að vinna
hjá Símanum sem símsmiður og síðar sem rafeindavirki eftir nám í
Tækniskólanum í Reykjavík.
Ég vann hjá Símanum á Ísafirði og síðar á Sauðárkróki til ársloka
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2005 en þá flyt ég ásamt fjölskyldu til Reykjavíkur vegna breytinga á
mínu starfi.
Vinn núna hjá tæknideild Securitas en var áður hjá tölvudeild
Reykjavíkurborgar í mörg ár og viðskiptastjóri hjá Mílu í þrjú ár.
Kynnist Kiwanis á Sauðárkróki haustið 2000 og gekk þá í Drang
ey og var forseti Drangeyjar 2004 -2005.
Flutti mig síðan yfir í Eldey haustið 2006 og var forseti Eldeyjar
2011-2012.
Var svæðisráðsritari Ægissvæðis 2007-2008 og formaður þing
nefndar 2009-2010 fyrir þingið 2010 í Kópavogi.
Ég var umdæmisféhirðir 2013-2015, formaður fjárhagsnefndar
2015-2016, verðandi kjörumdæmisstjóri 2016-2017 og kjörum
dæmisstjóri 2017-2018.
Fyrir utan Kiwanis hef ég líka verið í öðrum félagsstörfum þar á
meðal formaður knattspyrnudeildar Tindastóls í fjögur ár, formaður
knattspyrnudeildar ÍR í tvö ár og formaður golfklúbbs borgarstar
fsmanna. Helstu áhugamál í dag er golf og ferðalög.
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Frá ritstjóra
Þá er enn eitt Kiwanisárið að líða og komið
að þingi okkar Kiwanisfélaga þar sem við
komum saman, berum saman bækur okkar
um liðið ár og undirbúum það næsta.
Jafnframt því að koma á framfæri þeim
nauðsynlegu gögnum sem þarf fyrir þing
fulltrúa um líðandi starfsár, reikninga ársins
þar á undan og áætlanir þess næsta, er klúbb
um gefinn kostur á að senda efni í blaðið og
eru nokkrar greinar frá klúbbum í blaðinu
að þessu sinni.
Það fylgir starfinu að lesa yfir allt efni
áður en það fer í prentun sem er einstaklega
skemmtilegt að verða vitni að hversu öflugt
starf er í gangi í umdæminu. Það hefur líka
orðið til ákveðið ástar haturs samband við
samfélagsmiðla, en þar endar svo mikið af
myndum úr starfinu, og margir sækja mynd

ir á facbook eða aðra miðla en þessar mynd
ir eru ekki í gæðum sem hægt er að prenta
svo að það verður stundum leit að orginal
myndum.
Ég vil að lokum þakka umdæmisstjórn
fyrir veitta aðstoð og svo þingnefnd fyrir
gott samstarf. Síðast en ekki síst við ég þakka
eiginkonunni Sigríði Káradóttur fyrir ómet
anlega hjálp í baráttunni við villupúkann.
Óska okkur öllum ánægjulegs og árang
ursríks þing.
Með Kiwanis kveðju,
Gunnsteinn Björnsson
formaður markaðs- og kynningarnefndar
Gunnsteinn Björnsson.
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Kynning á erlendum gestum þingsins
Kiwanis International Trustee

M.A. „Fred“ Dietze
fulltrúi Heimsstjórnar
Fred er stofnfélagi í Kiwanis
club of Greater Hudson og
hef
ur starfað þar í sjö ár,
jafnframt er hann félagi í E.
Winconsin Upper Michigan
Kiwanis club. Áður hefur
hann starfað í þremur öðrum

Kiwanis klúbbum.
Fred hafur hlotið margskonar viðurkenningar fyrir störf sín
meðal annars Circle K International Humanitarian of the year
Awards, Hann er jafnfarmt bæði George Hixson og Walter
Zeller diamond orðuhafi.

Fred hefur starfað á mörgum sviðum Kiwanisstarfsins hann
var klúbbforseti 2002-2003, svæðisstjóri 2009-2011, umdæmis
stjóri Wisconsin Upper Michigan umdæmisins 2011-2012 og
var svo kosinn í embætti International Trustee 2016 í Toronto.
Fred þjónaði sem major í Bandaríska hernum, útskrifaðis með
Bs gráðu frá Norther Arisona University og masters gráðu frá
Ball State University. Hann starfaði síðan í mannauðsstjórnun
þar til hann lét af störfum og fór á eftirlaun.
Fred og kona hans Nancy eiga einn son Garrick. Fyrir utan
Kiwanis eru áhugamálin fiskveiðar veggtennis og ferðalög.

Umdæmissjtóri Norden

Heidie Ringsby
Heidie Ringsby er 55 ára og er umdæmisstjóri
Kiwanisumdæmisins Norden 2017/2018.
Félagi í Kiwanisklúbbsins KC Larvik
Bøken í 10 ár

Hún er gift Terje Ringsby og eiga þau þrjú
börn og tvö barnabörn.
Helsta áhugamál hennar er garðyrkja.

Evrópuforseti

Piero Grasso
Piero er fæddur í Messina á Ítalíu og hefur
verið félagi í Kiwanisklúbbnum Bergamo
Orobico síðan 1985. Á löngum Kiwanisferli
hefur hann starfað sem klúbbforseti, svæðis
stjóri, nefndarformaður fyrir umdæmið ÍtalíaSan Marino, forseti Kiwan
is International
Founda
tion, nefndarmaður í Kynn
ingar og
markaðsnefnd KIEF, ráðgjafi í stjórn Kiwanis
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International og meðlimur í laga- og ályktana
nefnd Kiwanis International.
Piero hefur verið heiðraður á ýmsan hátt,
m.a. með George Hixon Fellow level 3,
Kiwanis Ambassador, Charter Zeller Fellow,
Georgia Outstanding Leader og Legion of
Honor.
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Frá stefnumótunarnefnd
Á síðasta þingi á Akureyri var stefnumótun
umdæmisins til 2022 samþykkt.
Eitt af þessum markmiðum umdæmisins
er að efla, styrkja og viðhalda fjölda Kiwanis
félaga í umdæminu og ná því að fjölga fé
lögum í 1.000 fyrir árið 2022 sem er raun
fjölgun um 30 félaga á ári. Einnig að fjölga
félögum í starfandi klúbbum og að félaga
fjöldi allra klúbba verði yfir 15 sem er lág
marksfjöldi félaga við stofnun klúbba. Hefur
umdæmisstjórn þessa starfsárs sem nú er að
ljúka fylgt henni eftir með kynningum m.a. á
umdæmisstjórnarfundum og á svæðisráðs
fundum.
Eitt af því sem nefnd er í stefnumótun
inni er mögulegt samstarf við JCI hreyf
inguna og var því fylgt eftir með samstarfs
fundi í vor þar sem kom fram mikill áhugi
beggja aðila á samstarfi á næstu árum.
Þar sjáum við fyrir okkur hugsanlega
stofnun á nýjum klúbbi í Reykjavík sem að
mestu leyti yrði með fyrrverandi JCI félög

um en JCI er ætlað fólki frá 18-40 ára aldurs.
Þarna er tækifæri á að fá reynt fólk til liðs við
okkur þegar starfstíma þeirra líkur í JCI.
Við höfum líka fylgt eftir Formúlunni í
vetur enda er það verkefni skilgreint í stef
mótununni og mun verða fylgt eftir á næstu
árum.
Á dagskrá þingsins á föstudegi er mál
stofa þar sem stefnumótunin og Formúlan
verða rædd og Kiwanisfélögum gefst þá
kostur á að ræða árangurinn það sem af er
og hvað er framundan á komandi starfsári.
Það er von okkar í stefnumótunarnefnd
að allir Kiwanisfélagar vinni með okkur að
þessum markmiðum sem við höfum sett
okkur til lok árs 2022 því saman náum við
árangri.
Fyrir hönd stefnumótunarnefndar,
Eyþór K. Einarsson
kjörumdæmisstjóri
Eyþór K. Einarsson.

NÝSMÍÐI & VIÐHALD
– Allt á einum stað –
Smiðir | Rafvirkjar | Píparar | Múrarar
Málarar | Blikkarar | Bruggarar
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Kiwanis

Umdæmið Ísland-Færeyjar

Fjárhagsáætlun umdæmisstjórnar starfsárið 2018-2019
Tekjur

Árgjöld félagsmanna
Leigutekjur Bíldshöfða
Aðrar tekjur / Olís - Kiwanislykill

Skýr

Áætlun 18-19 Áætlun 17-18

810 11.500

Raun 16-17

9.315.000
1.035.000
500.000
10.850.000

9.350.000
970.000
250.000
10.570.000

9.006.550
835.000
1.151.640
10.993.190

516.610
549.500
915.000
1.981.110

496.010
821.500
915.000
2.232.510

495.657
599.094
834.740
1.929.491

592.740
346.910
521.130
1.460.780

695.000
262.850
386.300
1.344.150

396.000
255.639
337.700
989.339

95.000
365.280
366.880
366.880
634.090
1.828.130

95.000
454.620
454.620
454.620
845.890
2.304.750

251.986
408.511
429.387
374.990
1.495.538
2.960.412

20.000
77.205
106.730
20.000
95.420
319.355

20.000
83.205
194.510
20.000
225.210
542.925

0
0
155.025
26.200
115.140
296.365

2.875.000
1.910.000
0
10.374.375

2.570.000
1.125.000
0
10.119.335

2.448.493
1.617.684
124.612
10.366.396

Rekstrarhagnaður / -tap

475.625

450.665

626.794

Afskriftir fastafjármuna

200.000

234.596

167.542

225.000
-49.500
-400.000
-224.500

150.000
-30.000
-300.000
-180.000

228.534
-45.697
-394.038
-211.201

51.125

36.069

248.051

607.500
200.000
750.000
57.500

595.000
200.000
690.000
105.000

546.650
367.500
1.033.360
-119.210

4.300.000
4.100.000
200.000

4.300.000
4.100.000
200.000

5.713.500
5.622.502
90.998

308.625

341.069

219.839

Gjöld

Umdæmisstjóri
Ferðakostn. umdæmisstjóra, heimsóknir í klúbba
Ferðakostnaður umdæmisstjóra til útlanda
Annað vegna umdæmisstjóra
Kjörumdæmisstjóri
Ferðakostnaður kjörumdæmisstjóra til útlanda
Fræðsla kjörsvæðisstjóra
Kjörsvæðisstjórar á umdæmisþing
Umdæmisstjórnarfundir
Stjórnarskiptafundur 2018
Umdæmisstjórnarfundur 1
Umdæmisstjórnarfundur 2
Umdæmisstjórnarfundur 3
Umdæmisþing
Svæði
Svæðisstjóri Færeyja
Svæðisstjóri Freyjusvæðis
Svæðisstjóri Óðinssvæðis
Svæðisstjóri Ægissvæðis
Svæðisstjóri Sögusvæðis
Umdæmisskrifstofa
Nefndir og ráðstefnur
Annað

Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur
Fjármagnstekjuskattur
Vaxtagjöld og bankakostnaður
Hagnaður /- tap tímabilsins
Kiwanisfréttir

Árgjöld félagsmanna
Auglýsingar
Kostnaður

Umdæmisþing

Tekjur Umdæmisþing Hafnarfirði
Gjöld Umdæmisþing Hafnarfirði

Hagnaður /- tap tímabilsins

8

810
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R E K S T R A R R E I K N I N G U R 0 1 . 1 0 . 2 0 1 6 - 3 0 . 0 9 . 2 0 17

Rekstrartekjur
Tekjur umdæmissjóðs ..........................................................................
Tekjur Kiwanisfrétta ............................................................................
Tekjur umdæmisþings ..........................................................................
Tekjur K-dags ......................................................................................

Rekstrargjöld
Framkvæmdastjórn ...............................................................................
Umdæmisstjóri .....................................................................................
Kjörumdæmisstjóri ...............................................................................
Umdæmisstjórnarfundir .......................................................................
Nefndir .................................................................................................
Svæði ....................................................................................................
Umdæmisskrifstofan ............................................................................
Annar kostnaður ...................................................................................
Kiwanisfréttir .......................................................................................
Umdæmisþing ......................................................................................
K-dagur, kostnaður ...............................................................................
K-dagur, Styrkveitingar ........................................................................

Skýr.

Árið

Fjárhags

Árið

2016 - 2017

áætlun

2015 - 2016

1

10.993.190

12

914.150

752.500

617.266

5.713.500

6.202.000

4.145.092

10
16

2

10.257.500

12.825.071

33.475.282

0

0

51.096.122

17.212.000

17.587.429

3

190.334

150.000

76.648

1.929.491

1.888.000

1.502.444

5

989.339

1.111.860

831.335

2.960.412

2.650.270

1.683.976

1.427.350

1.160.000

143.329

296.365

375.755

323.818

2.448.493

2.055.000

4.583.176

124.612

40.000

54.778

4
6
7
8
9

11
13
17
18

Tekjur umfram gjöld (gjöld umfram tekjur) f. afskr. og fjármagnsl. ..........

1.033.360

580.000

566.810

5.622.502

5.985.320

2.666.948

12.255.616

0

0

21.000.000

0

0

50.277.874

15.996.205

12.433.262

818.248

1.215.795

5.154.167

167.542

234.596

156.717

167.542

234.596

156.717

182.837

55.000

113.213

Afskriftir
Afskriftir fastafjármuna .......................................................................

Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur ...........................................................................................
Vaxtagjöld ............................................................................................

Tekjur umfram gjöld (gjöld umfram tekjur) ...................................

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar

14
15

394.038

520.000

414.678

(211.201)

(465.000)

(301.465)

439.505

516.199

4.695.985
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EFNAHAGSREIKNINGUR 30. SEPTEMBER2017

EIGNIR
30.9.2017

Fastafjármunir
Fasteign Bíldshöfði 12 .........................................................................

30.9.2016

18.989.541

18.989.541

Áhöld og búnaður .................................................................................

598.852

636.867

Fastafjármunir alls

19.588.393

19.626.408

Útlagt vegna K-dags..............................................................................

0

4.015.363

Skammtímakröfur umdæmisins............................................................

2.605.162

64.373

Handbært fé .........................................................................................

8.937.735

4.653.009

Eignir alls

11.542.897

8.732.745

31.131.290

28.359.153

Veltufjármunir

Veltufjármunir alls

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ
30.9.2017

Eigið fé
Höfuðstóll frá fyrra ári, umdæmið .......................................................

18.800.416

30.9.2016
14.104.431

Rekstrarafkoma ársins án K-dags..........................................................

219.839

4.695.985

Höfuðstóll umdæmis

19.020.255

18.800.416

Höfuðstóll - K dagur frá fyrra ári.......................................................

1.302.741

1.302.741

Tekjur K-dags umfram gjöld og styrkveitingar ....................................

219.666

0

Höfuðstóll K-dags
Eigið fé alls

1.522.407

1.302.741

20.542.662

20.103.157

Landsbankinn hf....................................................................................

3.716.026

4.975.000

Næsta árs afborgun langtímaláns..........................................................

Langtímaskuldir alls

(238.464)

(300.000)

3.477.562

4.675.000

Lánadrottnar..........................................................................................

6.853.377

3.252.666

Næsta árs afborgun langtímaláns..........................................................

238.464

300.000

Áfallnir vextir langtímaláns...................................................................

Skammtímaskuldir alls

19.225

28.330

7.111.066

3.580.996

Skuldir alls

10.588.628

8.255.996

Skuldir og eigið fé alls

31.131.290

28.359.153

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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SJÓÐSTREYMI 01.10.2016 - 30.09.2017
Árið

Árið

2016 - 2017

2015 - 2016

Handbært fé frá (til) rekstri:
Rekstrarniðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi...................................

439.505

4.695.985

Afskriftir...............................................................................................

167.542

156.717

Áfallnir vextir langtímalána..................................................................

-9.105

28.330

597.942

4.881.032

Skammtímakröfur, lækkun (-hækkun)..................................................

1.474.574

-2.817.712

Skammtímaskuldir, (-lækkun) hækkun.................................................

3.600.711

-260.880

5.075.285

(3.078.592)

5.673.227

1.802.440

-129.527

0

(129.527)

0

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi

Veltufé frá rekstri

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

Breytingar á rekstratengdum eignum og skuldum...........................
Handbært fé frá rekstri
Fjárfestingarhreyfingar
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.........................................

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímalána........................................................................
Fjármögnunarhreyifingar

-1.258.974

-300.000

(1.258.974)

(300.000)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé..................................................................

4.284.726

1.502.440

Handbært fé í upphafi tímabils......................................................................

4.653.009

3.150.569

8.937.735

4.653.009

Handbært fé í lok tímabils..............................................................................

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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Sundurliðanir

1

ÁRSREIKNINGUR 01.10.2016 - 30.09.2017

Rekstrartekjur
Árgjöld félagsmanna ............................................................................

Fjárhags

Árið

2016- 2017

áætlun

2015 - 2016

9.006.550

9.137.500

8.792.700

Húsaleigutekjur ...................................................................................

835.000

870.000

780.000

Olíslykill ...............................................................................................

1.151.640

250.000

0

Styrkur frá KI-EF v. stefnumótunar .....................................................

0

0

684.200

Tryggingabætur ....................................................................................

0

0

2.548.772

Aðrar tekjur ..........................................................................................

2

Árið

Alls

0

12.825.071

190.334

150.000

76.648

495.657

494.500

244.704

438.504

350.000

Umdæmisþing Norden ........................................................................

160.590

203.500

139.291

Fánar, merki o.fl. ..................................................................................

134.590

75.000

58.739

Móttaka erl. gesta ................................................................................

49.600

250.000

40.950

Símakostnaður ......................................................................................

60.000

60.000

0

Rekstrargjöld
Framkvæmdastjórn:
Fundarkostnaður ...................................................................................

Heimsþing ............................................................................................
Evrópuþing ...........................................................................................

76.648

268.033
327.705

Risna ....................................................................................................

26.960

75.000

73.390

Lokahóf og boð fyrir þing ....................................................................

339.590

200.000

172.300

Viðurkenningar og gjafir ......................................................................

144.000

90.000

59.274

Gjafir vegna afmæli klúbba ..................................................................

80.000

90.000

66.000

Annar kostnaður umdæmisstjóra ..........................................................

Alls

0

0

1.929.491

1.888.000

396.000

396.000

52.058

1.502.444

Kjörumdæmisstjóri:
Heimsþing ............................................................................................
Evrópuþing ...........................................................................................

336.259
270.224

Fræðslufundir .......................................................................................

255.639

242.850

190.691

Kjörsvæðisstjórar v/þings .....................................................................

337.700

473.010

0

Annar kostnaður kjörsvæðisstjóra ........................................................

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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150.000

Umdæmisstjóri:
Heimsóknir í klúbba og svæðisráðstefnur ............................................

4

19.399

10.257.500

190.334

3

0

10.993.190

Alls

0

989.339

0

1.111.860

34.161

831.335
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5

Umdæmisstjórnarfundir:
Umdæmisstjórnarfundur nr. 1 ..............................................................

146.426

414.300

184.712

Umdæmisstjórnarfundur nr. 2 ..............................................................

408.511

414.300

252.454

Umdæmisstjórnarfundur nr. 3 ..............................................................

429.387

414.300

254.652

Umdæmisstjórnarfundur nr. 4 ..............................................................

374.990

0

0

Umdæmisþing ......................................................................................

1.495.538

842.970

682.701

Stjórnarskiptafundur ............................................................................

105.560

564.400

309.457

2.960.412

2.650.270

1.683.976

Fjárhagsnefnd .......................................................................................

0

35.000

0

Fræðslunefnd ........................................................................................

300.918

250.000

101.309

Golfnefnd .............................................................................................

37.400

35.000

36.300

Internetnefnd ........................................................................................

1.000

90.000

0

Alls

6

7

Nefndir:

Kynningar og markaðsnefnd ................................................................

87.680

500.000

5.720

Stefnumótunarnefnd .............................................................................

1.000.352

250.000

0

1.427.350

1.160.000

143.329

Freyjusvæði ..........................................................................................

0

83.205

100.000

Færeyjar ................................................................................................

0

20.000

0

Óðinssvæði ...........................................................................................

155.025

150.650

35.670

Sögusvæði ............................................................................................

115.140

101.900

188.148

Ægissvæði ............................................................................................

8

Alls

Svæði:

Alls

26.200

20.000

0

296.365

375.755

323.818

Fasteignagjöld ......................................................................................

351.153

380.000

370.626

Vatns- og fráveitugjöld .........................................................................

111.643

110.000

127.548

Rafmagn og hiti ....................................................................................

96.858

70.000

136.351

Sími ......................................................................................................

47.430

90.000

50.410

Net- og tölvukostnaður .........................................................................

80.780

95.000

182.907

Hússjóður .............................................................................................

261.752

200.000

234.976

Tryggingar ............................................................................................

66.898

50.000

64.833

Þrif og umsjón Bíldshöfða ...................................................................

400.402

300.000

281.610

Viðhald og viðgerðir ............................................................................

190.700

40.000

2.681.004

Tæki og áhöld .......................................................................................

166.138

200.000

24.360

Sorphirða ..............................................................................................

73.495

30.000

28.249

Umdæmisskrifstofan:

Annar húsnæðiskostnaður ....................................................................

21.967

20.000

24.730

Heimasíða .............................................................................................

126.476

100.000

140.760

Fjölritun prentun og ritföng ..................................................................

6.568

40.000

20.620

Prentun og dreifing félagatals ..............................................................

241.800

200.000

0

Þjónustugjöld banka .............................................................................

62.957

0

61.901

Póstkostnaður .......................................................................................

0

0

4.485

Bókhald og reikningsskil ......................................................................

141.476

130.000

147.806

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar

Alls

2.448.493

2.055.000

4.583.176
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9

10

11

Annar kostnaður:
Þýðing á lögum yfir á færeysku ...........................................................

0

0

54.778

15.000

40.000

0

Alls

124.612

40.000

54.778

Kiwanisfréttir
Rekstrartekjur:
Tekjur Kiwanisfrétta áskrift .................................................................

546.650

552.500

517.266

Aðrar tekjur Kiwanisfrétta ...................................................................

367.500

200.000

752.500

100.000

617.266

Prentun .................................................................................................

744.000

380.000

398.040

Pökkun og dreifing ...............................................................................

110.000

200.000

168.770

Skönnun Kiwanisfrétta á timarit.is .......................................................

179.360

0

0

Alls

914.150

Rekstrargjöld:

Alls

1.033.360

580.000

566.810

Alls

(119.210)

172.500

50.456

Umdæmisþing

Þing 2016

Áætlun

Þing 2016

Tekjur:
Þinggjöld ..............................................................................................

3.312.000

3.352.000

2.526.000

Tekjur umdæmisþings, galaball ............................................................

2.291.500

2.850.000

1.619.092

Alls

110.000

5.713.500

0

6.202.000

0

4.145.092

Gjöld:
Ferðajöfnun ..........................................................................................

1.322.960

1.667.820

277.710

Lokahóf ................................................................................................

2.316.000

2.705.000

1.364.699

Akstur þingfulltrúa og gesta .................................................................

70.000

70.000

60.000

Blóm og gjafir ......................................................................................

132.618

90.000

106.600

Gisti- og ferðakostnaður erlendra gesta ................................................

238.609

150.000

263.700

Hádegisverður ......................................................................................

262.000

227.500

117.064

Kaffikostnaður .....................................................................................

120.000

110.000

0

Ljósmyndun ..........................................................................................

0

35.000

17.000

Makaferð ..............................................................................................

145.600

100.000

5.000

Pappír, prentun, ritföng ........................................................................

105.400

100.000

13.908

Posaleiga ...............................................................................................

0

15.000

14.756

Póstkostnaður .......................................................................................

0

15.000

0

Sala- og tækjaleiga ...............................................................................

578.678

300.000

211.343

Túlkaþjónusta .......................................................................................

83.500

100.000

0

Þingnefndir ...........................................................................................

0

50.000

0

Þingsetning og skemmtiatriði ...............................................................

50.000

100.000

126.000

Annar kostnaður umdæmisþings ..........................................................

Tekjur þings umfram gjöld (gjöld umfram tekjur) .......................

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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0

Ýmis annar kostnaður ..........................................................................

Aðrar tekjur ..........................................................................................

13

0

Þátttaka í stofnkostnaði Kiwanisklúbbsins Freyju ...............................

Tekjur umfram gjöld (gjöld umfram tekjur) .................................

12

109.612

197.137

150.000

89.168

Alls

5.622.502

5.985.320

2.666.948

Alls

90.998

216.680

1.478.144
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14

Vaxtatekjur:
Vaxtatekjur ...........................................................................................

15

186.299
42.235

0

20.445

Fjármagnstekjuskattur ..........................................................................

(45.697)

(25.000)
55.000

(28.501)

113.213

322.422

520.000

472.883

Dráttarvextir .........................................................................................

45

0

791

Gengismunur ........................................................................................

71.571
394.038

0
520.000

(58.996)
414.678

Alls

18

182.837

Vaxtagjöld:

Alls

K-dagur 2016

K-dagur 2016

Áætlun

K-dagur 2012

Tekjur:
Seldir lyklar ..........................................................................................

23.947.885

0

30.453.819

Áætluð hlutdeild söluaðila ....................................................................

2.000.000

0

3.000.000

Framlaga styrktaraðila .........................................................................

7.500.000

0

12.200.000

27.397

0

Vaxtatekjur ...........................................................................................

17

121.269

Dráttarvextir .........................................................................................

Vaxtagjöld ............................................................................................

16

80.000

Alls

33.475.282

0

29.496

45.683.315

Gjöld:
Lyklar ..................................................................................................

3.615.363

0

5.363.669

Lyklaskurður (styrktaraðilar) ...............................................................

4.500.000

0

5.500.000

Almannatengsl og kynning ...................................................................

3.437.385

0

6.705.170

Önnur aðkeypt þjónusta .......................................................................

199.706

0

0

Posaleiga, greiðslukort, bankakostnaður ..............................................

457.683

0

471.847

Fjármagnstekjuskattur ..........................................................................

5.479

0

5.542

Annar kostnaður (plattar vegna styrkja) ...............................................

40.000

0

266.657

Alls

12.255.616

0

18.312.885

Tekjur K-dags umfram gjöld ...........................................................

21.219.666

0

27.370.430

Styrkveitingar K-dags ........................................................................

21.000.000

0

26.200.000

Tekjur K-dags umfram gjöld og styrkveitingar ..............................

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar

Alls

219.666

0

1.170.430
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Ársreikningur 2017.

Styrktarsjóður Kiwanisumdæmis Ísland og Færeyjar
Árið 2017

Árið 2016

Rekstrartekjur:
Seldar stjörnur ..............................................................
Sala Kiwanislager ....................................................................
Endurgr, VSKur ....................................................................
Reykjav. Maraþon .................................................................
Framlag klúbba ........................................................................
Rekstrartekjur alls

900.000
1.348.855
525.438
273.835

1.440.000
489.000
0

3.048.128

700.000
2.629.000

Rekstrargjöld:
Vörukaup ....................................................................

1.272.118

681.150

Afskrifaðar gamlar kröfur ......................................................
Umdæmisþing kostn. ..............................................................

24.853
26.000

0

Rekstrargjöld alls

1.322.971

681.150

1.725.157

1.947.850

Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ..................

Fjármagnstekjur og (fjármagnsgjöld)
Fjármunatekjur .............................................................
Fjármagnstekjuskattur .............................................................
Söluhagnaður hlutabréfa .........................................................
Fjármagnsgjöld ........................................................................

211.503
(42.294)
(676)

247.275
(49.449)
0
0

Fjármagnstekjur alls

168.533

197.826

Hagnaður (tap) .....................................................

1.893.690

2.145.676

Styrkveitingar:

18

Heilsugæslan Sólvangi, ungbarnavog ........................ ...........
Styrkur vegna jarðskjálfta Filippseyja ........................ ............
Rauði Krossinn Hornafirði v/Bosníusöfnunar.......... ...............
Vestmannaeyjakirkja ...............................................................
Landhelgisgæslan, hjartahnoðtæki ..........................................
Rauðikrossinn v/Grænland og Umdæmisþing á Aey. .............

750.000

Styrkveitingar alls

750.000

2.714.913

2.714.913
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Eignir

31.12.2017

31.12.2016

Skammtímakröfur klúbbar..........................................
Vörubirgðir........................................................................

252.000
789.345

337.853

Skammtímakröfur alls

1.041.345

337.853

Bankareikningar Íslandsbanki (250972) ......................
Bankareikningar Íslandsbanki ( 551091) ..........................

8.612.698
10.923

6.595.036
10.699

Bankareikningar Íslandsbanki ( 2820) ..............................

23.386

650.499

Eignahlutur Bíldshöfða 12 8,9% .....................................

1.797.800

1.602.000

Handbært fé alls

10.444.807

8.858.234

Eignir alls

11.486.152

9.196.087

9.196.087
2.683.035
(750.000)
195.800
11.324.922

9.742.824
2.145.676
(2.714.913)

Skammtímakröfur:

Handbært fé:

Hlutabréf:

Eigið fé og skuldir
Eigið fé:
Höfuðstóll frá fyrra ári...............................................
Hagnaður (tap) ársins.........................................................
Styrkveitingar.....................................................................
Endurmat fasteignar...........................................................
Eigið fé alls

9.173.587

Skammtímaskuldir:
Skammtímaskuldir Ísspor 31.12.2017...........................

161.230
22.500

Skammtímaskuldir alls

161.230

22.500

Eigið fé og skuldir alls

11.486.152

9.196.087

Vörueign í árslok á ítsöluverði
Vörueign í árslok á kostnaðaverði

789.345

450.000

Framangreint uppgjör styrktarsjóðsins fyrir tímabilið 01. janúar 2017 til 31.desember 2017
er samkvæmt bókhaldsgögnum sjóðsins og upplýsingum stjórnarmanna.
Birgðir eru eignfærðar í fyrsta sinn í þessu uppgjöri á kostnaðarverði
Fanteignin á Bíldshöfða metin á fasteignamatsverði
Með áritun okkar staðfestum við eignir sjóðsins þann 31.desember 2017
Reykjavík 10. apríl 2018

Sigurður R. Pétursson
formaður

Sighvatur Halldórsson
Löggiltur endurskoðandi
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Skýrsla umdæmisstjóra
Kæru Kiwanisfélagar.
Velkomin á umdæmisþing í Mosfellsbæ!
Þegar þetta er skrifað er fjöldi félaga í
umdæminu 822 og hefur aukist um 18 frá
upphafi starfsárs. Það er þó of fljótt að fagna,
því að eins og við vitum eru afskráningar
alltaf flestar undir lok starfsársins og hætt
við að heildartalan eigi eitthvað eftir að
lækka. Ég er þó bjartsýnn á að þegar upp
verður staðið hafi félögum í umdæminu
fjölgað og að við höfum að því leiti snúið
vörn í sókn. Þegar rætt er um fjölgun félaga
í umdæminu er ekki hægt annað en að nefna
þróun mála hjá yngsta klúbbi umdæmisins.
Kiwanisklúbburinn Freyjur á Sauðárkróki
hefur tekið inn 12 nýja félaga það sem af er
starfsárinu og von er á fleirum í haust! Þetta
er sérstaklega athyglisvert vegna þess að
þessi ungi klúbbur er að mörgu leiti ólíkur
hefðbundnum klúbbum í umdæminu.
Klúbb
urinn hefur ekki fastan fundarstað,
fundaformið er frjálslegra en við eigum að
venjast og mikil áhersla er lögð á að fundir
séu skemmtilegir og uppbyggilegir fyrir
félagana. Kannski við getum eitthvað lært af
þeim?
Þann 17. janúar var haldinn á Bíldshöfða
ráðstefna um Formúluna og fjölgunarmál.
Til ráðstefnunnar var boðið fulltrúum allra
klúbba og svæða. Þátttaka var góð og
Formúlufulltrúar hafa flestir gefið kost á sér
til starfa í 3 ár. Á ráðstefnunni var kynning á
Formúlunni og fyrirlestrar um efni sem
tengjast fjölgun félaga. Stór hluti af dag
skránni fór í hópavinnu þar sem Formúlu
fulltrúar unnu saman að því að skilgreina og
skipuleggja verkefnið sem framundan er.
Sérstakur gestur á ráðstefnunni var Ernest
Schmid, ráðgjafi KI fyrir umdæmið. Í apríl
var svo samskonar viðburður í Færeyjum í
tengslum við fræðslu embættismanna. Þar
var einnig haldinn opinn kynningarfundur
um Kiwanis en mæting á hann var því miður
ekki mikil. Vegna þessara viðburða var sótt
um styrk til KIEF og var sú umsókn sam
þykkt.
Unnið hefur verið að stofnun nýrra
klúbba og þó að ekki sé útlit fyrir að sú vinna
skili árangri á starfsárinu er a.m.k. einn
klúbbur á góðri leið og verður vonandi
stofnaður snemma á næsta starfsári.
Erindi var sent til fulltrúa fyrrverandi
umdæmisstjóra og þeir beðnir um að taka að
sér að skipa félaga úr sínum röðum í sérsveit
sem hafi það hlutverk að styðja klúbba sem
eru í vandræðum. Erindinu var vel tekið og
mun oddviti þeirra fara fyrir þessum hóp.
Á umdæmisþingi á Akureyri í upphafi
starfsársins var samþykkt að fara eftir
niðurstöðu stefnumótunarnefndar og að
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fylgja þeirri stefnu sem hún mótaði með
virkri þátttöku félaga í umdæminu bæði á
Íslandi og í Færeyjum. Formaður stefnu
mótunarnefndar er kjörumdæmisstjóri eins
og verið hefur undanfarin ár. Markvisst
hefur verið unnið að þeim verkefnum og
málum sem þar eru tiltekin eins og kemur
fram í þessari skýrslu og öðrum sem lagðar
verða fram á umdæmisþingi. Enn er þó
mikið verk óunnið og mikilvægt að vinnunni
verði haldið áfram og að áætlunin verði
endurskoðuð og uppfærð miðað við breyttar
aðstæður á hverjum tíma.
Eins og félagar hafa væntanlega tekið
eftir hefur verið hannað merki umdæmisins
sem sjá má á heimasíðu umdæmisins og á
vörum sem seldar eru af styrktarsjóði. Þetta
var gert í lok síðasta starfsárs í samvinnu
Hauks Sveinbjörnssonar þáverandi um
dæmisstjóra og Sigurðar R. Péturssonar, for
manns styrktarsjóðs, og hefur að mínu viti
tekist mjög vel.
Heimasíða umdæmsins er í stöðugri
endur
skoðun og mikil vinna sem Tómas
Sveinsson hefur innt af höndum í tengslum
við það. Kynningar og markaðsnefnd hefur
yfirfarið vef umdæmisins og gert ýmsar
athugasemdir og tillögur. Brugðist hefur
verið við hluta þeirra og aðrar eru í úr
vinnslu.
Í lok síðasta starfsárs var undirritaður
samstarfssamningur við JCI á Íslandi sem er
í sama anda og samningur sem Kiwanis
International og JCI hafa gert á alþjóðavísu.

Fundað hefur verið með embættismönnnum
JCI á Íslandi til að koma samstarfinu af stað
og því þarf að fylgja eftir. Í þessu samstarfi
eru sóknarfæri fyrir bæði Kiwanis og JCI.
Áfram hefur verið unnið að því að gera
húsnæði umdæmisins að Bíldshöfða betra til
notkunar fyrir klúbba sem þar funda og til
útleigu. Ýmislegt hefur verið gert án mikils
kostnaðar og útleiga hefur aukist. Umhverfi
og aðkoma er þó ekki til fyrirmyndar og
nauð
synlegt að gera eitthvað í því til að
tryggja góða nýtingu á húsnæðinu.
Ný persónuverndarlög hafa áhrif á starfs
semi umdæmisins og Kiwanisklúbba því
meðferð upplýsinga um félaga þarf að vera í
samræmi við þessu nýju lög. Á vett
vangi
Kiwanis International, KIEF og umdæmis
ins hefur verið unnið að því að ganga þannig
frá málum að við uppfyllum ný lagaskilyrði.
Undirritaður hefur verið samningur við KI
um vistun og úrvinnslu persónuupplýsinga
og í sumar hefur verið unnið að gerð
persónuverndaryfirlýsingar fyrir umdæmið.
Frekari vinna er framundan hjá bæði um
dæmi og klúbbum vegna þessara laga. Fjall
að verður nánar um það á umdæmisþingi og
í framhaldi af því.
Á starfsárinu eiga 6 klúbbar stórafmæli og
tveir klúbbar ná þeim merkilega áfanga að
fagna 50 ára afmæli, Askja á Vopnafirði og
Kaldbakur á Akureyri. Ég óska félögum allra
þessara klúbba til hamingu og þakka þeim
sem ég náði að heimsækja fyrir góðar mót
tökur!
Samevrópska verkefnið Happy Child er
komið í gang og Styrktarsjóður umdæmisins
hefur riðið á vaðið með 250.000 kr. framlagi
til þessa góða verkefnis. Stofnaður hefur
verið sérstakur bankareikningur í nafni
verk
efnisins þar sem framlögum klúbba
verður safnað saman og þeim síðan skilað
einu sinni til tvisvar sinnum á ári til KIEF og
SOS.
Í Evrópu er ofarlega á baugi breytingin á
Kiwanis International European Federation
(KIEF) í Kiwanis International Europe
(KIE) en með henni er meiningin að gera
starfssemina í Evrópi sjálfstæðari. KIE yrði
sérstakur lögaðili, fræðsla embættismanna,
gerð fræðsluefnis, samskipti við umdæmin
o.fl. yrði á hendi KIE og kostnaðarskipting
milli KI og KIEF myndi endurspegla það.
Kostnaður félaga á ekki að aukast við breyt
inguna. Mikil vinna hefur farið fram á
vegum KIEF í tengslum við þessa breytingu
en samningar við Kiwanis International
ganga hægt enda breytingin að ýmsu leiti
flókin, t.d. lögfræðilega.
Evrópuþing var haldið í maí í Baveno á
Ítalíu. Íslenskir þingfulltrúar voru óvenju
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élsmiðjan

ehf

stálharðir í 25 ár!
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margir sem skýrist kannski að einhverju leyti
af því að þar var staðfest kjör næsta Evrópu
forseta, Óskar Guðjónssonar, félaga í
Kiwanisklúbbnum Eldey í Kópavogi. Hann
verður þar með sjöundi forseti KIEF sem er
félagi í Kiwanisumdæminu Ísland-Færeyjar.
Til hamingju Óskar! Í tengslum við þingið
skipulagði ferðanefnd umdæmisins magnaða
ferð um Sviss og Ítalíu. Í henni voru fulltrúar
15 íslenskra Kiwanisklúbba og í Baveno
bættust við fulltrúar frá 3 öðrum þannig að í
Evrópuþingi voru fulltrúar frá 18 af 34
klúbbum umdæmisins.
Á starfsárinu hefur margt tekist vel en
annað hefði mátt fara betur eins og gengur.
Alltaf er hægt að gera betur og ýmis verkefni

hefði ég viljað sjá þokast lengra. Ég er hins
vegar sannfærður um að vinnu við þau verð
ur haldið áfram af fullum krafti og byggi það
á því að samstarf við fráverandi, kjör og
verðandi kjörumdæmisstjóra hefur verið
mjög gott og mikil samstaða um þau verk
efni sem unnið hefur verið að. Umdæmis
ritara, umdæmisféhirði, svæðisstjórum og
nefndaformönnum þakka ég kærlega fyrir
gott samstarf.
Kæru félagar, í lok starfsárs er mér efst í
huga þakklæti fyrir ánægjulegt samstarf við
fjölmarga félaga. Bæði embættismenn um
dæmis og klúbba en einnig og ekki síður fé
laga sem ég hef kynnst í heimsóknum til
klúbba og á svæðisráðsfundi. Hvar sem ég

hef komið hefur mér verið vel tekið og ég
hef átt góðar samræður við marga félaga um
málefni umdæmisins. Sem betur fer hafa
þeir sagt skoðun sína refjalaust þegar það á
við og þannig á það að vera.
Framtíð hreyfingarinnar okkar er björt ef
við getum haldið áfram að finna fólk eins og
ykkur til að ganga til liðs við hana. Það er
nauðsynlegt til að við getum haldið áfram að
hjálpa börnum heimsins.
Áfram Kiwanis!

Konráð Konráðsson
umdæmisstjóri.

Skýrsla umdæmisritara á umdæmisþingi 2018
Nú fer ári mínu sem umdæmisritara senn að
ljúka. Það var margt sem þurfti að læra og
margt sem þurfti að vinnast. Tókst það mis
vel en ég lít þó til baka á ár reynslu sem ég
hefði alls ekki viljað vera án. Vonandi fæ ég
tækifæri síðar til að láta til mín taka á þessum
vettvangi. Hins vegar hef ég ákveðið að
draga mig aðeins í hlé á næsta starfsári og
meðal annars njóta þeirra tveggja barna
barna sem ég eignaðist og mun eignast á
þessu ári. Kem svo fílefld til baka að næsta
starfsári liðnu.
En snúum okkur að verkefnum liðins
starfsárs. Það byrjaði á útgáfu félagatalsins
„Hvítu bókarinnar“ þar sem ég tók við góðu
búi af Sigurði Einari sem var duglegur að
deila með mér upplýsingum sem honum
bárust. Fór dágóður tími í útgáfu bókarinn
ar. Meðal annars skrifaði ég svo um það bil
tuttugu fundargerðir og sendi fjölda pósta
ásamt því að undirbúa umdæmisstjórnar
fundi með umdæmisstjóra svo eitthvað sé
nefnt.
Eitt af hlutverkum umdæmisritara er að
fylgjast með skýrsluskilum, en þau hafa verið
jafn misjöfn eins og klúbbarnir eru margir í
umdæminu. Mikilvægt er að ritarar fái góða
verklega kennslu í gagnagrunni þar sem
skýrslum er skilað og gott væri að mánaðar
skýrslurnar yrðu þýddar alfarið yfir á ís
lensku. Sigurður Einar, nú tengiliður við
gagnagrunn, hefur unnið ötullega að því að
fá gagnagrunninn þýddan og ég veit að hon
um mun takast það á endanum. Eitt sem mig
langar að benda verðandi riturum á, ekki
bara riturum næsta starfsárs, heldur öllum
riturum framtíðarinnar að skýrslurnar eru
okkar tæki til að fylgjast með þróun um
dæmisins. Þær eru skráðar í gagnagrunn
Kiwanis International og þaðan er unnin öll
tölfræði varðandi starfsemi umdæmisins. Ég
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hef því miður ekki getað skilað neinni töl
fræði varðandi starfsemina á umdæmis
stjórnar
fundum þar sem tölur eru ekki
mark
tækar vegna skýrsluleysis. Vil ég þó
segja frá því að margir klúbbar standa sig
mjög vel þarna en um leið og eina skýrslu
vantar eru tölfræðiupplýsingar rangar.
Annað sem hefur tekið töluverðan tíma
er Office365, nýja upplýsingakerfið okkar.
Það hefur sína kosti og galla en ég held að ég
geti sagt að kostirnir séu fleiri og hvet ég alla
til að kynna sér kerfið vel. Ég hef til dæmis
nýtt mér hin ýmsu form sem forveri minn
vistaði á OneDrvie. Þarna er líka mjög gott
að geta sent fundarboð í gegnum dagatalið
og um leið gert tengil fyrir þá sem sitja
fundinn með Skype. Það er ýmislegt þarna

inni sem ég hef ekki enn lært á en mun halda
áfram að setja mig inn í það þar til ég þekki
kerfið út og inn.
Fjölgunarmál settu mikinn svip á starfs
árið enda kjörorð umdæmisstjóra „Úr vörn í
sókn“. Formúluráðstefna var haldin og
marg
ar hugmyndir vöknuðu. Þegar þessi
skýrsla er rituð þann 12. ágúst sl. eru félagar
822 en það er fjölgun um 18 félaga sem er
fagnaðarefni. Klúbbar fengu frest til 10.
september til þess að taka til í gagnagrunni,
eyða út félögum og bæta við nýjum svo hægt
sé að skoða klúbba með tilliti til fyrir
myndarviðmiða. Mun ég taka út nýja töl
fræði eftir þann tíma en eins og áður sagði
þurfa klúbbar að vera duglegir að uppfæra
upplýsingar við gagnagrunninn svo töl
fræðin sé marktæk.
Þá fór umdæmisritari til Færeyja og tók
þátt í fræðslu embættismanna. Þótti takast
mjög vel til og voru Færeyingar ánægðir
með sýnikennslu á gagnagrunninn.
Það sem er brýnast núna og það sem ber
hæst í umræðunni er persónuverndin. Mikil
vinna er framundan hvað varðar að aðlaga
hreyfinguna að nýju persónuverndarlögun
um en þar nýtur hún krafta Kristínar
Magnúsdóttur lögfræðings og Sólborgarfé
laga en hún tekur við sem nýr formaður
Laga- og ályktananefndar.
Læt ég hér staðar numið um störf um
dæmisritara síðasta starfsár en ótal önnur
verk hafa verið unnin. Ég óska verðandi
embættismönnum velfarnaðar í starfi og
þakka öllum kiwanisfélögum samstarfið á
líðandi starfsári.
Með Kiwaniskveðju,
Emelía Dóra Guðbjartsdóttir
umdæmisritari
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Skýrsla umdæmisféhirðis
Nú fer að ljúka þriðja og síðasta starfsári
mínu sem umdæmisféhirðis Kiwanis
um
dæmisins. Starfið þetta starfsárs hefur geng
ið vel og engan skugga borið á frekar en
fyrri ár.
Ársreikningur umdæmisins starfsárið
2016-17 sem er hér í þingblaðinu og verður
lagður fyrir umdæmisþingið til samþykktar
sýnir að reksturinn var réttu megin við strik
ið eins og stefnt var að. Innheimt umdæmis
gjalda og þinggjalda gekk vel og þá voru
engin óvænt útgjöld sem settu strik í reikn
inginn. K-dagur er tekinn með inn í reikn
inginn en án hans eru tekjur umdæmisins
17,6 m. kr. og gjöld 17,0 m. kr. Að frádregn
um afskriftum og fjármagnsliðum eru tekjur
umfram gjöld 219 þús. kr. Með rekstraraf
gangi K-dags eru tekjur umfram gjöld 439
þús. kr.
Þá lítur út fyrir að rekstur starfsársins
2017-18 verði einnig jákvæður.
Ég hef áður nefnt það að lítið þarf út af
bregða til að reksturinn sé neikvæður og því

mikilvægt að skila starfsárinu með jákvæðri
rekstrarniðurstöðu og byggja upp varasjóði
sem hægt er að sækja í þegar illa árar.
Nauðsynlegt er að upplýsa fram
kvæmda
stjórn reglulega um reksturinn og hvernig
hann stendur gagnvart áætlun ársins.
Rekstur skrifstofunnar á Bíldshöfða gekk
vel og tókst að auka útleigu á salnum. Ég vil
þakka Petrínu Rögnu fyrir vinnu hennar og
samstarf.
Að lokum vil ég þakka samstarfsfólki
mínu í framkvæmdastjórn fyrir samstarfsið,
en þó sérstaklega Hauki Sveinbjörnssyni,
Emelíu Dóru Guðbjartsdóttur og Konráði
Konráðssyni. Þá vil ég einnig þakka Eyþóri
Einarssyni og Tómasi Sveinssyni fyrir sam
starfið og óska þeim velfarnaðar í starfi
þegar þeir taka við umdæmisstjórastarfinu.
Með Kiwaniskveðju,

Magnús Helgason
umdæmisféhirðir

Magnús Helgason.
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Tilnefning uppstillingarnefndar
– til embættis verðandi kjörumdæmisstjóra umdæmisins Ísland Færeyjar
starfsárið 2018-19
Ágætu Kiwanisfélagar.
Uppstillingarnefnd umdæmisins tilnefnir
Petur Olivar í Hoyvík, Kiwanisklúbbnum
Eysturoy í Færeyjum, fyrrverandi svæðis
stjóra Færeyjasvæðis til embættis verðandi
kjörumdæmisstjóra starfsárið 2018-19.

Lögformleg tilnefning barst frá Kiwanis
klúbbnum Eysturoy í Færeyjum og rætt
hefur verið við Petur um embættisskyldur
þær sem hann, ef kosinn, mun takast á hend
ur og hann lýst sig reiðubúinn til að sinna
þeim.

Aðrar tilnefningar til embættisins bárust
ekki innan tilskilins frests.
Kópavogi 04.09.2018
Óskar Guðjónsson
Gunnsteinn Björnsson
Hjördís Harðardóttir

Skýrsla svæðisstjóra Sögusvæðis
Undirbúningur við að verða svæðisstjóri
hófst með fræðslu 25. mars með svæðis
stjórum og umdæmisritara hjá fræðslustjóra
umdæmisins í Reykjavík. Þann 24. septem
ber tók svæðisstjóri við svæðisstjórakeðjunni
frá fráfarandi svæðisstjóra Jóhanni V. Svein
björnssyni félaga í Búrfelli við umdæmis
stjórnarskiptin á Akureyri. Sjoerd Timmer
mans forseti KIEF aðstoðaði umdæmisstjóra
við stjórnarskiptin.
Fyrsta verk svæðisstjóra var að fara til
Þorlákshafnar 6. október til að annast stjórn
ar
skipti hjá Ölveri, Mosfelli og Búr
felli.
Daginn eftir var farið til Vestmannaeyja með
umdæmisstjóra. Með í för voru einnig
svæðis
ritari og eiginkona umdæmisstjóra.
Þar var skipt um stjórn í Helgafelli og fóru
stjórnarskiptin fram á þeim stað þar sem
gamla Kiwanishús þeirra hafði farið undir
hraun. Um kvöldið var árshátíð Helgafells á
50 ára afmæli þeirra.
Fyrsti svæðisráðsstjórnarfundurinn í
Sögusvæði var á Skype þann 10. febrúar og
var fundargerð síðasta fundar lögð fram til
samþykktar á þeim fundi.
Karl Sigmar Karlsson kjör-svæðisstjóri
hafði samband við forseta Helgafells um
kjör á kjör svæðisstjóra vegna starfsárs 20182019 og var Ólafur Friðriksson Helgafelli
samþykktur með öllum atkvæðum á svæðis
ráðsfundinum 5. maí á Höfn í Hornafirði.
Var hann vel sóttur og um kvöldið var veisla
í Pakkhúsinu að viðstöddum félögum úr sex
Kiwanisklúbbum og mökum þeirra. Má
segja að þarna hafi verið vísir að árshátíð
Sögusvæðis.
Þrír svæðisráðsfundir verða haldnir á
þessu starfsári og verður lokafundurinn í
Mosfellsbæ á föstudeginum fyrir umdæmis
þing í Hlégarði í september. Á umdæmis
fundi þann 14. apríl var öllum í umdæmis
stjórn boðið að koma á svæðisráðsfundinn 5.
maí sem að þessu sinni fór fram á Höfn í
Hornafirði. Á fundinn á Höfn mættu einnig
Haukur fyrrverandi umdæmisstjóri, Guð
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Sigurður Einar Sigurðsson.

laugur fræðslustjóri umdæmis og kjörsvæðisstjóri Ægissvæðis. Ennfremur Tómas
verðandi kjör-umdæmisstjóri.
Svæðisstjóri hefur mætt á alla umdæmis
stjórnarfundi sem hafa verið haldnir og er
virkur þátttakandi í UT-hópi og Persónu
verndarhópi umdæmisins.
Svæðisstjóri Sögusvæðis vonast til að flest
allir klúbbar bæti nýjum félögum í sínar rað
ir á þessu starfsári og þegar hafa Ós og Ölver
fengið í sínar raðir nýja félaga. Mosfell tók
inn nýja félaga 2. maí og Helgafell tekur inn
nýja félaga á árshátíð sinni. Vonandi ná svo
Búrfellsfélagar að landa einum á þessu
starfsári en sá hefur sótt nokkra fundi hjá
þeim. Verða þá jákvæðar fjölgunartölur í
Sögusvæði þegar allir klúbbar hafa gert upp
sínar félagatölur. Svæðisstjóri hefur heim
sótt alla klúbba í Sögusvæði til að skipta um
stjórnir og til að mæta á fundi. Ekki náðist

að heimsækja alla klúbba tvisvar eins og
stefnt var að. En svæðisstjóri hefur verið í
ágætu sambandi við alla forseta og ritara um
það sem er í gangi hjá þeim. Skýrsluskil eru
að mestu góð þó að dragist fram eftir
mánuðinum að skila þeim. Sögusvæði er
með góð skýrsluskil og vonast svæðisstjóri
til að allir klúbbar verði búnir að skila sum
arskýrslum fyrir umdæmisþing.
Klúbbarnir á Sögusvæði hafa leitað ým
issa leiða til að afla fjár. Þar má nefna Skötu
veislu (Búrfell), Gelluveislu (Ölver),
Groddaveislu (Ós), Sælkerafund (Helgafell)
og Kótelettufund (Mosfell).
Helgafell hefur gefið á þriðju milljón á
þessu starfsári, enda stærsti Kiwanisklúbbur
Evrópu. Aðrir klúbbar hafa gefið á bilinu
500 – 1500 þúsund og má með sanni segja að
kraftur sé í klúbbum á Sögusvæði við fjár
aflanir og vilji til að styrkja góð verkefni.
Hjálmaverkefnið gekk vel hjá klúbbunum
á Sögusvæði og er Hjörtur Þórarinsson Búr
felli tengiliður Sögusvæðis í Hjálmanefnd.
Hann hélt einnig utan um verkefnið á lands
vísu og á skilið mikið þakklæti fyrir það.
Allir K-dagstenglar hafa verið skipaðir í
Sögusvæði fyrir komandi Kiwanisárið 20182019.
Allir klúbbar í svæðinu hafa skipað For
múlu- og fjölgunartengla. Formúluráðgjafar
fyrir Sögusvæði eru frá Ós og Mosfelli.
Í lokin má nefna að allir klúbbar á Sögu
svæði hafa skipað nettengla en þeir eiga að
vinna með riturum klúbba svo að upplýs
ingar um félaga séu ætíð sem réttastar.
Framundan hjá tenglum er að halda utanum
SharePoint í Office365. Að endingu þakka
ég félögum í Sögusvæði fyrir gott samstarf á
liðnu Kiwanisári.
Sigurður Einar Sigurðsson
svæðisstjóri Sögusvæðis
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Frá markaðs- og kynningarnefnd
Á þinginu á Akureyri samþykktum við
stefnumótun fyrir hreyfinguna okkar, þar er
tekið á fjórum hornsteinum í starfi okkar
einn af þessum hornsteinum er ásýnd
Kiwanis og er sá hluti viðfangsefni markaðsog kynningarnefndar. Undir þessum lið eru
skilgreindir fjórir undirliðir eða stefnumál
sem við skulum fara nánar yfir og skoða
stöðu mála.
1. Samræma framsetningu og notkun á
merki Kiwanis. Í þessu hefur mikið verið
gert, flestir eru komir með þessi mál í lag.
Er það ekki svo í þínum klúbbi lesandi
góður?
2. Endurskoða vefsíðu og útgáfumál. Þessi
mál hljóta að vera í stöðugri endurskoðun
við þurfum að spyrja okkur stöðugt hvaða
tilgangi vefsíða og önnur útgáfa á að
þjóna og jafnframt þarf að aðlaga sig að
stöðugt breyttum aðstæðum með sífelld
um tækninýjungum, framsetningu og
dreyfingu efnis t.d. hefur komið í ljós að
lestur lengri texta dregst sífellt saman
sem er eitthvað sem þarf að hafa í huga.
3. Að styrkja innri markaðsetningu? Mjög
margir klúbbar eru með öfluga miðlun á
því sem er að gerast hjá þeim en svo eru
aðrir sem minna fer fyrir, ég vil hvetja

Gunnsteinn Björnsson.

klúbba til að vera duglegir að miðla efni
sín á milli jafnframt er mikilvægt að að
greina efni sem á ekki erindi við fólk utan
klúbbs eins og fjallað er um í lið fjögur.
4. Að auka ytri markaðsetningu og gera hana

markvissari. Þessi liður fjallar jú um
ímynd Kiwanis. Að mínum dómi er
ímynd Kiwanis ekki í samræmi við raun
veruleikann og það að auki veik, að mestu
tengd sölu okkar á K-lykli sem er ekki
slæmt en ekki nægjanlegt til að laða til
okkar félaga. Við þurfum að hafa í huga í
hvert sinn sem við setjum eitthvað á
vefinn hvar það er sett (er það í nafni
Kiwanis) og hverjir sjá efnið. Ímyndar
vinna er langhlaup og það er mikilvægt
að halda áfram ótrauð þó að árangur sjá
ist ekki strax. Ég vil benda á hvernig
Kiwainsklúbbnum Freyjum hefur tekist
að skapa mjög aðlaðandi ímynd sem er jú
að skila sér í fjölgun félaga. Í þessum
tilgangi hefur verið búin til facebook
síða Kiwanisumdæmið Ísland Færeyjar @
kiwanisicelandfaroe.is sem ekki hefur enn
fengið mikla dreyfingu og vil ég biðja
ykkur um hjálp við að auka dreyfingu
hennar með því að biðja ykkur kæru
lesendur að biðja ykkar vina að líka við
síðuna okkar.
Með Kiwanis kveðju,
Gunnsteinn Björnsson
formaður markaðs- og kynningarnefndar

HLÉGARÐUR
HLÉGARÐUR

Kveðja til Kiwanes fólks frá starfsfólki Hlégarðs

Verið velkomin í Mosfellsbæ
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Starf Jörfa 2017-2018 í máli og myndum
Starfið hjá Jörfa hófst með stjórnarskipta
fundi sem haldinn var í Kríunesi við Elliða
vatn 29. september 2017.
Um stjórnarskiptin sá Konráð Konráðs
son Umdæmisstjóri.
Undir borðhaldi veitti forseti viðurkenn
ingar.
Jólafundur Jörfa var haldinn 8. desember
2017 í Norræna húsinu. Félagar og makar
snæddu þar gómsæta rétti sem listakokk
urinn Sveinn Kjartansson töfraði fram.
Bernhard forseti afhenti Guðjóni Bene
diktssyni afmælisgjöf og Sigrúnu konu hans
blóm, en Guðjón átti 80 ára afmæli 31.
október sl. Kristín Steinsdóttir skáldkona
fór á kostum og las upp úr nýrri bók sinni
„Ekki vera sár“. Þá flutti sr. Þór Hauksson
okkur jólahugvekju og Friðjón Hallgríms
son fór með gamanmál.
Jörfi gaf 11 matarkörfur til bágstaddra
fjölskyldna í Árbæjarhverfi fyrir jól. Jörfafé
lagar keyrðu út matarkörfunum.
8. janúar 2018.
Fyrsti fundur Jörfa á árinu 2018 var
haldinn að Bíldshöfða 12, 8. janúar. Þetta var
almennur fundur með fyrirlesara. Fyrirlesari
var Sölvi Sveinsson fyrrum skólameistari og
sagði hann frá ferðalagi sínu til Írans í máli
og myndum. Var þetta mjög fróðlegt og
skemmtilegt erindi hjá Sölva.
22. janúar.
Félagsmálafundur Jörfa – Skýrslu
skilafundur. Skýrsluskil voru góð og sýndu
skýrslur að starf klúbbsins er í blóma.
5. febrúar.
Almennur fundur Jörfa. Ingibjörg Jóna
Guðmundsdóttir var með fyrirlestur um
„Nýjungar og þróun hjartainngripa“. Hún
er einn fremsti þræðingarlæknir landsins og
var fyrirlestur hennar sérstaklega gerður
fyrir okkur. Þetta var mjög fræðandi fyrir
lestur hjá Ingibjörgu. Gestir voru frá
Kiwanis
klúbbnum Básum Ísafirði og
Kiwanisklúbbnum Heklu, forseti þeirra hélt
fyrirlestur og þakkaði fyrir boðið svo var
smá bras með skjávarpann.
Nú í ár bar konudaginn upp á 18. febrúar
og var Jörfi með sölu á blómavöndum eins
og undanfarin ár. Háttur Jörfafélaga við sölu
er sá sami, selt er fyrirfram og skráð niður
nafn og heimilisfang viðtakanda og er blóm
unum síðan ekið heim á konudaginn milli kl.
10:00 og 13:00.
15. febrúar.
Frábær vinnustaðafundur Jörfafélaga
haldinn hjá Össur sem var stofnað á Íslandi
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árið 1971 og er nú orðið alþjóðlegt heil
brigðistæknifyrirtæki sem hannar og fram
leiðir stoðtæki, spelkur og stuðningsvörur
með það að markmiði að bæta hreyfanleika
fólks. Össur Kristinsson, sem stofnaði fyrir

tækið, fann upp sérstakar hulsur fyrir gerfi
fætur sem olli byltingu og er enn fram
leiðsluleyndarmál fyrirtækisins sem nú er
eitt af leiðandi stoðtækjafyrirtækjum á
heimsvísu.
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Hjá því starfar nú 3000 starfsmenn í 20
löndum. Höfuðstöðvar fyrirtækisins og
miðstöð þróunar eru á Íslandi en starfs
stöðvar víða um heim sinna vaxandi mark
aði. Metnaður í vöruþróun er mikill og
einnig starfsmannamálum ljóst að fyrirtækið
ber hróður Íslands vítt um heim.
8. mars.
Jörfafélagar mættu á fund hjá Heklu 8.
mars á Grandhóteli. Fyrirlesari var Runólfur
Ólafsson framkvæmdastjóri FÍB og talaði
hann um rafbílavæðingu á Íslandi. Mjög
áhugavert erindi en mikill áhugi er fyrir
þessum breytingum á bílaflota landsmanna.
Á fundin mætti líka Umdæmisstjóri Kon
ráð Konráðsson.
Takk fyrir móttökurnar Heklufélagar.
19. mars.
Félagsmálafundur Jörfa var haldinn þann
19. mars sl. á Bíldshöfða 12. Umdæmistjór
inn Konráð Konráðsson mætti á fundinn og
alls 20 Jörfafélagar.
Þetta var félagsmálafundur og voru ýmis
mál varðandi klúbbstarfið rætt. Margir tóku
til máls svo má nefna Umdæmistjórann sem
deildi því sem í gangi er í umdæminu. Einnig
var stjórnin fyrir árið 2018-2019 kynnt og
verður stjórnakjörsfundur Jörfa haldinn
þann 28. apríl.
Stjórnarkjörsfundur Jörfa haldinn að
Hlöðum Hvalfirði laugardaginn 28. apríl.
Farið var með rútu í boði Jörfa kl. 17:00
og ekið um Hvalfjörðinn.
Fundurinn og umgjörð hans var frábær,
Guðjón Sigmundsson, betur þekktur sem
Gaui litli sagði frá safninu og sögu hernáms
ins, næsta stjórn var kynnt og félagar fóru
með gamanmál.
Hér er aðeins stiklað á því helsta í starfi
Jörfa en það má segja að gleðin ráði ferðinni
því allir eru tilbúnir að leggja sitt af mörkum
fyrir klúbbinn og Kiwanishreyfingunna.

27

48. Umdæmisþing Kiwanis 2018 – Ísland - Færeyjar

Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis
Vanalega hefst starf svæðisstjóra á að skipta
um stjórnir klúbba svæðis en þar sem undir
ritaður hélt í Spánarferð eftir síðasta um
dæmisþing með mínum Höfðafélögum náði
ég aðeins að skipta um stjórn hjá Höfða og
Esju eftir heimkomu.
Fyrri svæðisráðsfundur var haldinn þann
11. nóvember að Bíldshöfða 12. Skýrslur
klúbba kynntar og umræður, nafngift á
Freyjusvæði er sumum mjög svo hugleikin
þó að endaleg niðurstaða sé ekki komin til
breytinga á nafni Freyjusvæðis.
Sameiginlegur fundur klúbbanna var
haldinn þann 1. mars í umsjá Höfða, þar
mættu um 50 Kiwanisfélagar. Píetasamtök
unum var færður styrkur uppá 1.000.000 á
þeim fundi, síðan var fyrirlesari á léttum
nótum.

Seinni svæðisráðsfundur var haldinn á
Akranesi þann 7. apríl. Skýrslur, formúlu

verkefnið, fjölgun og styrkir klúbba var
meðal þess sem rætt var á góðum fundi.
Gunnlaugur Gunnlaugsson frá Básum var
kosinn kjörsvæðisstjóri.
Klúbbar í Freyjusvæði eru rótgrónir og
öflugir, í þessum 11 klúbbum sem skipa
svæðið er meðalaldur klúbba 41,5 ár og áttu
Dyngjukonur sem eru nokkuð nýjar en öfl
ugar 5 ára afmæli á þessu starfsári. Ánægju
legt er að sjá hvað klúbbar eru ötulir í að
styrkja fjölmörg góð málefni.
Vil þakka Kiwanismönnum samstarfið á
þessu starfsári.
Kiwaniskveðja frá svæðisstjóra Freyju
svæðis,
Sverrir Benónýsson

Sverrir Benónýsson.

Skýrsla svæðisstjóra Ægissvæðis
Kæru Kiwanisfélagar.
Í svæðisstjórn Ægissvæðis starfsárið 20172018 eru ásamt mér: Guðlaugur Kristjánsson
kjörsvæðisstjóri frá Eldey, Jóhannes Sigvalda
son ritari, Viðar Örn Victorsson meðstjórn
andi báðir frá Keili og Emelía Dóra Guð
bjartsdóttir fráfarandi svæðisstjóri frá Sól
borg.
Eitt af mínum fyrstu verkum sem svæðis
stjóri var að heimsækja Kiwanisklúbbinn Hof
í Garði vegna afmælisfundar en þeir voru 45
ára á starfsárinu, þetta var vel sóttur fundur
þar sem allir klúbbar úr Ægissvæði sendu sína
fulltrúa.
Stjórnarskiptin gengu vel, það var gaman
og hátíðlegt að taka þátt í þessari athöfn hjá
klúbbunum. Allir stjórnarmenn fyrir utan frá
farandi svæðisstjóra voru mínir meðhjálparar
þeir skiptu fundunum á milli sín og gekk það
bara ljómandi vel, ég vil þakka öllum klúbb
um fyrir frábærar móttökur.
Gleðifréttir starfsársins koma frá Setberg
vegna þess að í upphafi starfsárs var útlitið
hreinlega ekki gott varðandi framtíð klúbbs
ins en nú stefnir í að Setberg gangi í gegn um
endurnýjun þar sem tveir nýir félagar bættust
við í apríl, samkvæmt gagnagrunni hafa svo
tveir bæst við til viðbótar og fleiri eru væntan
legir á næsta starfsári. Þarna hefur verið unn
ið gott starf til að bjarga klúbbnum, Haukur
fráfarandi umdæmisstjóri er þar fremstur í
flokki og fyrir það ber að þakka.
Formúludagurinn 27. janúar var eftir
minnilegur sem og fræðsla verðandi svæðis
stjóra sem ég mætti á. Klúbbarnir í svæðinu
voru heimsóttir og var gaman að sjá ólíka
menningu innan klúbbana þó svo að þeir
vinni allir að sama markmiði, ég reyndi mitt
besta til að vinna eftir kjörorðum umdæmis
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Björn B. Kristinsson.

stjóra og notaði þau tækifæri sem ég fékk til
að segja frá þeim, ég fékk að setja inn fjóra
nýja félaga á árinu og var það mjög ánægju
legt.
Svæðisráðstefnurnar voru þrjár og ágæt
lega sóttar, formúluverkefnið fékk mikinn
tíma en tvær ráðstefnur voru notaðar undir
það verkefni. Forsetar fluttu skýrslur um
starfið í klúbbunum og var ekki annað að sjá
en að gott og öflugt starf sé unnið í svæðinu.
Þeir sem voru gestgjafar á ráðstefnunum voru
Varða, Sólborg og Eldey og vil ég þakka þeim
klúbbum kærlega fyrir þeirra framlag.
Hjálmaafhendingin í svæðinu gekk mjög vel
og er það verkefni í föstum skorðum. Skýrslu
skil hefðu mátt vera betri, það mætti skerpa á
þessu atriði í ritarafræðslu og jafnvel taka
skýrsluskil fyrir í fyrstu svæðisráðstefnu líkt
og var gert hérna um árið.
Samkvæmt mínum bókum hefur orðið
raunfjölgun í svæðinu um 8 félaga en þegar

þetta er skrifað er raunfjölgunin samkvæmt
gagnagrunni 6 félagar, við vorum 199 í upp
hafi starfsárs en erum núna 205, það vantar
skráningu á tveimur nýjum félögum hjá ein
um klúbbi, sem verður vonandi komið í lag
fyrir þing. Það var fjölgun í fjórum klúbbum,
fækkun í þremur og einn klúbbur stóð í stað.
Tveir klúbbar, Varða og Hof eru ansi fá
mennir og eru vonir bundnar við að það náist
að aðstoða þá klúbba á næsta ári, félagar
þeirra klúbba eiga mikið hrós skilið fyrir að
halda starfinu gangandi.
Það er nú ekki annað hægt en að minnast
á Evrópuþingið sem haldið var á Ítalíu í maí,
þangað fjölmenntu Kiwanisfélagar, það má
alveg hrósa Sólborgarkonum sérstaklega fyrir
góða mætingu en á þinginu var staðfest kjör
næsta Evrópuforseta, Óskars Guðjónssonar
félaga í Eldey og talandi um Eldey, þeir eru
vandfundnir þeir klúbbar sem eiga Evrópu
forseta, umdæmisstjóra og svæðisstjóra alla á
sama starfsárinu en þannig verður það hjá
þeim á næsta starfsári og ástæða til að óska
félögum okkar í Eldey til hamingju með það
afrek.
Þegar ég horfi til baka á þessum tímamót
um hefur starfsárið verið fljótt að líða, það
hefur verið lærdómsríkt og víkkað sjón
deildarhringinn minn innan Kiwanishreyf
ingarinnar. Ég vil þakka félögum mínum í
svæðisstjórn fyrir samstarfið, ég vil líka þakka
umdæmisstjórn og félögum í svæðinu fyrir
góð kynni og samstarf og óska verðandi
embættismönnum góðs gengis í þeirra störf
um.
Kær kveðja,

Björn B. Kristinsson
svæðisstjóri Ægissvæðis
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Skýrsla K-dagsnefndar
K-dagsnefnd fyrir landssöfnunina 2019:
Gylfi Ingvarsson, Hraunborg formaður,
Haukur Sveinbjörnsson, Setbergi, Björn B.
Kristinnsson, Keili, Sigurður Svavarsson,
Höfða og Ragheiður Ósk Jónsdóttir, Freyju.
Starfið byggir á samþykkt á umdæmis
þinginu á Akureyri.
Eftirfandi tillaga var lögð fyrir Um
dæmisþingið á Akureyri og samþykkt:
Tillaga að Landssöfnunin „Lykill að lífi“
Umdæmisþing Kiwanisumdæmisins Ís
land-Færeyjar haldið á Akureyri dagana 22.
og 23. september 2017 samþykkir að stefna
að Landssöfnun „Lykill að lífi“ að vori 2019
og áfram skal styrkja geðverndarmál, oft
hefur verið þörf en nú er nauðsyn.
Lagt er til að þau verkefni sem við styrkt
um í sl. K-degi verði styrkt áfram þ.e. Pieta
og BUGL.
Greinargerð
Forseti Íslands tilkynnti fyrir hönd Pieta um
að Pieta-húsið yrði að Baldursgötu 7 og að
starfsemi þess hefjist þar 1. des. sl. Hér eig
um við Kiwanisfólk stærsta hlut, þörf er á að
fylgja málinu eftir og það getum við.
Kiwanishreyfingin hefur verið ötull bak

hjarl BUGL í gegnum árin og veitt ómetan
legan stuðning, hvað varðar bætta aðstöðu,
eflingu geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn og
unglinga og átt þátt í þróun meðferðarúr
ræða á BUGL.
Í ár hefur styrkur frá Kiwanis m.a. verið
nýttur til að að auka fjölskyldumiðaða þjón
ustu. Ný tæki voru keypt til að nýta í fjöl
skyldumeðferðina; vönduð vídeóupptöku

vél, þrífótur og sjónvarp. Búið er að senda
fagfólk á 4 daga námskeið í fjölskyldumeð
ferð (Circle of Security) sem er gagnreynd
meðferð fyrir fjölskyldur 0-6 ára barna og
nýtist mjög vel með tengslamiðuðu fjöl
skyldumeðferðinni (ABFT) sem þegar hefur
hefur verið innleidd og helst verið nýtt fyrir
fjölskyldur unglinga á BUGL.“
Brýnustu verkefninin framundan eru að:
Sækja um heimild til fjársöfnunar í apríl
eða maí á næsta ári.
Fá öfluga styrktaraðila og þarf að senda
beiðnir fyrir miðjan sept.
Svæði og klúbbar þurfa að skipa tengiliði
og huga að aðstoðarfólki við sölu.
Fá verndarar K-dags.
Fá fjölmiðlatengilið.
Lagerstaðan er góð svo við þurfum ekki
að kaupa viðbótar lykla og myndbandið er
til en þarf að uppfæra texta og tal. Við höfum
reynsluna og nú er að hefja undirbúning að
öflugum K-degi 2019 undir slagorði okkar
„Gleymum ekki geðsjúkum“.
F.h. K-dagsnefndar 2019,
Gylfi Ingvarsson formaður

Bestu kveðjur til Kiwanisfólks
Bestu kveðjur til Kiwanisfólks

Velkomin
Velkomin til
til Mosfellsbæjar
Mosfellsbæjar
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Skýrsla svæðisstjóra Óðinssvæðis
Starf svæðisstjóra hófst snemma á starfsár
inu, fyrsta verk svæðisstjóra var að kalla alla
væntanlega forseta Óðinssvæðis saman á
fund á umdæmisþinginu á Akureyri, til
skrafs og ráðagerðar um stjórnarskipti og
fleira (mjög góð regla).
Fyrsta ferð til stjórnaskipta var farin til
Sauðárkróks 28.september til að hafa stjórn
askipti í Drangey og Freyjum. 12. október
var ferðinni heitið í Mývatnssveit á sameig
inlegan stjórnaskiptafund hjá Öskju, Herðu
breið, Kaldbak og Skjálfanda. 13. október
fór svæðisstjóri og fylgdarlið á Siglufjörð til
stjórnaskipta. Síðasti stjórnarskiptafundur
var 15. október í Grímsey.
Svæðisráðsfundur á Akureyri 11. nóvem
ber haldinn í nýju og glæsilegu húsi Kald
baks, mættir voru fulltrúar frá öllum klúbb
um nema Herðubreið. Einnig mættu Kon
ráð umdæmisstjóri og Hjördís Harðardóttir.
Þema fundarins var Formúla, Freyjur voru
með dagskrálið sem var um fjölgun og hug
myndir í fjáröflun, upp úr þeim kom hug
myndin „Óður til Kiwanis“ febrúarverkefni
Óðinssvæðis. Skýrslur bárust frá öllum
klúbb
um, góð mæting og menn nokkuð
sáttir með fundinn.
Eftir áramót var komið að heimsóknum í
klúbba. 6. janúar í 50 ára afmælisveislu
Öskju, þar voru mættir á þriðja hundrað
manns í glæsilegt tertuhlaðborð. Í byrjun
febrúar heimsókn hjá Skjálfandafélögum í
þorramat. 23. febrúar í heimsókn til Herðu
breiðarfélaga. 2. mars til Skjaldarfélagar. 8.
mars voru Kaldbaksfélagar heimsóttir. 22.
mars heimsókn hjá Drangeyjarfélögum og
Freyjum, ánægjulegasta verk svæðisstjóra á
starfsárinu fór þar fram með innsetningu 8
nýrra félaga hjá Freyjum. 23. júní árshátíð
og 40 ára afmæli hjá Grími.
Svæðisstjóri mætti á Formúlu ráðstefn
una sem haldin var í Reykjavík einnig 3 um
dæmisstjórnarfundi, góðar ferðir til höfuð
stöðvanna. Glæsilegt boð umdæmisstjóra
hjónanna heim til sín þar sem umdæmis
stjórninni ásamt mökum var boðið í stór
veislu að loknum síðasta fundi, grillmeistari
var fráfarandi umdæmisstjóri. (Með svona
uppákomum kynnist fólk hvert öðru betur.)
Afmæli klúbba á Óðinssvæði
Askja
50 ára 6. janúar 2018
Drangey 40 ára 12. maí 2018
(14. október 2018)
Grímur
40 ára 3. júní 2018
Kaldbakur 50 ára 14. september 2018
Eins og áður hefur komið fram mætti svæð
isstjóri í afmæli hjá Öskju 6. janúar og aftur í
afmæliskvöldverð í tengslum við Svæðis
30

Ingólfur Sveinsson.

ráðsfund á Vopnafirði 7. apríl. 12. maí mætti
svæðisstjóri ásamt föruneyti í 40 ára afmæli
Drangeyjar, glæsileg veisla að vanda. 23. júní
var flogið á vit ævintýra norður að heim
skautsbaug í 40 ára afmæli og árshátíð hjá
Grímsfélögum og ball á eftir.
Svæðisráðsfundur var haldinn á Vopna
firði 7. apríl um 30 fulltrúar frá öllum klúbb
um öðrum en Drangey og Freyjum voru
mættir. Skýrslur bárust frá öllum klúbbum.
Einnig voru mættir umdæmisstjóri, fráfar
andi umdæmisstjóri og Guðlaugur formað
ur fræðslunefndar. Skipt var upp í tvo hópa,
annar fjallaði um fjölgun og hinn um áfram
hald á febrúar verkefninu, miklar og góðar
umræður hjá báðum hópum. Þá var kynning
á kjörsvæðisstjóra Ómari Haukssyni og
staðfesting á kjörkjörsvæðisstjóra Jóhannesi
Steingrímssyni. Gestir ávörpuðu fundinn. Á
meðan á fundi stóð var ferð fyrir maka og
síðan var afmæliskvöldverður í tilefni 50 ára
afmæli Öskju, 55 félagar og makar mættu til
veislunnar.
Kannski mætti hafa svona veislu í tengsl
um við svæðisráðsfundi sem svæðisstjóri
heldur hjá sínum klúbb ( árshátíð ).
Sumarhátíð Óðinssvæðis 2018 var haldin
í Möðrudal á Fjöllum síðustu helgina í júní,
mættu um 65 manns frá 4 klúbbum. Fór fólk
að mæta á föstudeginum og skiptist á skin og
skúrir í veðrinu alla dagana. Aðal máltíðin
var á laugardagskvöldið og síðan varðeldur
með mikilli rigningu og söng. Var síðan far
ið að týnast heim um hádegi á sunnudag í sól
og blíðu. Menn spyrja sig um framhald sum
arhátíðar.

Starfsemi klúbbanna á svæðinu hefur ver
ið með hefðbundnum hætti, fjáraflanir hafa
verið svipaðar og undanfarin ár. Styrkir eru
mis miklir hjá klúbbunum milli ára eins og
verið hefur. Sameiginlegt verkefni klúbba á
Óðinssvæði, „Óður til Kiwanis“ febrúar
verkefni fór fram hjá öllum klúbbum í
febrúar og var hver klúbbur með sitt eigið
verkefni sjálfur, gekk þetta mjög vel og sam
þykkt var á svæðisráðsfundi á Vopnafirði að
halda þessu áfram næsta ár.
Fjölgun í klúbbum á svæðinu er á annan
tug á þessu ári en í fyrra fækkaði okkur um
17 félaga.
Í ár hafa látist 4 félagar á okkar svæði. Það
eru:
Steinar Baldursson, Skildi.
Pálmi Ragnarsson, Drangey.
Víglundur Pálsson, Öskju.
Finnur Baldursson, Herðubreið.
Þökkum við þessum miklu Kiwanisfélög
um fyrir þeirra störf í þágu Kiwanishreyf
ingarinnar.
Eins og fram kemur í upprifjun svæðis
stjóra hafa embættisverk og heimsóknir í
klúbba verið margar og skemmtilegar, svæð
isstjóri hefur átt got samstarf við alla forseta
á svæðinu. Eins og við vitum fækkaði um 1
klúbb á svæðinu á síðasta ári, þá tel ég að
mikil hætta sé hjá sumum klúbbum á okkar
svæði, meðal annars mættu skýrslu skil vera
betri. Það verður ekki hægt að kenna um
dæmisstjórn um að hafa ekki komið til okkar
en fulltrúar úr henni mættu á báða svæðis
ráðsfundina og afmæli hjá Drangey og
Grími.
Að lokum vil ég þakka umdæmisstjórn,
svæðisstjórn og öllum Kiwanisfélögum fyrir
ánægjulegt ár.
Með Kiwaniskveðju,

Ingólfur Sveinsson
svæðisstjóri Óðinssvæðis
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Skýrsla økisstjóri 2017-2018 Føroyum
Starvsárið, sum nú er við at halla, hevur verið
spennandi og lívligt.
Vit eru tríggir klubbar í Føroyum: Kiwanis
Tórshavn, Kiwanis Rósan og Kiwanis Eysturoy.
Fundir eru í klubbunum aðruhvørja viku, og
uppmøtingin er góð.
Kiwanis Tórshavn
Tórshavn hevur tvey stór afturvendandi tiltøk,
nevniliga jólatræssøluna við Sjón
leikar
húsið í
desember og lutaseðlasøluna áðrenn og undir
ólavsøkuni. Jólatræssølan eydnaðist rímuliga væl,
og lutaseðlasølan á ólavsøku eydnaðist væl.
Nevndin hevur ætlanir um, at summarhúsið
hjá klubbanum skal koma øðrum enn limunum
til góðar. Hugsað verður millum annað um, at tað
kundi verið leigað til eitt nú einligar forsyrgjarar

og onnur, sum kanska ikki hava so góð ráð at
ferðast ella halda feriu í heila tikið.
Kiwanis Rósan
Kiwanis Rósan skipaði fyri jólafest fyri børnum
og barnabørnum hjá Kiwanislimum í øllum
trimum klubbunum 17. desember 2017. Vit dans
aðu um jólatræið, søga varð lisin og jólamenn
komu við pakkum til børnini. Jólamenninir
spældu eisini gittar og sungu saman við okkum.
Ein hugnalig sosial løta, sum eydnaðist væl.
Kiwanis Eysturoy
Kiwanis Eysturoy seldi eisini jólatrø í desember,
og tað gekk væl.
Við Kiwaniskvøðu,
Karin Jacobsen.

Karin Jacobsen, økisstjóri
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Sólborg, Kiwanisárið okkar
Ágætu Kiwanisfélagar.
Starf Sólborgar í vetur hefur verið með
allra skemmtilegasta móti, mikið hlegið og
mikið gaman hjá okkur.
Starfið hófst á stjórnarskiptafundi undir
stjórn svæðisstjóra Björns Bergmanns
Kristinssonar og tók Petrína Ragna Péturs
dóttir formlega við starfi forseta.
Nokkrir fyrirlesarar hafa heimsótt okkur
í vetur og má þar á meðal nefna Helgu Birg
isdóttur frá Smiler sem sagði okkur að brosa
framan í heiminn og þá myndi heimurinn
brosa til okkar.
Þá mál líka nefna Kristínu frá No Name
sem kenndi okkur að nota snyrtivörur.
Bæði svæðisstjóri Björn Bergmann
Kristinsson og Haukur Sveinbjörnsson frá
farandi umdæmisstjóri hafa heimsótt okkur í
vetur. Fundir hafa verið afskaplega málefna
góðir og skemmtilegir og held ég að klúbb
urinn sé mjög samheldinn eftir veturinn.
Í lok nóvember pökkuðum við sælgæti í
poka og seldum, og eins og alltaf, seldist allt
upp hjá okkur á methraða.
Við veittum nokkra styrki og þar á meðal
til Mæðrastyrksnefndar Hafnarfjarðar og
bökuðum og unnum á Bocciamót hjá
íþróttafélaginu Fiðri. Alltaf eru þessar styrk
veitingar vel þegnar og fáum við mikið þak
klæti fyrir. Þá tókum við að okkur að vinna
fyrir Kiwanisklúbbinn Eldborg á sjávarrétt
ardegi þeirra.
Skemmtinefndin hefur verið ötul að finna
upp á hinum ýmsu uppákomum og hefur
það heldur betur bryddað upp á tilveruna
hjá okkur.
Nokkrir félagar ásamt mökum fóru í
Þjóðleikhúsið að sjá Risaeðlurnar og féll það
misjafnt í leikhúsgesti.

Leikhúsferð Sólborgar.
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Sólborgarfélagar á Evrópuþingi í Baveno.

Ástarpungagleði var haldin 16. febrúar og
var mökum sérstaklega boðið, var þetta
virkilega vel heppnað kvöld.
Í staðinn fyrir jólafund fórum við á bæjar
rölt í Reykjavík og var það mikil stemming
og gaman og komustu konur í jólagírinn.
Við vorum með þema á einum fundi og
þá mættu allar konur með hatta sem voru af
hinum ýmsu gerðum og stærðum.
Þann 9. maí var haldinn aðalfundur á
Sæta svíninu og eftir aðalfundarstörf var far
ið í Karókí undir stjórn Þórunnar Antóníu.
Mikið hlegið – mikið gaman.
13. maí var síðan hjálmaafhending og
eins og ávallt var það mikið fagnaðarefni að
geta afhent öllum þessum börnum hjálma
og voru grillaðar pylsur og svali í boði.
Eins og alltaf var ball fatlaðra haldið 16.
maí af klúbbunum í Hafnarfirði, Garðabæ
og Kópavogi og er þetta ein allra ánægjuleg
asta uppákoma vetrarins – þarna skein gleði
úr hverju andliti.
Þá var komið að hápunkti vetrarins en
þann 22. maí sl. fóru níu félagar ásamt mök

Hattaþemakvöld.

Svæðisstjóri í heimsókn.

um til Baveno á Ítalíu á Evrópuþing Kiwan
is, 2 aðrir félagar ásamt mökum fóru í ferðina
sem skipulögð var af ferðanefnd umdæmis
ins, þannig að alls voru 11 félagar af 20
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Hópurinn í Baveno.

staddir á Evrópuþinginu og finnst mér þetta
vera vel gert. Ferðin var í alla staði mjög
skemmtileg, fengum gott hótel á góðum
stað og ekki spillti fyrir góða veðrið sem við
fengum allan tímann. Mikið var gert á þess
um 7 dögum sem við vorum þarna, farið í
ferðir, nágrennið skoðað og ekki síst að sitja
Evrópuþingið sem margar úr klúbbnum
höfðu aldrei gert áður. Og auðvitað var há
punkturinn þegar Óskar var kynntur sem
verðandi Evrópuforseti.
Félagar ásamt mökum í Baveno
Undanfarin ár höfum við síðan verið með
sumarútilegu á Mýrum og verður hún haldin
helgina 29. júní til 1. júlí hjá Elínu klúbbfé
laga okkar og Vilhjálmi eiginmanni hennar.
Það má með sanni segja að þetta Kiwanis
ár hefur verið afskaplega skemmtilegt og
erum strax farnar að hlakka til vetrarins.
Með Kiwaniskveðju,
Þyrí Marta Baldursdóttir

Helga Birgisdóttir og Petrína Ragna Pétursdóttir.

Hákon og Pétur ehf
VERKTAKAR

Öll almenn
trésmíði
og viðhald
Símar:

857 7792
892 7777
Elín tekur við verðlaunum fyrir flottasta hattinn.
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Skýrsla hjálmanefndar
– til umdæmisþings starfsárið 2017- 2018
Hjálmanefnd starfsárið 2017-2018:
Ólafur
Jónsson, Kiwanis
klúbbnum
Drangey Sauðárkróki formaður.
Haraldur Finnsson, Kiwanisklúbbnum
Jörfa Reykjavík.
Hjörtur Þórarinsson, Kiwanisklúbbnum
Búrfelli Selfossi.
Petrína Ragna Pétursdóttir, Kiwanis
klúbbnum Sólborg Hafnafirði.
Stefán Jónsson, Kiwanisklúbbnum Kald
bak Akureyri.
Störf hjálmanefndar voru með hefð
bundnum hætti á starfsárinu. Starfið byrjaði
að vísu seinna en áður þar sem smá agnúar
voru á samskiptum við formann nefndarinn
ar í upphafi starfsárs vegan nýs tölvupóst
fangs. Mikið lán og gleði var að hafa sama
samstarfsfólk og frá fyrra ári í nefninni og
má sérstaklega þakka þeim vel unnin störf
við þetta góða verkefni okkar.
Það er þó umhugsunarefni að nú sem
áður virðist áhugaleysi eða deyfð vera yfir
nokkuð af klúbbum í hreyfingunni og þá
hellst í Freyjusvæði með að afla upplýsinga
um fjölda í þeim skólum er klúbbunum til
heyra.
Haraldur Finnsson fulltrúi Freyjusvæðis í
hjálmanefnd hefur endurtekið átt í erfiðleik
um að fá svör og í nokkrum tilvikum sótt
sjálfur þær upplýsingar er til þurftu.
Í september 2017 var gerð pöntun á 4.580
hjálmum samkvæmt upplýsingum um fjölda

Ólafur Jónsson.

barna í 1 bekk að vori. Við það var síðan bætt
nokkuð af hjálmum fyrir börn flóttafólks er
komu til landsins á liðnum vetri.
Endirinn var síðan sá að við fengum
4,602 hjálma sem sjá má í pöntunarskjali til
Eimskips er fylgir hér með.
Nú nýverið hafði þórir Hall Stefánsson
Verkefnastjóri í hælisteymis hjá Rauða
krossinum samband og bað um aðstoð við

að eignast hjálma á lager fyrir flóttafólk og
haft var samband við Eimskip sem tók já
kvætt í málið. Samkvæmt samtali við Þóri þá
munum við gera ráð fyrir ákveðnum fjölda
til þeirra.
Annars er það nýtt að frétta að nýtt fólk
er komið hjá Eimskip sem stýrir hjálmamál
inu þar og eru það Sæunn Sunna Samúels
dóttir sem ritari Óla Hand og í Vöruhótel
inu er það Guðmundur Viðarsson sem stýrir
útdeilingu hjálmanna.
Samstarf þar er jafn gott og gaman að
vinna að þessu verkefni með áhugasömu
fólki sem áður. Samkvæmt samtali við þau
gekk úthlutun nokkuð hnökralaust en þó
mátti greina að þau komu að þessu í fyrsta
skipti.
Á komandi skólaári er fjöldinn öllu meiri
en sl. ár og verður farið í að afla upplýsinga
að loknu umdæmisþingi.
Brýnt era að svæðisstjórar skipi fulltrúa í
sín svæði fljótlega eftir embættistöku svo
hægt verði að byrja vinnuna sem fyrst svo
við getum skilað tölum til Eimskip tíman
lega.
Að endingu þakka ég sérstaklega sam
starfsfólki mínu í nefndinni og félögum öll
um fyrir gott starf á liðnu starfsári.
Ólafur Jónsson
formaður hjálmanefndar

Flugumýri 18 – 270 Mosfellsbær
Sími 587 6040
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Grundvöllur Kiwanis og starfsferill Búrfells
„Kiwanis er alþjóðasamtök sjálfboðalða sem hafa
að markmiði að bæta heiminn með þjónustu í
þágu barna“.
Þessar hugsjónir Kiwanis hafa náð varan
legri mótun og fótfestu í hugum félags
manna. Í klúbbunum er lífsreynt og þroskað
fólk, fólk úr flestum stéttum samfélagsins
sem jafnfram hefur þekkingu á lögum og
markmiði Kiwanis:
„Að láta andleg og mannleg verðmæti skipa
æðri sess, en verðmæti af veraldlegum toga
spunnin“.
Hæfileikaríkir félagar er auður hvers
klúbbs. Mikil virkni og góður samstarf- og
félagsandi er ríkjandi í klúbbunum, Þar
myndast sterkur og samheldinn hópur eftir
því sem árunum fjölgar. Félagarnir eru ávallt
reiðubúnir til starfa fyrir klúbbinn. Styrkur
hvers klúbbs byggist einnig upp á kjarna
eldri félaga með margra ára reynslu í stjórn
arstörfum.
„Að beita sér fyrir bættum viðskiptaháttum,
starfsháttum og félagslegri hegðan“.
Þessi grein lýsir háleitu markmiði, og
sýnir að Kiwanishreyfingin setti sér háleit
markmið strax í upphafi.

upp það sem er efst á baugi. Þátttaka í sölu á
lyklinum, fjáröflun fyrir Strók, félag geðfatl
aðra og umsjón með afhendingu hlífðar
hjálmanna. Í mörg ár höfðum við góðar tekj
ur af flugeldasölunni meðan hún var og hét
fram yfir aldamótin. Uppreiknað framlag til
samfélagsins voru 13.milljónir á verðlagi
ársins 2004. Í 33 ár annaðist klúbburinn út
gáfu á Umhverfisblaðinu til hvatningar í
umhverfisvernd. Framundan hjá okkar er að
undirbúa Umdæmisþingið 2020 og 50 ára
afmæli Búrfells 30. sept. 2020

Hvernig hefur Kiwanisfélögum gengið
að fylgja þessum markmiðum eftir?
Það er erfitt að svara því. Með þessi mark
mið í huga þá er reynslan sú, ef horft er í
rétta átt, þótt aðeins fá skref séu tekin, þá
næst árangur.
Verkefnin eru svo mörg og óþrjótandi, en
jafnfram gefur það mikla möguleika og fjöl
breytni í starfinu fyrir hvern klúbb.
Við í Búrfelli getum verið fljótir að tína

Hver er framtíð Kiwanis?
Mikil samfélagsþróun hefur mótað störf
klúbbanna á þessum árum. Fyrstu áratugina
voru eingöngu karlmenn sem sóttu í þetta
félagsform, en sem betur fer eru konur farn
ar að stíga fram og taka til óspilltra málanna
við það þjónustustarf sem karlarnir hafa
haldið uppi síðust 60 árin.
Konur hafa ávallt staðið nær en karlar við
uppeldi barna og umönnun þeirra. Vaxtar

Hjálmaafhending Búrfellsfélaga.

broddur hreyfingarinnar er meðal áhuga
samra kvenna í samfélaginu. Með auknum
áhuga kvenna fyrir þessu hugsjónastarfi,
mun hreyfingin vaxa og dafna börnum okkar
til blessunar.
Úr vörn í sókn
Það er fagnaðarefni að lesa lokaorð Kiwanis
klúbbsins Freyju í Skagafirði sem birtist í
Kiwanisblaðinu í september 2017.
„Vegferð okkar Freyja er rétt að byrja og
erum við strax sjálfar farnar að eflast sem
einstaklingar, erum búnar að styrkjast mikið
sem hópur og erum spenntar að halda veg
ferð okkar áfram um götur Kiwanis fjöl
skyldunnar.“
Átak upp skal lýst,
um það málið snýst.
Börnin fyrst og fremst,
framar ekkert kemst.
Hjörtur Þórarinsson
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Kiwanisklúbburinn Drangey 40 ára
– Ágrip af sögu Drangeyjar í máli og myndum
Á þessu ári varð Kiwanisklúbburinn Drang
ey 40 ára. Klúbburinn var stofnaður 12. maí
1978 og hlaut fullgildingu 14. október sama
ár. Fyrsti forseti klúbbsins var Gunnar Már
Ingólfsson, núverandi forseti klúbbsins er
Gunnsteinn Björnsson.
Aðalmarkmið Kiwanis er:
„Hjálpum börnum heims“.
Þetta markmið hefur Kiwanisklúbburinn
Drangey haft að leiðarljósi á sinni 40 ára
vegferð.
Styrktarverkefni klúbbsins hafa verið af
ýmsum toga og misstór.
Á fyrstu árum klúbbsins voru gefin end
urskinsmerki til allra skólabarna í héraðinu.
Klúbburinn hafði forgöngu um að öllum
börnum í fyrsta bekk grunnskóla væru gefn
ir reiðhjólahjálmar, fyrst í samvinnu við Sjó
vá og síðustu 14 árin í samvinnu við Eim
skip.
Klúbburinn hefur um árabil gefið bikara
og verðlaunapeninga á bikarmóti Tindastóls
í sundi, svo og verðlaunapeninga fyrir reið
hjólakeppni sem klúbburinn sá um ásamt
lögreglunni, og gekkst um árabil fyrir skák
móti grunnskólanema.
Klúbburinn hefur stutt Grósku íþróttafé
lag fatlaðra, Björgunarsveitina Skagfirðinga
sveit, Flugbjörgunarsveitina í Varmahlíð,
sambýli fatlaðra, en þangað hafa tvisvar ver
ið gefnar bifreiðar. Stærsta verkefnið sem
klúbburinn hefur ráðist í var að gangast fyrir
söfnun til kaupa á alhliða speglunartæki sem
var afhent Heilbrigðisstofnun Norðurlands
á Sauðárkróki með sérstökum samningi og
um leið gerður sérstakur samstarfssamning
ur um að klúbburinn byði þeim er verða 55
ára á ári hverju fría ristilspeglun í leit að
krabbameinum.
Síðast en ekki síst skal nefnt að klúbbur
inn hefur frá upphafi styrkt einstaklinga sem

Ristispeglunartækið.
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Kirkjugarðurinn upplýstur.

eiga við alvarlega sjúkdóma að stríða og for
eldra langveikra barna.
Í nokkur ár bauð klúbburinn öldruðum í
dagsferð.
Klúbbfélagar hafa tekið að sér ýmis verk
efni í fjáröflunarskini til að standa straum af
styrkveitingum. Fyrsta fjáröflunin var sala á
endurskinsmerkjum, enda mikill áróður á

þeim tíma fyrir notkun þeirra. Síðar var far
ið að selja samlokur á Sæluviku. Félagarnir
tóku að sér ýmsa vinnu og fengu greitt fyrir.
Þar má nefna girðingarvinnu fyrir sveitarfé
lagið og Vegagerðina, einnig þökulagningu,
rífa og fjarlægja ónýt hús, málun bílastæða
o.fl. Í nokkur ár var farið mánaðarlega um
allan Skagafjörð og seldur fiskur af ýmsum

Hjálmaafhendin 2017.

Umdæmistjóri og heimsforseti í heimsókn GunnlaugurGunnlaugsson og John
Button.
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tegundum. Fyrir nokkrum árum var farið að
safna auglýsingum og gefa út Viðskipta- og
þjónustuskrá fyrir Skagafjörð og Húna
vatnssýslur. Nýlega tók klúbburinn að sér

samkvæmt samningi við sóknarrnefnd Sauð
árkrókskirkju að sjá um lýsingu á leiðum í
kirkjugarðinum.
Kiwanisklúbburinn Drangey þakkar af

alhug öllum þeim sem hafa stutt hann á einn
eða annan hátt við þau verkefni sem hann
hefur unnið að á 40 ára vegferð.

Dómarar á bocciamóti.

Unnið við hellulögn við Kiwanishúsið.

Bílarnir sem gefnir voru sambýlunum.

Hjálmaafhending um 2000.

Afhending bíls á 20 ára afmæli Draneyjar.

Gert klárt í fisksölu.

Samlokusölumenn í sæluviku.

Girðingavinna.

Fjölskylduútilega í Melsgili.
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Freyjuárið – það er gaman í Kiwanis
Kæru Kiwanisfélagar.
Starfsárið hjá okkur Freyjum er búið að vera
viðburðaríkt og skemmtilegt, við héldum
stjórnarskiptafund með Drangeyjarpiltum
og borðuðum góðan mat saman.
Haustið hjá okkur einkenndist af hug
myndavinnu, við eru kornungur klúbbur og
erum í mótun alla fundi, í upphafi var stefn
an tekin á að kiwanis aðlagi sig að okkur
frekar en öfugt þar sem við sáum strax að
það væri mun líklegri leið til að fá konur til
að vilja vera með, þetta hefur gengið mjög
vel þar sem Kiwanis hreyfingin er þannig
gerð að þetta er auðvelt. Í haust pússuðum
við stefnuna okkar og markmið aðeins meira
og unnum okkur niður á leiðir til að ná settu
marki, við fengum kynningu á formúlaverk
efninu og skipuðum okkar tengilið og sett
um okkur vel inní hugmyndafræðina á bak
við formúla svo við gætum unnið með það
– starfa – njóta – deila er akkúrat það sem
Freyjur gera.
Freyjur voru beðnar að koma með uppá
halds jólauppskriftina sína (bakaða) í héraðs
fréttablaðinu Feyki í nóvember, þetta var
mjög skemmtilegt og fengum við heila opnu
í umfjöllun um klúbbinn okkar, við höfum
haft gott aðgengi að Feyki og er það stór lið
ur í að kynna klúbbinn vel á svæðinu.
Við Freyjur fórum á svæðisráðstefnu í
nóvember og kynntum þar hugmyndina að
febrúarverkefninu „Óður til Kiwanis“ vel
var tekið í þessa hugmynd og unnu allir
klúbbar í Óðinssvæði að sínum góðgerðum í
febrúar, febrúarverkefnið hugsum við til að
tengja alla klúbba í okkar svæði betur saman.
við Freyjur ákváðum að okkar febrúrar verk
efni yrði að lesa fyrir börn á bókasafni Skag
firðinga og var því vel tekið og tókst með
ágætum, svona verkefni köllum við „hugur
ekki hagur“ og höfum við líka verið að senda
fatnað og snyrtivörur í Konukot og fellur
það verkefni líka inní „hugur ekki hagur“.
Eftir áramótin héldum við áfram okkar
þróunnarvinnu á innviðum klúbbsins, farið
var í hópavinnu um það hvernig við viljum
sjá starfið og hvernig það passar best að okk
ur öllum, ákveðið var að sameina og fækka
nefndum, og nota netið meira í nefndar
störfin, og að nefndir séu mjög sjálfstæðar
og taki ákvarðanir, dreifa vinnunni vel og
allir taki þátt, að nefndir setji nokkra punkta
inná facebook síðu klúbbsins eftir fundi, og í
haust 2018 ákveðum við hvort við viljum
vinna með nefndir eða skipa verkefnastjóra
fyrir hvert verkefni.
í apríl héldum við konukvöld og er
skemmst frá því að segja að það heppnaðist
frábærlega, það safnaðist dágóður peningur
og fór hann í að kaupa ný sjónvörp fyrir
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skammtímavistun barna hér á Sauðárkróki,
þetta var frábær vinna og þjappaði klúbbn
um enn betur saman og var góð kynning
fyrir okkur á svæðinu.
Við Freyjur erum svo heppnar að það
fjölgaði um 12 konur í vetur (ein flutti til
Bretlands þannig að fjölgunin er 11), við
viljum meina að þetta gerist svona fyrir
hafnarlítið hjá okkur vegna þess hversu dug
legar Freyjur eru að gera klúbbinn sýnilegan
bæði á facebook og í fréttamiðlum og maður
á mann, við sinnum innri og ytri markaðs
setningu vel, hlúum að nýjum konum og
styrkjum alltaf innviðina vel með skemmti

Uppáhalds jólauppskriftin bökuð.

Lesið fyrir börnin á bókasafninu.

fundum og hópefli, eflum sjálfsmynd og
færni félaga á öllum fundum, höldum þeim
góðu gildum hátt að Kiwanis er hreyfing
sem vinnur að því að hjálpa börnum heims,
og að Kiwanis er góður félagsskapur með
jákvæðni að leiðarljósi, – og þegar þessu öllu
er haldið á lofti og þetta er kynningin útávið
og innávið þá koma konur og vilja vera með.
Kæru Kiwanisfélagar, hlakka til að sjá
ykkur öll á þinginu í Mosfellsbæ, bestu
kveðjur frá Freyjum.
Sigríður Káradóttir
forseti Freyju, Sauðárkróki
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