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Velkomin á Umdæmisþing
– Velkomin til Hafnarfjarðar
Umdæmisþing er nú haldið í annað skipið í
Hafnarfirði og nú undir stjórn Eyþórs
Einarssonar Umdæmisstjóra. Þetta þing
verður án efa árangursríkt, skemmtilegt og
glæsilegt í alla staði undir ötulli stjórn
Eyþórs.
Þingið fer fram á Ásvöllum, þar fer líka
fram Umdæmisstjórnarfundur á föstudagsmorgninum, svo og öll fræðsla og fundur
Tryggingasjóðs, sjá nánar í dagskrá þingsins.
Þingið verður sett í Ástjarnarkirkju og
hefst athöfnin kl. 20:30 á föstudagskvöldinu
og að setningarathöfninni lokinni verður
„Opið hús“ á Ásvöllum og þar fer einnig
fram galaballið, gaman væri nú að endurvekja galastemminguna sem var á árum
áður.

Ég er ekki í vafa um að helgin 20.-21.
september 2019 verður mjög árangursrík og
skemmtileg fyrir Kiwanisfélaga og maka.
Makaferð er áætluð á laugardeginum
ef næg þátttaka færst. Tilkynna þarf þátttöku sem allra fyrst eða eigi síðar en á föstudagskvöldinu 6. september, á netfangið
thyrimarta@simnet.is
Sjáumst sem allra flest á 49. Umdæmisþingi Kiwanisumdæmisins Ísland-Færeyjar í
Hafnarfirði.
Þyrí Marta Baldursdóttir,
formaður þingnefndar.
Þyrí Marta baldursdóttir.

46. árgangur
Útgefandi:
Kiwanisumdæmi Ísland - Færeyjar –
Ábyrgðarmaður:
Eyþór K. Einarsson umdæmisstjóri
Ritstjóri:
Gunnsteinn Björnsson
Prófarkarlestur:
Gunnsteinn Björnsson
og Sigríður Káradóttir
Forsíðumynd: Ástjarnarkirkja
Prentvinnsla: Ásprent
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Frá ritstjóra
Þá er enn eitt Kiwanis árið nánast komið á
enda og tími til að koma saman á 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 þingfulltrúa um líðandi starfsár, reikninga ársins
þar á undan og áætlanir þess næsta, er
klúbbum 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. Og svo er það
kaflinn um myndir sem er alveg sér enda eru
allar myndir nú á samfélags miðlum í dreifingu og því hæg heimatök að finna myndir
þar, en fyrir mig er það þannig að þær myndir eru ekki nothæfar til prentunar og því
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þarf að leita upprunans sem er akki alltaf
auðvelt en hefst fyrir rest.
Nú er komið að leiðarlokum í útgáfumálum fyrir Kiwanis að sinni enda eru önnur
verkefni framundan hjá mér í starfi Kiwanis
International Trustee sem ég hlakka mikið
til að takast á við.
Ég vil að lokum þakka umdæmisstjórn
fyrir veitta aðstoð og svo þingnefnd fyrir
gott samstarf. Einnig vil ég þakka öllum
sem hafa sent greinar skýrslur eða annað
efni í blaðið undanfarin þrjú ár Síðast en
ekki síst vil ég þakka eiginkonunni, Sigríði
Káradóttur, fyrir ómetanlega hjálp í baráttunni við stafsetningarvillupúkann.
Óska okkur öllum ánægjulegs og árangursríks þings.
Með Kiwanis kveðju,
Gunnsteinn Björnsson.

Gunnsteinn Björnsson
formaður markaðs- og kynningarnefndar
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Kynning á umdæmisféhirði 2019-2020:

Svavar Svavarsson
Ég er stofnfélagi í Kiwanisklúbbnum Hraunborg í
Hafnarfirði. Hef verið tvisvar sinnum forseti og
gengt öllum embættum sem eru í boði í klúbbnum. Hef verið félagi frá 1985 þá 26 ára gamall hef
alltaf haft gaman að starfa í Kiwanis hefur gefið
mér lífsfyllingu á vel við að starfa fyrir börn heimsins. Hef verið svæðisstjóri og umdæmisféhirðir hjá
umdæminu. Er viðskiptafræðingur að mennt frá
Viðskiptaháskólanum á Bifröst var að vinna hjá Íslandsbanka í yfir 20 ár. Var fjármálastjóri hjá Svæð-

isskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi hætti þar
2011 eftir að skrifstofan var lögð niður og sveitarfélögin tóku við rekstrinum frá ríkinu. Var hjá
Umboðsmanni skuldara næstu átta árin þar á eftir.
Í dag er ég að kenna smíðar í grunnskóla í Hafnarfirði gott að breyta til á starfsævinni. Er fráskilinn
og á þrjú uppkomin börn. Hef mikinn áhuga á útiveru er mikill veiðimaður bæði á stöng og byssu.
Elska að vera við veiðar og ganga í íslenskri náttúru, við eigum svo fallegt land.

Kynning á umdæmisritara 2019-2020

Sigurður Einar Sigurðsson
Sigurður Einar er giftur Hjördísi Skírnisdóttur og
eiga þau eina dóttur. Sigurður Einar er menntaður
vélstjóri og vinnur í dag hjá HSU Höfn.
Sigurður Einar gekk í Kiwanisklúbbinn Ós
2008 og hefur starfað þar í mörgum embættum.
Forseti Óss 2014-2015 og ritari 2011-2014 og
2015-2016. Umdæmisritari 2015-2016. Svæðisstjóri Sögusvæðis 2016-2017, starfaði í Hjálmanefnd fyrir Sögusvæði 2015-2016. Gagnatengill
umdæmis 2016-2019. Meðlimur í Fjölgunar- og

Formúlunefnd 2017-2019 og Persónuverndarnefnd. Ævifélagi í Kiwanis Internatonial frá
janúar 2019.
Helstu áhugamál fyrir utan fjölskylduna er
Kiwanis, stangveiðar, gönguferðir, ferðalög, söfnun af ýmsu tagi og lestur vísindaskáldssagna.
Í Kiwanis eignast maður félaga og vini innanlands
og erlendis og allir eru þar samtaka undir kjörorðinu „Hjálpum börnum heims“.

Kynning á umdæmisstjóra 2019-2020:

Tómas Sveinsson
Ég er fæddur 19 maí 1956 í Vestmannaeyjum og er næst elstur
fjögurra systkina. Ég er ólst upp
í Vestmannaeyjum og bjó þar til
eldgosið í Heimaey hófst 1973,
en þá fluttist ég eins og aðrir
Eyjamenn á fasta landið, fyrst til
Reykjavíkur og síðan á Selfoss
þar sem ég bjó þangað til ég
fluttist aftur til Eyja 1975.
Ég er kvæntur Ástu Kristínu Reynisdóttur og eigum við tvö börn,
Svein og Leu, og barnabörnin eru fjögur. Ég gekk mína grunnskólagöngu í Vestmannaeyjum en kláraði Gagnfræðaprófið í
Laugarlækjaskóla í Reykjavík 1973. Síðan lá leið mín á sjóinn þar
sem ég starfaði í fjórtán ár. Þegar ég fór í land þá tók við nám í matreiðslu á Hótel Holti og lauk ég sveinsprófi 1991 frá Hótel og
veitingaskólanum og meistararéttindum tveimur árum síðar. Ég hef

starfað sem matreiðslumaður frá því að ég lauk námi fyrst hjá öðrum, síðan tók við eigin rekstur á veitingarhúsi, en í dag starfa ég sem
forstöðumaður eldhúss hjá Vestmannaeyjabæ.
Ég kem úr Kiwanisfjölskyldu en faðir minn var forseti Helgafells
1986-1987. Ég gekk til liðs við hreyfinguna árið 1991 og ferilinn
hófst með ýmsum nefndarstörfum þangað til ég varð ritari 20022003 Ég varð síðan forseti 2004-2005 og varð þar með annar ættliður til að gegna forsetaembætti Helgafells.
Ég hóf störf fyrir Umdæmið 2005, en þá tók ég við Internetnefndinni og hef gegnt því síðan. Ég var erlendur ritari í
Umdæmisstjórn þrjú starfsár eða frá 2012 – 2015 og síðan Svæðisstjóri Sögusvæðis 2015 – 2016.
Eins og sjá má hefur Kiwanis verið mér hugleikið, og ekki verið
mikill tími til annara áhugamála, þó hef ég gegnt fleiri félagsstörfum
eins og fyrir mitt fagfélag, og síðan grúskar maður í tölvumálum og
tónlist sem er í miklu uppáhaldi hjá mér ásamt öllu sem viðkemur
matreiðslu.
5
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Kynning á Kiwanis International Trustee
Kiwanis International Trustee

Kulwant S “Sam” Sekton
Kiwanis klúbb Gimli sem er í Umdæminu Vestur Kanada
Sam hefur verið félagi í Kiwanis klúbb Gimli
í 10 ár, hann hefur m.a. verið forseti klúbbsins.
Hann hefur verið heiðraður fyrir störf sín
fyrir klúbbinn og umdæmið og hefur meðal
annars verið valinn sem Kiwanisfélagi ársins
og fengið Mel Osborne verðlaunin.
Hann hefur einnig starfað fyrir umdæmið
Vestur Kanada sem svæðisstjóri og var umdæmisstjóri 2015-16 þegar Sue Petrisin var

heimsforseti, hann var þá valinn „heimsins
besti kiwanisfélagi“ og fékk viðurkenninguna
Ruby K fyrir fjölgun félaga, en þá bættust við
250 félagar í umdæmið.
Hann hefur tvisvar verið heiðraður af
fylkisþingi Manitoba og einnig af borgarstjóra Gimli.
Hann er giftur Terry og eiga þau tvö börn
og tvö barnabörn.

Umdæmisstjóri Norden

Steinar Birkeland
Steinar Birkeland og Kona hans Kari eru
gestir þingsins frá Noregi, Þau koma frá litlum
bæ 100 km sunnan við Oslo sem heitir Åsgårdstrand. Bærinn er þekktur fyrir þá staðreynd að málarinn Edward Munch málaði þar
sína þekktustu mynd, Ópið.

Fyrir utan að vera mjög aktívur í vinnu fyrir
Kiwanis þá er helsta áhugamálið að stunda
siglingar á bát sem þau eiga. Þau hafa verið
gift í 45 ár og eiga 3 börn og 6 barnabörn.
Þau segjast mjög spennt að koma til Íslands
á þingið okkar.

Evrópuforseti

Óskar Guðjónsson
Evrópuforseta þarf vart að kynna fyrir okkur
íslendingum hann hefur verið í forustuhópi í
Kiwanisumdæminu Ísland Færeyjar um árabil.
Óskar hefur verið í tveimur klúbbum í umdæminu þ.e. Brú í Keflavík og Eldey í Kópavogi
og hefur í þeim báðum gengt forsetaembætti.
Á vettvangi Umdæmisins hefur hann gengt
mörgum embættum og formennsku í nefndum,
hann var m.a. umdæmisstjóri í tvö ári í röð
2009 til 2011 og hefur verið í hverju hlutverkinu af öðru fyrir umdæmið frá árinu 2003
til 2018
Óskar gengdi embætti KI trustee 2012 til

6

2015 og sat jafnframt í fjölmörgum nefndum
á vegum Kiwanis International.
Óskar sat í Evrópustjórn sem fulltrúi Íslands
og Færeyja árin 2009-2011 og svo í nefndum á
vegum KIEF, árið 2016 var Óskar kosinn
verðandi kjörforseti Evrópu á Evrópuþinginu í Villach Austurríki og er því núverandi
Evrópuforseti.
Eiginkona Óskars er Konný Hjaltadóttir
sem er félagi í Kiwanisklúbbnum Dyngju, og
eiga þau tvö börn og tvö barnabörn. Hann
starfar sem aðalbókavörður í bókasafninu í
Hafnarfirði.
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Kunning um kjørumdæmisstjóra 2019-2020
Petur Olivar í Hoyvík
Eg eri føddur í Hoyvík 9. desembur 1952,
miðlingur, havi 5 systkin.
Vaks upp í Hoyvík og búði í Hoyvík til eg
flutti inn á Glyvrar 1986.
3 døtur og eina abbadóttur, maki er Lis
Davidsen.
Mín skúling er fólkaskúli – realskúli –
studentarskúli og merkonom.
Hvat ið eg havi gjørt.
Sjálvstøðugur vinnurekandi við Diskotek
1973 – 1985.
Eigari av fastfood 1974 – 1979.
Arbeitt í Danmark 1975 – 77 Lyngby
Storcenter , Bornholmer Centeret.
Partaeigari í SMS handilsentrinum í
Tórshavn 1975 – 1981.
Handilsleigari - partaeigari í Miklagarði
1977 – 1981.
Arbeitt sum ráðgevi hjá Toru Tourist
Traffic , Týskland, Shetland, flótandi framsýning Smyril Shetland, skeið fyri ferðavinnuna.
Ráðgevi fyri DR TV upptøkur DR Deru-

de, BBC Television og fyri týska NDR.
Formaður í Ferðaráð Føroya 1996 –
2001, formaður í Ferðavinnugrunninum og
í Fitur samvinnu freðagrunnur Ísland –
Føroya.
Eigari av handlinum EKKO Saltangará
1985 – 1987.
Byrjaði 1988 fyritøkuna Skelti reklamafyritøka, sum er mítt arbeiðspláss nú.
Havi verið skrivari, kassameistari og forseti Kiwanis Tórshavn 1986, við at stovna
Kiwanis Eysturoy 2004 og eri limur har.
Svæðisstjóri Føroya Svæði 2012 – 2013.
Annars havi eg gjørt ymiskt og her kemur
nakað av tí:
Síðan 1993 skipadansin á ólavssøku har
dansa umleið 12.000 fólk
Verið venjari í hondbólti.
Stórkonsert fyriskipari 1975 -1985
Sitið í nevnd í Sjálvstýrinum, NSÌ
ítróttafelag , formaður í Áhugafelagnum hjá
NSÍ.
Verið í fyriskipanarnevnd fyri kongavitj-

Petur Olivar í Hoyvík.

an í Runavík 1995, 2010 og 2018 og verið
toastmaster til gallaballini.
Men mest av øllum eri eg pápi.

Frá stefnumótunarnefnd
Kjörumdæmisstjóri stýrir stefnumótun fyrir
sitt komandi starfsár og vinnur eftir samþykktri stefnumótun, sem í þessu tilfelli er
sú sem samþykkt var á umdæmisþinginu á
Akureyri 2017 og gildir til 2022. Stefnumótun er þannig uppbyggð að hún þarfnast
endurskoðunar í flestum liðum árlega, og
hef ég undirritaður verið að vinna minn unirbúning í anda stefnumótunar og skoða sem
mér finnst þarfnast uppfærslu.
Ég tók þá ákvörðun eins og segir í
stefnumótun að fara með fræðsluna út í
svæðin og bjóða síðan uppá öfluga leiðtogafræðslu á umdæmisþingi, þetta vona ég að
verði skilvirkara okkur til framdráttar. Að
viðhalda félagafjölda og efla klúbba hefur
ekki gengið sem skildi og þar verður að taka
á málunum og legg ég til að hver klúbbur,
ásamt hverju svæði fyrir sig, skipi kynningar og markaðsfulltrúa til að mynda öflugt
tengslanet innan hreyfingarinnar til að koma

og til þess og til að gera okkar hreyfingu aðlaðandi fyrir ungt fólk verðum við að taka
okkur til og koma hreyfingunni á næsta stig
inn í nútímann og það gerum við með því að
snúa okkur meira að börnum eins og hreyfingin á að standa fyrir með styrkjum og
annarri góðgerðastarfsemi.
Það er að nógu að taka í verkefnum fyrir
börn og unglinga eins og t.d fíkniefnavandi,
umhverfið sem við erum að eyðileggja að
sögn barnanna og svo mætti lengi telja.
Nú skulum við taka saman höndum og
gera breytingar til að styrkja Kiwanishreyfinguna því ef við gerum það ekki eigum við
á hættu að staðna í störfum okkar og við vitum vel hvernig það endar.
Áfram KIWANIS !!
Tómas Sveinsson.

okkar störfum og aðgerðum út í samfélagið.
Við þurfum klárlega að stofna nýja klúbba

Fyrir hönd stefnumótunarnefndar
Tómas Sveinsson kjörumdæmisstjóri.
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K-dagur landssöfnun Kiwanisumdæmsins
til styrkrar geðverndarmálum
1. til 10 maí 2019
Undirbúningur að 15. K-degi hófst með
samþykktum á sl umdæmisþingi í Mosfellsbæ. K-dagsnefndina skipa Gylfi Ingvarsson
úr Hraunborg formaður, Björn B. Kristinnsson úr Keili ritari, Haukur Sveinbjörnsson
úr Setbergi, Sigurður Svavarsson úr Höfða
og Ragnheiður Ósk Jónsdóttir úr Freyjum
einnig unnu með nefndinni Eyþór Einarsson úr Eldey umdæmisstjóri og Gunnsteinn
Björnsson úr Drangey og Kristján Snorrason úr Kötlu báðir frá kynningar- og fjölmiðlanefnd og Lárus Guðmmundsso frá
Margmiðlun. Haldnir voru 13 bókaðir
fundir auk þess að fundað með svæðunum til
að ná til allra klúbba í undirbúningi. Skipaðir voru tengiliðir í öllum klúbbum og svæðum og voru þeim sendar allar upplýsingar
með góðum fyrirvara.
Mánudaginn 29. apríl mættu Gylfi formaður K-dags og Eyþór umdæmisstjóri að
Bessastöðum og afhentu forseta Íslands hr.
Guðna Th. Jóhannessyni verndara K-dags
fyrsta K-lykilinn og þar gafst tækifæri að
kynna enn frekar starf Kiwanis.
Ekki þurfti að kaupa lykla þar sem nóg
var til og einnig pinnar og voru sendir tímanlega til klúbba einnig fengu allir klúbbar
posa eftir þörfum og fengum við 130 posa
frá Valitor og sá Sigurður Svavarsson um
hagstæðan samning.
Kynningarmál voru eins og áður hjá
Margmiðlun sem sá um kynningarmyndbandið, viðtöl í fjölmiðlum og auglýsingar í
sjónvarpi og dagblöðum. Öll samskiptir við
forsvarsmann, sem er Lárus Guðmundsson,
voru með miklum ágætum.

Forseti Íslands, verndari K-lykilssöfnunarinnar, tekur við fyrsta lyklinum í söfnununni.

Greiðslum með debetkortum skilaði sér
strax inn á söfnunareikninginn en af kreditkortum kemur greiðslan mánuði síðar.
Samið var við Vodafone um símasöfnunar-

númerið 908 1550 sem önnur símafélög
opnuðu inn á og var það opið allan maí
mánuð, fyrstu skil koma inn eftir 15. júní.
Uppgjör Kiwanisklúbba skilaði sér ágætlega
en þörf var á nokkurri eftirgangsemi og
skilaskýrslan hefur verið send á alla tengiliða.
Að söfnuninni auk Kiwanisklúbba komu,
BUGL. Pieta, JCI auk samstafsaðila klúbba
víða um land. En allur þungi var hjá Kiwanisfélögum, minna var um stuðning félagasamtaka og fyrirtækja miðað við fyrri safnanir.
Á Evrópuþingi Kiwanis þann 24. maí var
BUGL og Pieta afhendar 5 milljónir hvorum.
Á Umdæmisþinginu í Hafnarfirði fer
fram loka afhending styrkja. Staða á söfnunarreikningi í landsbankanum er kr.
21.096.000.
K-dagsnefndin þakkar Kiwanisfélögum
fyrir fórnfúst starf við okkar stóra söfnunarátak til styrktar Geðverndarmálum og
landsmönnum fyrir frábærar móttökur.
Verndara K-dags, hr. Guðna Th. Jóhannessynig forseta Íslands, er þakkað fyrir góðan
stuðning. BUGL og Pieta óskum við til
hamingju með styrkina sem kemur til með
að efla þeirra góða starf í þágu geðverndarmála um land allt.
„Gleymum ekki geðsjúkum“.
Gylfi Ingvarsson
formaður K-dagsnefndar.

Afhending á helmingi söfnunarfjár á Evrópuþingi í maí sl.
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Skýrsla umdæmisstjóra
Kæru Kiwanisfélagar.
Velkomin á umdæmisþing í Hafnarfirði.
Starfsárinu sem nú er að ljúka hefur verið
annasamt fyrir mörg okkar og margt hefur
áunnist þótt það hafi ekki skilað sér í
verulegri fjölgun félaga. Við erum núna
þegar þetta er skrifað um 800 sem er töluvert
langt frá markmiðum okkar um 1000 félaga
fyrir lok árs 2022. Formúlufundur var
haldinn í nóvember í framhaldi af Formúluráðstefnu í Prag. Góð mæting frá klúbbum
en til að ná okkar markmiði um 1000 félaga
fyrir árslok 2022 þá þurfum við að stofna
nokkra nýja klúbba auk þess að efla núverandi klúbba. Nýju klúbbarnir þurfa ekki
endilega að vera eins og þeir hefðbundu
klúbbar sem við þekkjum í dag. Aðgerðaráætlun hefur verið gerð fyrir komandi ár
og vonandi nýtist hún næstu stjórn við þetta
verkefni.
Það þarf ekki nema að 200 núverandi
félagar kæmu með einn nýjan félaga hver til
að ná fjöldanum í þúsund. Við megum
heldur ekki gleyma að draga úr brotthvarfi
úr hreyfingunni.
Á heimsvísu fjölgaði verulega á síðasta ári
og raunfjölgun um tæplega 120 nýja klúbba
og samkvæmt nýjustu tölum fjölgar í
hreyfingunni á heimsvísu en nokkur stöðugur fjöldi hefur verið í Evrópu undanfarin
ár.
Á umdæmisþinginu í Mosfellsbæ var
Petur Olivar í Hoyvik valinn verðandi kjörumdæmisstjóri fyrstur Færeyinga og verður þá væntanlega umdæmisstjóri starfsárið
2020-2021.Einnig var samþykkt að umdæmisþing 2021 yrði haldið í Færeyjum í
sameiginlegri umsjón Kiwanisklúbbanna
þar en þá eru liðin 40 ár frá stofnun Tórshavn
fyrsta Kiwanisklúbbsins í Færeyjum og 20 ár

Eyþór K. Einarsson umdæmisstjóri.

frá fyrsta og eina umdæmisþinginu í Færeyjum. Þá fékk Gunnsteinn Björnsson, fyrrverandi umdæmisstjóri og félagi í Drangey,
stuðning þingsins við framboð sitt til heimsstjórnar á Evrópuþinginu okkar í Reykjavík.
Gunnsteinn var svo kosinn í heimstjórn á
Evrópuþinginu í Reykjavík í maí og er hann
þá þriðji Íslendingurinn til að eiga sæti þar.
Í framhaldi af nýjum persónuverndarlögum var unnið að gerð persónuverndaryfirlýsingu umdæmisins sem var svo samþykkt á umdæmisstjórnarfundi í nóvember.
Vil ég nota tækifærið hér til að þakka öllum
þeim sem unnu að gerð hennar. Yfirlýsinguna
má finna á heimasíðunni kiwanis.is

Aukið samstarf við JCI hreyfingunna
hefur átt sér stað á þessu starfsári og verður
vonandi framhald á því. Styrktarsjóður umdæmisins styrkti söfnun JCI Ísland
„Gefðu von – Indónesía“ um 400 þúsund
til kaupa á vatni. Söfnunin var til styrktar
íbúum Indónesíu eftir náttúruhamfarir sem
þar urðu síðastliðið haust.
Umdæmisstjóri ásamt Hauki Sveinbjörnssyni formanni formúlunefndar mættu síðan
á landsfund JCI og kynntu þar helstu verkefni okkar bæði hér innanlands og erlendis.
Í vor tók síðan JCI þátt í sölu á K-lyklinum og 4. september afhenti JCI Íslandi
verðlaunin Framúrskarandi ungir Íslendingar sem veitt eru árlega. Þau eru fyrst og
fremst hvatningarverðlaun til ungs fólks sem
er að takast á við krefjandi og athyglisverð
verkefni. Þetta er hvatning og viðurkenning
fyrir ungt fólk sem kemur til með að hafa
áhrif í framtíðinni.
Á hverju ári er óskað eftir tilnefningum
þar sem allir geta tilnefnt unga Íslendinga
sem þeim þykja skara framúr. Sérstök dómnefnd fer svo yfir tilnefningar og velur 10
framúrskarandi einstaklinga sem hljóta
viðurkenningu. Einn þessara einstaklinga
hlýtur svo verðlaunin Framúrskarandi ungur
Íslendingur.
Að þessu sinni var umdæmisstjóra boðið
að vera í dómnefndinni og taka þátt í þessu
árlega verkefni JCI Íslandi. Sjá nánar á
framurskarandi.is
Þann 14. janúar varð Kiwanisklúbburinn
Hekla 55 ára en eins og flestir vita hófst
starfsemi Kiwanis á Ísland með stofnun
þess klúbbs. Heklufélagar héldu veglega
afmælishátíð þar sem 5 stofnfélagar fengu
viðurkenningar og veglegir styrkir afhentir.
Aðrir klúbbar sem áttu afmæli á starfs-

Fulltrúar Íslands á heimsþingi.
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Heimsstjórn Kiwanis.

árinu eru Drangey 40 ára, Eysturoy 15 ára,
Skjálfandi 45 ára og Sólborg 25 ára. Ég óska
félögum allra þessara klúbba til hamingju og
bestu þakkir fyrir móttökurnar hjá þeim sem
ég náði að heimsækja.
Við sendum fjóra unga Kiwanisfélaga á
ráðstefnu í Lissabon núna í mars en þar
funduðu um 40 Kiwanisfélagar yngri en 35
ára um framtíð Kiwanis og þeirra áherslur á
starfið í hreyfingunni. Fulltrúar Íslands voru
þær Steinunn Gunnsteinsdóttir og Anna
Karítas Ingvarsdóttir frá Kiwanisklúbbnum
Freyju á Sauðárkróki, Kristján Gísli Stefánsson frá Kiwanisklúbbnum Setberg Garðabæ
og Þorvaldur Arnarsson frá Kiwanisklúbbnum Eldey Kópavogi. Stóðu þau sig öll með
sóma og láta örugglega til sín taka á næstu
árum í hreyfingunni.
Í vetur var ákveðið að reyna safna 10.000
evrum í Happy child samvinnuverkefni
Kiwanis í Evrópu til stuðnings fylgdarlausum börnum á flótta.
Það tókst með samstilltu átaki nánast
allra klúbba. Á Evrópuþinginu afhenti umdæmisstjóri síðan Josy Glatigny KIEF
Happy Child Chair þessar evrur. Nú þegar
hafa 7000 evrur verið sendar til SOS barnaþorpa í Sýrlandi til að nota fyrir börn í
Tartous flóttamannabúðunum.
Umdæmisstjóri ásamt fylgdarliði fór til
Færeyja í byrjun apríl. Var þetta vel heppnuð
ferð þar sem við vorum með fræðslu fyrir
embættisfólk, tókum þátt í svæðisráðsfundi
og funduðum líka óformlega með forystufólki klúbbana.
Opið hús hjá félögum okkar í ævafornu
húsi í Tórshavn þar sem tekið var á móti
okkur með miklum höfðingsskap er ógleymanlegt þar sem tekinn var upp harmonikka
og gítar og sungin og spiluð Færeysk og
Íslensk lög.
10

Einnig ferð okkar um eyjarnar og heimsókn til Eysturoy. Þetta voru mjög skemmtilegar stund sem við áttum þarna með okkar
fólki í Færeyjum.
Í fyrsta sinn er kominn Færeyingur í
fræðslunefnd, Jens Hansen forseti Tórshavn.
Má reikna með að fræðsla Færeyinga færist
að mestu yfir á þeirra hendur.
Í vor var mikið um að vera hjá umdæminu. Hjálmaafhending, K-dagur og Evrópuþing var allt klárað með miklum sóma frá
lokum apríl til loka maí.
Vegna óviðráðanlegra aðstæðna hjá Eimskip dróst afhending hjálmana um nokkrar
vikur sem er ekki ásættanlegt þar sem víða
var búið að auglýsa hjálmaafhendingar.
Verðum við ásamt tengiliðum okkar hjá
Eimskip að sjá til þess þetta gerist ekki aftur.
K-dagur og K-lyklasala var fyrstu helgina
í maí en umdæmisstjóri ásamt Gylfa Ingvarssyni formanni K-dagsnefndar afhentu
Forseta Ísland hr. Guðna Th. Jóhannessyni
fyrsta K-lykilinn á Bessastöðum í lok apríl.
Þrátt fyrir tvær aðrar landssafnanir nánast
á sama tíma tókst okkur betur að selja heldur
en við reiknuðum með og verður því framlag
okkar til Pieta og Bugl hærra núna en var
fyrir þremur árum. Þakka ég öllum fyrir
þeirra vinnu,
þó sérstaklega K-dagsnefndinni og formanni hennar Gylfa Ingvarssyni fyrir þeirra
miklu vinnu við þetta verkefni.
Evrópuþingið sem haldið var í Reykjavík
í lok maí tókst mjög vel og öll skipulagning
til fyrirmyndar. Voru erlendu gestirnir
ánægðir með þingið og dvöl sína hér á l andi
en margir voru að koma hingað í fyrsta sinn.
Vegna veikinda var Óskar Guðjónsson
forseti KI-EF fjarverandi en aðrir stýrðu
þinginu fyrir hann í staðinn.
Á þinginu afhenti umdæmisstjóri Forseta

Ísland hr. Guðna Th. Jóhannessyni Hixon
orðuna sem þakklæti fyrir hans stuðning við
Kiwanis.
Einnig voru fulltrúum Bugl og Píeta
afhentar fimm miljónir á hvor samtök sem
var hluti af innkomu K-dags. Afgangurinn verður síðan afhentur á umdæmisþinginu.
Í lok júní var heimsþing haldið í Disney
World í Orlando. Þar var Gunnsteinn
Björnsson kynntur sem nýr meðlimur í
heimstjórn.
Næsti heimsforseti er frá Evrópu, Daniel
Vigneron en þess má geta að hann var
ráðgjafi Gunnsteins þegar Gunnsteinn var
umdæmisstjóri.
Hér hefur verið stiklað á stóru yfir það
helsta sem gerst hefur á þessu starfsári.
Margt hefur gengið vel en annað ekki gengið
eins og stefnt var að. Ætlunin var að stofna
tvo nýja klúbba en vonandi tekst það á næsta
starfsári.
Ég vil að lokum þakka öllum fyrir ánægjulegt samstarf á þessu starfsári. Sérstaklega
umdæmisritara, umdæmisféhirði, kjörumdæmisstjóra, verðandi kjör, svæðisstjórum
og nefndarformönnum. Heimsóknir í
klúbba og svæðisráðsfundir hafa líka hjálpað
mér mjög mikið við að fá frá fyrstu hendi
stöðuna í svæðum og klúbbum.
Við getum og eigum að vera stolt af okkar
verkum enda hefur árangur hreyfingarinnar
bæði hér heima og erlendis sýnt það að fáir
eru jafn góðir og við að hjálpa börnum
heimsins.
- Áfram Kiwanis,
Eyþór K. Einarsson
umdæmisstjóri
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Økisstjórafrágreiðing fyri Føroyaøkið 2018-2019
Vit eru tríggir klubbar í Føroyum: Kiwanis
Eysturoy, Kiwanis Rósan og Kiwanis
Tórshavn. Klubbarnir hava regluliga havt
fundir aðruhvørja viku, og hevur uppmøtingin verið góð.
Mítt starvsár byrjaði við at eg var innsett
sum økisstjóri á umdømistinginum í Mosfellsbær 23. Septembur. Á tinginum fekk
Kiwanis Eysturoy veggprýði fyri dukkuátaki
í 2017.
Hetta tingið var serligt, tí at Petur Olivar
í Hoyvík var valdur til varavaraumdømisstjóra,
Petur Olivar er limur í Kiwnis Eysturoy
og fegnast vit at hann er valdur. Til tingið
vóru 14 limir úr Føroyum.
Fyrsta uppgávan sum økisstjóri, var at
seta nýggar embætismenn á stýrisfundi,
29.09.2018, ið var hildin í Kiwanis Húsinum
í Tórshavn, at hjápa mær var normaðurin
Falke Bakke, Kiwanis Elverum Noreg, ið
gestaði Føroya til 20 árahátíð hjá Ælaboganum.
Eg havi vitja klubbarnar, og havt økisfundir har forsetarnir hava lisið frágreiðingar
frá klubbunum, uppmøtingin hevur verið á
eini leið. Havi verið á umdømisfundum á
Islandi.
Vald er Formulanevnd og nevnd til at
skipa fyri umdømistingi í Føroyum 2022.
Á økisfundinum í Reykjavík 23. februar,
fekk Kiwanis Eysturoy / Dukkunevndin
heiðurbræv/viðurkenning frá Kiwanis International fyri luttøku í „Signature Project
Contest“.
Umdømisstjórnin var og vitjaði 5. – 8.
Apríl. Skipað var fyri Get Together 5. 04. ,
6.04. skeið og økisfundur, borðhald um
kvøldið. 7.04. vóru gestirnir og vitjaðu
Kiwanis Eysturoy, har handaðu vit teimum
bókagávu (Gøtuskeggar)og kvinnurnar allar
fingið oyralokkar frá Eiriki Ingvarsson, sum
hann hevði gjørt. Busstúrur var gjørdur til
Norðoyggjar, borðhald var um kvøldið.

desember og lutaseðlasøla við einum føroyskum báti sum høvuðsvinningi, nógv var
gjørt burtur úr tá báturin bleiv handaðu,
talarar vóru landsstýriskvinnan, Hanna Jensen, varaborgarstjórin í Tórshavn , Gunnvør
Balle, Kiwanis Tórshavn forsetin, Jens Hansen og Jógvan Sørin Hansen leiðari á
kvøldskúlanum. Hesi tiltøkini hava verið væleydnaði.
Kiwanis Tórshavn handaði gávu til Sjúklingahotellið í Keypmannahavn á 50.000,00
DKK (900.000,00 ÍSK), og hava teir eisini
stuðlað Serligum miðnámi á Glasi við
18.000,00 DKK (324.000,00 ÍSK)

Oddvør Hansen.
Dukkunevndin hevur haft 4 fundir, og
gongur tað arbeiðið væl.
Kiwanis KI-EF 52. Conventión var hildin
í Reykjavík 25.mai, til fundin vóru 5 kiwanismenn og makar úr Føroyum.

Nakað um klubbarnar og teirra virki
Kiwanis Tórshavn
Limirnir í Kiwanis Tórshavn eiga trý hús:
Sethús í Jøkulstræti 4, Tórshavn, Neyst í
Tórshavn og summarhús í Hvalvík. Viðlíkahaldsarbeiði hevur verið gjørt á øll húsini, ið
nú eru í góðum standi. Serliga nógv hevur
verið gjørt við summarhúsini í Hvalvík, har
ið arbeitt hevur verið í einar fýra mánaðir við
at gera tey liðug, so tey kunnu nýtast av
limunum og í øðrum samanhangi. Nevnast
kann at seyðarhøvdaveitsla hevur verið í húsinum, ið var sera væleydna og við góðari
uppmøting.
Kiwanis Tórshavn hevur sum vanligt havt
tvey stór innsavningartiltøk: jólatræssøla í

Kiwanis Rósan
Aftur í hesum starvsárinum skipaði
Kiwanis Rósan fyri jólatræið fyri barnabørnum hjá kiwanislimum við luttøku frá øllum
klubbunum í Føroyum. Hetta tiltakið var
væleydnað og vælvitjað.
Kiwanis Rósan hevur somuleiðis havt
lutaseðlasølu, ið eydnaðist væl.
Kiwanis Rósurnar hava fingið ein nýggjan
lim og var hon innsett 24 apríl.
Kiwanis Eysturoy
Fast hjá Kiwanis Eysturoy er jóltræssøla í
samstarvi við skótarnar. Skipað var fyri kunningarfundi um Kiwanis fyri skótum og foreldrum teirra og gav Kiwanis Eysturoy
15.000,00 DKK (270.000,00 ÍSK) til teir.
Ræstkjøtaveitsla er eitt fast tiltak hjá Kiwanis
Eysturoy, var sera gott. Limir úr Kiwanis
Eysturoy vóru við tá skótarnir í Leirvík flotaðu kanoirnar í var gáva frá Kiwanis Helgafell
og Kiwanis Eysturoy.
At enda vil eg takka forsetum og embætismonnum í Kiwanis klubbunum í Føroya
økinum fyri gott samstarv í 2018 – 2019.
Oddvør Hansen,
økisstjóri Føroyaøki 2018 - 2019

Þórshöfn í Færeyjum.
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Fjárhagsáætlun umdæmisstjórnar starfsárið 2019-2020
Skýr

Áætlun 19-20

Áætlun 18-19

Raun 17-18

Tekjur
Árgjöld félagsmanna
Leigutekjur Bíldshöfða
Olís - Kiwanislykill
Aðrar tekjur

800 12.900

10.320.000
1.035.000
500.000
0
11.855.000

9.315.000
1.035.000
500.000
0
10.850.000

8.767.000
780.000
543.332
860.623
10.950.955

200.000
200.000

200.000
200.000

269.912
269.912

722.990
900.780
915.000
2.538.770

516.610
549.500
915.000
1.981.110

507.463
702.645
743.811
1.953.919

732.500
375.980
410.200
1.518.680

592.740
346.910
521.130
1.460.780

748.124
303.265
372.522
1.423.911

95.000
731.570
731.570
731.570
991.900
3.281.610

95.000
365.280
366.880
366.880
634.090
1.828.130

0
398.021
347.024
440.996
1.366.051
2.552.092

20.000
372.355
118.370
20.000
163.740
694.465

20.000
77.205
106.730
20.000
95.420
319.355

0
0
171.720
22.799
179.563
374.082

2.305.000
1.105.000
0
11.643.525

2.875.000
1.710.000
0
10.374.375

2.113.677
1.175.424
293.166
10.156.183

Rekstrarhagnaður / -tap

211.475

475.625

794.772

Afskriftir fastafjármuna

200.000

200.000

231.063

250.000
-55.000
-250.000
-55.000

225.000
-49.500
-400.000
-224.500

241.228
-48.800
-264.956
-72.528

-43.525

51.125

491.181

600.000
200.000
770.000
30.000

607.500
200.000
750.000
57.500

557.900
350.000
1.100.964
-193.064

4.300.000
4.100.000
200.000

4.300.000
4.100.000
200.000

4.853.000
3.295.605
1.557.395

Gjöld
Framkvæmdastjórn
Fundarkostnaður

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

Tekjur umfram gjöld /-gjöld umfram tekjur
Kiwanisfréttir

Árgjöld félagsmanna
Auglýsingar
Kostnaður

800

750

Umdæmisþing

Tekjur Umdæmisþing á Selfossi
Gjöld Umdæmisþing á Selfossi
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KIWANISUMDÆMIÐ ÍSLAND-FÆREYJAR
Ársreikningur starfsárið 2017 - 2018
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REKSTRARREIKNINGUR 01.10.2017 - 30.09.2018

Skýr.

Árið

Fjárhags

Árið

2017 - 2018

áætlun

2016 - 2017

Rekstrartekjur
Tekjur umdæmissjóðs .........................................................................

1

10.950.955

10.570.000

10.993.190

Tekjur Kiwanisfrétta ...........................................................................

10

907.900

795.000

914.150

Tekjur umdæmisþings .........................................................................

12

4.853.000

5.088.000

5.713.500

Tekjur K-dags ....................................................................................

16

0

0

33.475.282

16.711.855

16.453.000

51.096.122

Rekstrargjöld
Framkvæmdastjórn ..............................................................................

2

269.912

250.000

190.334

Umdæmisstjóri ....................................................................................

3

1.953.919

2.192.510

1.929.491

Kjörumdæmisstjóri ..............................................................................

4

1.423.911

1.393.650

989.339

Umdæmisstjórnarfundir ......................................................................

5

2.552.092

2.304.750

2.960.412

Nefndir ................................................................................................

6

1.175.424

915.000

1.427.350

Svæði ...................................................................................................

7

374.082

542.925

296.365

Umdæmisskrifstofan ...........................................................................

8

2.113.677

2.570.000

2.448.493

Annar kostnaður ..................................................................................

9

293.166

0

124.612

Kiwanisfréttir ......................................................................................

11

1.100.964

690.000

1.033.360

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

13

3.295.605

3.664.105

5.622.502

K-dagur, kostnaður ..............................................................................

17

0

0

12.255.616

K-dagur, styrkveitingar .......................................................................

18

0

0

21.000.000

14.552.752

14.522.940

50.277.874

2.159.103

1.930.060

818.248

231.063

234.596

167.542

231.063

234.596

167.542

120.000

182.837

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

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

Fjármagnsliðir
Vaxtatekjur ..........................................................................................

14

192.428

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

15

264.956

300.000

394.038

(72.528)

(180.000)

(211.201)

1.855.512

1.515.464

439.505

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

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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EFNAHAGSREIKNINGUR 30. SEPTEMBER2018

EIGNIR
30.9.2018

30.9.2017

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

18.989.541

18.989.541

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

621.103

598.852

Fastafjármunir alls

19.610.644

19.588.393

Veltufjármunir
Skammtímakröfur umdæmisins...........................................................

1.433.171

2.605.162

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

6.650.035

8.937.735

Veltufjármunir alls

8.083.206

11.542.897

Eignir alls

27.693.850

31.131.290

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ
30.9.2018

30.9.2017

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

19.020.255

18.800.416

Rekstrarafkoma ársins án K-dags og Umdæmisþings..........................

298.117

219.839

Höfuðstóll umdæmis

19.318.372

19.020.255

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

1.522.407

1.302.741

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

0

219.666

Höfuðstóll K-dags

1.522.407

1.522.407

Höfuðstóll - Umdæmisþing frá fyrra ári............................................

0

0

Tekjur Umdæmisþings umfram gjöld..................................................

1.557.395

0

Höfuðstóll Umdæmisþings

1.557.395

0

Eigið fé alls

22.398.174

20.542.662

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

3.477.564

3.716.026

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

(238.464)

(238.464)

Langtímaskuldir alls

3.239.100

3.477.562

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

1.800.724

6.853.377

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

238.464

238.464

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

17.388

19.225

Skammtímaskuldir alls

2.056.576

7.111.066

Skuldir alls

5.295.676

10.588.628

Skuldir og eigið fé alls

27.693.850

31.131.290

Langtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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SJÓÐSTREYMI

01.10.2017 - 30.09.2018

Árið

Árið

2017 - 2018

2016 - 2017

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

1.855.512

439.505

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

231.063

167.542

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

-1.837

-9.105

Veltufé frá rekstri

2.084.738

597.942

Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum
Skammtímakröfur, lækkun (-hækkun).................................................

1.171.991

1.474.574

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

-5.052.653

3.600.711

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum.......................

(3.880.662)

5.075.285

Handbært fé frá rekstri

(1.795.924)

5.673.227

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum........................................

-253.314

-129.527

Fjárfestingarhreyfingar

(253.314)

(129.527)

Afborganir langtímalána......................................................................

-238.462

-1.258.974

Fjármögnunarhreyfingar

(238.462)

(1.258.974)

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

-2.287.700

4.284.726

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

8.937.735

4.653.009

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

6.650.035

8.937.735

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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ÁRSREIKNINGUR 01.10.2017 - 30.09.2018
Sundurliðanir

1

Árið

Fjárhags-

Árið

2017-2018

áætlun

2016-2017

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

8.767.000

9.350.000

9.006.550

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

780.000

970.000

835.000

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

543.332

250.000

1.151.640

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

610.623

0

0

Aðrar tekjur .........................................................................................
Alls

250.000

0

0

10.950.955

10.570.000

10.993.190

Rekstrargjöld

2

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

3

269.912

250.000

190.334

269.912

250.000

190.334

Heimsóknir í klúbba og svæðisráðstefnur ...........................................

507.463

496.010

495.657

Heimsþing ...........................................................................................

309.622

392.000

Evrópuþing ..........................................................................................

330.000

272.000

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

63.023

157.500

160.590

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

302.230

150.000

134.590

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

90.730

200.000

49.600

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

60.000

60.000

60.000

Umdæmisstjóri:

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

0

75.000

26.960

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

166.651

200.000

339.590

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

64.633

90.000

144.000

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

59.567

50.000

80.000

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

0

50.000

0

1.953.919

2.192.510

1.929.491

Heimsþing ...........................................................................................

505.035

472.500

Evrópuþing ..........................................................................................

243.089

272.000

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

303.265

262.850

255.639

Alls

4

Kjörumdæmisstjóri:

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

372.522

386.300

337.700

1.393.650

989.339

Umdæmisstjórnarfundur nr. 1 .............................................................

398.021

454.620

146.426

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

347.024

454.620

408.511

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

440.996

454.620

429.387

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

0

0

374.990

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

1.366.051

845.890

1.495.538

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

0

95.000

105.560

2.552.092

2.304.750

2.960.412

Umdæmisstjórnarfundir:

Alls
Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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6

2016-2017

0

35.000

0

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

205.284

250.000

300.918

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

41.357

40.000

37.400

Upplýsingatækninefnd ........................................................................

0

90.000

1.000

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

25.265

500.000

87.680

903.518

0

1.000.352

1.175.424

915.000

1.427.350

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

0

83.205

0

Færeyjasvæði .......................................................................................

0

20.000

0

Svæði:

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

171.720

194.510

155.025

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

179.563

225.210

115.140

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

22.799

20.000

26.200

374.082

542.925

296.365

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

366.945

350.000

351.153

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

100.407

140.000

111.643

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

89.648

100.000

96.858

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

35.690

90.000

47.430

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

81.500

100.000

80.780

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

257.110

250.000

261.752

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

73.798

70.000

66.898

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

269.282

370.000

400.402

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

0

100.000

190.700

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

121.530

250.000

166.138

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

60.494

70.000

73.495

Alls

Umdæmisskrifstofan:

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

18.469

110.000

21.967

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

148.784

150.000

126.476

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

30.627

40.000

6.568

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

243.000

200.000

241.800

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

63.767

50.000

62.957

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

152.626

130.000

141.476

2.113.677

2.570.000

2.448.493

Þýðing á lögum yfir á færeysku ...........................................................

0

0

109.612

Styrkur Happy Child ...........................................................................

249.923

0

0

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

43.243

0

15.000

293.166

0

124.612

Alls

9

Árið

áætlun

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

Alls

8

Fjárhags-

Nefndir:

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

7

Árið
2017-2018

Annar kostnaður:

Alls

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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Árið

Fjárhags-

Árið

2017-2018

áætlun

2016-2017

Kiwanisfréttir

10

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

557.900

595.000

546.650

350.000

200.000

367.500

907.900

795.000

914.150

768.950

590.000

744.000

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

197.014

100.000

110.000

Kostnaður v. auglýsingasölu ...............................................................

135.000

0

0

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

0

0

179.360

Alls

1.100.964

690.000

1.033.360

Alls

(193.064)

105.000

(119.210)

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

11

Rekstrargjöld:
Prentun ................................................................................................

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

Umdæmisþing

12

Þing 2018

Þinggjöld .............................................................................................

3.582.000

3.618.000

3.312.000

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

1.235.000

1.425.000

2.291.500

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

36.000

45.000

110.000

4.853.000

5.088.000

5.713.500

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

578.162

676.605

1.322.960

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

1.436.240

1.348.500

2.316.000

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

95.000

200.000

70.000

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

98.533

51.600

132.618

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

394.295

225.000

238.609

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

112.500

130.000

262.000

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

117.600

127.400

120.000

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

50.000

50.000

0

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

53.900

110.000

145.600

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

66.265

60.000

105.400

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

6.442

23.000

0

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

0

300.000

578.678

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

175.029

190.000

83.500

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

57.000

0

0

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

40.000

72.000

50.000

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

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

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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Þing 2017

Tekjur:

Alls

13

Fjárhagsáætlun

14.639

100.000

197.137

Alls

3.295.605

3.664.105

5.622.502

Alls

1.557.395

1.423.895

90.998
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150.000

186.299

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

42.732

0

42.235

(48.800)

(30.000)

(45.697)

192.428

120.000

182.837

258.776

300.000

322.422

Vaxtagjöld:

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

730

0

45

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

5.450
264.956

0
300.000

71.571
394.038

Alls

K-dagur 2016

K-dagur

Áætlun

K-dagur 2016

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

0

0

23.947.885

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

0

0

2.000.000

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

0

0

7.500.000

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

0

0

27.397

0

0

33.475.282

Lyklar .................................................................................................

0

0

3.615.363

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

0

0

4.500.000

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

0

0

3.437.385

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

0

0

199.706

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

0

0

457.683

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

0

0

5.479

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

0

0

40.000

0

0

12.255.616

Alls
Gjöld:

Alls

18

2016-2017

198.496

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

17

Árið

áætlun

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

Alls

16

Fjárhags-

Vaxtatekjur:

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

15

Árið
2017-2018

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

0

0

21.219.666

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

0

0

21.000.000

0

0

219.666

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

Kiwanisumdæmið Ísland-Færeyjar
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Skýrsla Gagnagrunnstengils umdæmis 2018-2019
Haft hefur verið samband við hjálparþjónustu (Member Service) Kiwanis International um leiðréttingu á nöfnum ef þau
eru ekki skráð rétt. Enn fremur hefur send
bréf til að ýta á að ritaragrunnur verði íslenskaður að fullu.
Margar villur eru hjá mörgum félögum
t.d. hvenær þeir gengu í Kiwanis og eru
ritarar hvattir til að skoða það hjá sínum
klúbb og senda leiðréttingu til gagnagrunnstengils ef með þarf.
Ef félagar fá sér ný netföng og þau eru
uppfærð í gagnagrunninum þarf einning að
uppfæra líka í Office365 og því er mikilvægt
að senda bæði gagnatengli og umdæmisritara upplýsingar um breytingar . Klúbbritarar og þeir sem halda utan um félagatal
klúbba þurfa að senda bæði umdæmisritara
og gagnatengli ef félaga er eytt eða nýjum er
bætt við.
Nú er góður tími hjá riturum að klára að

undirbúa næsta félagatal og þá þarf að vera
búið að yfirfara félagatölin fyrir næsta
Kiwanisár.
Ef heimilisföng eru röng berst ekki þingblað í haust á rétt heimilisföng og ef netföng
eru röng kemst fréttabréf Kiwanisfrétta ekki
til félaga.
Nýr gagnatengill tekur við 1. október en
það er hann Stefán Brandur Jónsson Kiwanisklúbbnum Ós en hann hefur verið með
utan um hald á Office365 frá því að það var
tekið í notkun hjá umdæminu. Hann er með
netfangið stefan@kiwanis.is
Ef einhverjar spurningar og beiðnir um
aðstoð er best að senda á netfang gagntengils datamanager@kiwanis.is
Sigurður Einar Sigurðsson.

uppfæra upplýsingar um heimilisföng, símanúmer og netföng. En í maí er byrjað að

Með Kiwaniskveðju
Sigurður Einar Sigurðsson
Gagnatengill umdæmis 2018-2019

Skýrsla svæðisstjóra Óðinssvæðis
Starf svæðisstjóra hófst formlega strax að
loknu umdæmisþingi í september 2019.
Svæðisstjóri skipti á tímabilinu 27. september til 17. október um stjórnir í öllum klúbbum svæðisins nema í Grími í Grímsey.
Starf klúbbanna hefur verið á sömu nótum og undanfarin ár og fjáraflanir svipaðar.
Allir klúbbar hafa haldið reglulega fundi
og sinnt hefðbundnum verkefnum. Starf
klúbbanna hefur almennt gengið vel en
sama sagan allsstaðar, illa gengur að fjölga
félögum. Þó hefur orðið smá árangur. Félagatala svæðisins var í upphafi starfsárs 138
félagar en í lokin 142.
„Febrúarverkefni“ klúbbanna gengu
ágætlega en þau miða að því að klúbbarnir
gera eitthvað sérstakt í febrúar og láti sérstaklega á sér bera, vera sýnilegir útávið og
koma fréttum af starfinu í fjölmiðla. Góð
þátttaka klúbbanna og gekk vel.
Svæðisráðsfundir voru haldnir á Akureyri
í nóvember, en þann sama dag var haldið
upp á 50. ára afmæli Kaldbaks, og svo í apríl
mánuði á Siglufirði. Báðir þessir fundir voru
afbragðs vel sóttir, líflegir, skemmtilegir og
margt rætt. Í tengslum við fundinn í apríl var
haldin fræðsla verðandi embættismanna sem
tókst með ágætum og menn ánægðir með að
flytja fræðsluna “heim í hérað” Slíkt vonandi
komið til að vera.
Afmælishátíð Skjálfanda var svo haldin í
Skúlagarði í maí mánuði. Fín mæting var á
hátíðina, gestir frá Vopnafirði og Mývatnssveit ásamt svæðisstjóra, þrátt fyrir vorhret
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Ómar Hauksson.

sem gerði þá helgina eftir annars góðan
aprílmánuð á norðurlandi.
Klúbbarnir tóku virkan þátt í sameiginlegum verkefnum hreifingarinnar, s.s. K
degi, hjálmaafhendingu og Happy Child
vekefninu. Verkefni þessi tókust öll með
ágætum. Félagar af svæðinu mættu vel á
Evrópuþing og studdu sinn mann dyggilega
í kosningunni um stjórnarsetu.
Formlegu vetrarstarfi lauk svo með sumarhátið svæðisins sem haldin var á Siglufirði
í lok júní. Þrátt fyrir risjótt veður hátíðar-

dagana var vel mætt og gestir ánægðir með
hvernig til tókst.
Almennt má segja að starfið í Óðinssvæðinu hafi gengið vel. Klúbbar störfuðu á
hefðbundinn hátt, fjáraflanir, styrkveitingar,
fundir og fyrirlesarar. Félagar okkar í Grími
hafa þó átt á brattann að sækja, fundir hafa
verið óreglulegir vegna fjarveru félaga um
lengri og skemmri tíma, en félagar hafa eigi
að síður sinnt þeim störfum til fjáröflunar
sem klúbburinn hefur tekið að sér. Flottir
kiwanisfélagar.
Svæðisstjóri náði að heimsækja alla
klúbbana á svæðinu nema Grím. Svæðisstjóri mætti á alla umdæmistjórnarfundi, að
einum undanskildum, og sótti Evrópuþing í
Reykjavík. Var í einu og öllu í mjög góðu
sambandi við klúbbfélaga á svæðinu.
Ég vil að lokum þakka öllum kiwanisfélögum á svæðinu fyrir öflugt starf og
ánægjulegt samstarf á starfsárinu. Meðstjórnarmönnum mínum í svæðisstjórn, arftaka mínum í embætti, Jóhannesi Steingrímssyni og öllu kiwanisfólki óska ég
bjartrar framtíðar.
Siglufirði 19. ágúst 2019
Með Kiwaniskveðju.
Ómar Hauksson,
svæðisstjóri Óðinssvæðis 2018-2019.

49. UMDÆMISÞING KIWANIS 2019 – ÍSLAND - FÆREYJAR

Skýrsla svæðisstjóra Freyjusvæðis
Þrátt fyrir að Freyjusvæði sé ekki stórt landfræðilega séð þá eru klúbbar svæðisins 11
talsins. Básar á Ísafirði er sá klúbbur sem
fjærst er hinum, en flestir eru í nágrenni
Reykjavíkur og í höfuðstaðnum. Starf svæðisstjóra getur því verið yfirgripsmikið ef viðkomandi vill gera vel.
Eftir á að hyggja hefði námskeið fyrir
verðandi svæðisstjóra þurft að vera mun
dýpra, en gott var engu að síður að koma
saman í upphafi vetrar.
Fyrir því er hefð á fyrstu dögum starfsársins að skipta um stjórnir. Gott er að fá
upplýsingar frá klúbbunum með góðum
fyrirvara hvernig stjórn hvers klúbbs verði
skipuð svo fyrirkomulag skiptanna gangi
vel fyrir sig. Þetta er virðuleg og skemmtileg
stund og leggja klúbbar upp úr því að gera
þetta hátíðlega stund og jafnvel fjölskyldulega. Ég sá um stjórnarskipti í fjórum klúbbum, en sumir voru með sín stjórnarskipti
erlendis eða margreyndir félagar skiptu um
stjórn í sínum klúbbum. Við stjórnarskiptin
naut ég aðstoðar Konnýjar R. Hjaltadóttur
og Ásvaldar Jónatanssonar. Ég tilkynnti forseta Bása að ég myndi sennilega ekki koma
vestur.
Svæðisstjóri og ritari svæðisins hafa gert
sér far um að vera í góðum samskiptum við
forseta og ritara klúbbana. Þessari tilhögun
hefur verið vel tekið og gott var að taka við
hrósi eftir að ritarafræðsla í svæðinu var
haldin. Umdæmisstjóri, ritari umdæmisins
og formaður fræðslunefndar voru á Bíldshöfða og stýrði Dröfn formaður fræðslunni.
Svæðisstjóri var í símasambandi við forseta
og ritara Bása. Góður rómur var gerður að
tilhögun þessarar fræðslu og tel ég mjög
nauðsynlegt að fylgja þessu eftir fyrir komandi ritara. Tilhögun vegna aukinnar tölvunotkunnar er staðreynd og nauðsynlegt er
að ritarar hafi aðgang að tölvum. Í þessu
sambandi vil ég sérstsklega þakka umskipti
vegna skila á mánaðarskýrslum. Nú berast
þær fyrr frá öllum klúbbum.
Svæðisráðstefnur í svæðinu voru tvær, í
nóvember 2018 og í mars s.l., þær voru vel
sóttar. Á fyrri ráðstefnunni ræddi umdæmisritari Líney Bergsteinsdóttir um mikilvægi
þess að gagnagrunnur væri áreiðanlegur.
Óskir hafa borist um áframhaldandi námskeið.
Á seinni ráðstefnunni 30. mars var staðfest kosning á svæðisstjóra 2019-2020 Gunnlaugs Gunnlaugssonar í Básum með lófaklappi. Ein tilnefning um kjörsvæðisstjóra
2020-2021 frá Kiwanisklúbbnum Dyngju
barst, en klúbburinn mælir með Konnýju R.
Hjaltadóttur í embættið og var það samþykkt með lófaklappi.

Þórildur Svanbergsdóttir.

Til ráðstefnunnar komu umdæmisstjóri
Eyþór K. Einarsson og ræddi m.a. um
Happy child, Kiwanis childrens Fund og
fleiri mál sem skipta máli í starfinu. Haraldur Finnsson tengiliður Freyjusvæðis vegna
Hjálmaverkefnis upplýsti um mál er varða
hjálma afhendinguna. Konráð Konráðsson
og Þórhildur svæðisstjóri upplýstu um fjölgun og samvinnu klúbba í svæðinu, og að lokum óskaði svæðisstjóri eftir því að félagar
færu í hópavinnu varðandi fjölgun og samvinnu klúbba í svæðinu. Lagðar voru fyrir
fimm spurningar:
1. Hvernig sjáið þið framtíð svæðisins
fyrir ykkur?
2. Fjölgun?
3. Kynnning á svæðinu – hvað geta
klúbbarnir gert?,
4. Smeiginlegar styrkveitingar?
5. Hvernig sjá klúbbarnir í svæðinu að
hægt sé að efla samvinnu í sameiginlegum
verkefnum
umdæmisins?
Niðurstöður umræðna voru sendar til
klúbbanna og umdæmisins.
Gylfi Ingvarson formaður K-dagsnefndar
fór yfir áætlun K-dags.
Á þessu starfsári ákváðu félagar í Kiwanisklúbburinn Jöklum að klúbburinn yrði lagður niður . Einn af félögunum gekk til liðs við
Jörfa. Hekla og Katla hafa misst einn félaga
hvor en Dyngja og Básar bætt við sig einum
félaga hvor klúbbur. Svæðisstjóri hafði þá
ánægju að taka inn félaga í Dyngju í maí. Félagar í Freyjusvæði því orðnir 205.
Í upphafi hafði svæðisstjóri væntingar um
meiri samvinnu hvað varðar sameiginlegt

styrktarverkefni, samvinnu og kynningu á
hreyfingunni í svæðinu sjálfu, sem gæti nýst
á landsvísu. Ég tel þetta enn vænlegt í baráttu okkar við að fjölga félögum í samráði við fjölgunarnefnd hreyfingarinnar. Við
hljótum öll að stefna að frekari fjölgun í
hreyfingunni.
Hefð er til fyrir sameiginlegum fundi í
svæðinu og var hann haldinn 14. febrúar í
samvinnu svæðisstjóra og forseta Heklu,
en Heklufélagar buðu upp á fyrirlesarann
Kristján Gíslason, Hringfarann, sem fór á
mótorhjóli umhverfis hnöttinn. Einstakleg
skemmtileg og fræðandi stund.
Á þessu starfsári hafa verið nokkrir viðburðir sem kallað hafa á samvinnu í svæðinu,
fyrst má telja hjálma afhendinguna, þar sem
klúbbar svæðisins hafa komið sér upp
skemmtilegum hefðum varðandi þann atburð. Heklufélagar hafa síðan afhent börnum í Grænlandi hjálma í nafni Kiwanisumdæmisins Ísland Færeyjar. Reglur um afhend-inguna hér á landi hafa verið mismunandi eftir skólum en félagar í svæðinu vinna
mjög gott starf vegna þessa. Engir stærri
árekstrar hafa orðið aðeins áherslumunur,
en alls staðar ríkti eftirvænting í skólunum af
barnanna hálfu.
K-dagurinn eða sala á Kiwanislyklinum
til styrktar geðfötluðum, var haldinn í ár,
mikil vinna og góð sala var í Freyjusvæði og
að öðrum klúbbum ólöstuðum fá Dyngjukonur hrós fyrir mikið og gott framlag í
þessa söfnun.
Evrópuþing Kiwanis var að þessu sinni
haldið á Íslandi, en Evrópuforseti þetta
starfsár er Óskar Guðjónsson félagi í Eldey.
Félagar í Freyjusvæði lögðu til vinnu vegna
undirbúnings þingsins og vel var mætt til
þings af félögum svæðisins.
Kiwanishreyfingin er fyrst og fremst
þjónustuhreyfing sjálfboðaliða sem hafa að
markmiði bæta heiminn með þjónustu í
þágu barna. En Gætum að því að hafa næganlegt rými til staðar til að hver félagi geti
ræktað sjálfan sig í félagi við annað kiwanisfólk. Klúbbarnir hafa séð til þess hver fyrir
sig, gleymum því ekki að maður er manns
gaman. Heimsóknir milli klúbba eru líka
mikilvægar og hvetjandi. Hafa klúbbar
svæðisins verð duglegir þetta starfsár að
heimsækja aðra klúbba.
Starf í klúbbum svæðisins hefur verið
líflegt og starfið unnið af áhuga. Helsti
akkelesarhællinn virðist vera í aldri félaganna og er því brýnt að yngja upp í svæðinu.
Þegar litið er yfir styrkveitingar frá
klúbbum má sjá að þær eru metnaðarfullar
og fullar af kærleik. Flestir klúbbar hafa valið
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sér verkefni sem þeir styðja árlega. Dúkkuverkefni, styrkur til Vinaseturs, sem er
dvalarstaður fyrir börn frá brotnum heimilum, styrkir til bágstaddra barna í samvinnu
við presta, styrkir til barna í SOS þorpum.
Samvera með öldruðum. Styrkir til íþróttastarfs, til félaga sem styðja krabbameinssjúka
einstaklinga, hátíð í tengslum við hjálmaafhendingar, hlið við Karmelklaustur í
Hafnarfirði, lestur inn á rafbækur og fleira.
Til þess þarf að afla tekna í styrktarsjóði
klúbbanna. Haldnir hafa verið hinir ýmsu
atburðir s.s. bingó, blómasala, matarveislur

og margt margt fleira. Mikil gleði og óeigingjarnt starf unnið hjá klúbbunum.
Básar hafa varið tíma í að endurbæta húsnæðið sitt. Geysir þurfti að selja húsnæði
klúbbsins vegna skipulagsbreytinga í heimabyggð.
Sjá má mikla grósku í svæðinu. Fyrir mér
hefur starfið verið forvitnilegt, skemmtileg,
umhugsunarvert samskiptalega séð en sá
þáttur er mjög mikilvægur í starfinu, samstarf og samvinna.
Þar sem svæðisstjóri hefur ekki náð að
heimsækja alla klúbba svæðisins enn, mun

hann stefna að því í lok starfsársins og í
versta falli eftir að embættið hefur verið afhent næsta svæðisstjóra.
Ég vil að lokum þakka öllum fyrir samstarfið og viðkynninguna, öllu kiwanisfólki í
svæðinu mínu, í svæðisstjórn og umdæmisstjórn. Megi gæfa og viska fylgja okkur öllum í áframhaldandi starfi fyrir Kiwanishreyfinguna um ókomin ár.
Saman náum við árangri.
Með Kiwaniskveðju,
Þórhildur Svanbergsdóttir,
svæðisstjóri Freyjusvæðis 2018-2019

Skýrsla umdæmisritara, starfsárið 2018-2019
Ég vil byrja mína yfirferð á því að þakka ykkur öllum fyrir góðar viðtökur og gott samstarf. Þetta ár hefur verið ótrúlega gefandi
og jafnframt krefjandi og sýnt mér svo
sannarlega að „saman náum við árangri“.
Undirbúningur fyrir starfið byrjaði í janúar
2018 með því að mæta á fundi hjá framkvæmdaráðinu til að sjá hvernig hlutirnir
ganga fyrir sig. Í febrúar fór ég til Prag í umdæmisritarafræðslu sem var mjög áhugavert.
Gaman að hitta aðra embættismenn og finna
sameiginlega eftirvæntingu sem fylgir nýrri
upplifun.
Vinna við „Hvítu bókina“ hófst um
haustið ásamt undirbúningi fyrir fræðslu
verðandi embættismanna á þinginu í Mosfellsbæ. Emelía Dóra, þáverandi umdæmisritari, bjargaði mér algjörlega fyrir horn
þegar kom að sjálfri fræðslu ritaranna og
kann ég henni bestu þakkir fyrir.
Við vinnslu „Hvítu bókarinnar“ sá ég
glöggt hversu mikilvægt það er að félagsmenn láti klúbbritarann vita af breytingum á
heimilishögum og hann komi þeim breytingum í gagnagrunninn. Mikið var um röng
heimilisföng, nokkuð um óvirk símanúmer
(margir búnir að segja upp heimasímanum
en ekki komið því til skila) og einhverja var
ég búin að láta endurnýja giftingarheitin.
Um 70 þingblöð voru endursend vegna
rangra upplýsinga í gagnagrunni og er það
alls ekki boðlegt.

Líney Bergsteinsdóttir.

Tölfræði, tímabilið 1. október 2018 - 1. ágúst 2019 (skilaðar skýrslur 259 af 340):
money raised (aflað fjár) ISK 11.623.702
total funds to club foundation (styrktarsjóð klúbba)
district foundation (styktarsjóð umdæmisins)
other monetary contribution (önnur framlög)
service hours total (vinnuframlag í klukkustundum)
members involved (félagsmenn sem taka þátt)
non-members involved (utanaðkomandi aðilar)
total expences (heildarkostnaður)
estimated youth served (áætlaður fjöldi barna sem hafa notið góðs af)

Skil á mánaðarskýrslum hafa verið upp
og ofan og þá helst vegna þess að þær eru á
ensku og nokkur óánægja með það. Það
varð úr að formaður fræðslunefndar, Dröfn
Sveinsdóttir, fór í gerð myndrænna leiðbeininga og voru þær sendar á alla ritara í
umdæminu. Þær hafa reynst vel.
Svæðisstjóri Freyjusvæðis, Þórhildur
Svanbergsdóttir, kallaði eftir aukafræðslu
fyrir sína ritara og mættum við einn laugardag upp á Bíldshöfða og var ánægjulegt að
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sjá hve skýrsluskil í Freyjusvæði tóku stökk
upp á við.
Hjálmaafhending og K-lykillinn héldust
í hendur í vor. Sú vinna, og sérstaklega
hjálmaafhending, hafa ekki skilað sér nógu
vel í skýrslurnar. Áætlaður fjöldi barna sem
hafa notið góðs af Kiwanis (estimated youth
served) í maímánuði er samkvæmt gagnagrunninum ekki nema 1025 á vegum þriggja
klúbba! 1. október 2018 voru félagar í umdæminu 792 talsins. Félagafjöldinn hefur
rokkað upp og niður og 23. ágúst 2019 erum
við 801 samkvæmt gagnagrunninum. Þarna
kemur aftur fram mikilvægi þess að upplýsingar séu skráðar inn jafnóðum.
Fjögur verkefni klúbba voru tilnefnd til
auðkennisverkefnis KI að þessu sinni. Framkvæmdaráð valdi dúkkuverkefni Kötlu sem
okkar framlag. Það náði því miður ekki á
topp tíu hjá þeim í Ameríkunni. Evrópuþingið í Reykjavík er fyrsta Evrópuþing sem

ISK 1.734.300
ISK 156.500
ISK 14.655.990
19.905 klst.
1.228 félagar
200 manns
ISK 6.898.252
1.960 börn.

ég mæti á. Virkilega gaman að taka þátt og
sjá umgjörðina. Stefni hiklaust á að mæta á
þingið í Belgíu.
Minni félagsmenn á að saman náum við
árangri og undirrituð er ávallt til þjónustu
reiðubúin.
Líney Bergsteinsdóttir,
umdæmisritari KIF
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Skýrsla svæðisstjóra Ægissvæðis
Kæru Kiwanisfélagar
Vil ég byrja á því að þakka eftirfarandi aðilum fyrir frábær störf þeirra í svæðisstjórn
Ægis 2018-2019, eru það þeir Jón Halldór
Bjarnason kjörsvæðisstjóri (Eldborg), Gunnar Axel Hermannsson ritari (Eldey) og Ingólfur Arnar Steindórsson meðstjórnandi
(Eldey). Fráfarandi svæðisstjóri var Björn B.
Kristinsson (Keilir).
Eitt af hátíðlegustu og skemmtilegustu
störfum svæðisstjóra er að skipta um stjórnir í
klúbbum í sínu svæði. Ég verð að segja að
mikið var ég hissa að sjá hve mismunandi
klúbbarnir standa að stjórnarskiptum. Allir
klúbbar eru búnir að koma sér upp hefð sem
er virkilega hátíðleg. Kjörsvæðisstjóri Jón
Halldór Bjarnason var mér til hjálpar í þessum athöfnum og þakka ég honum fyrir alla
hans hjálp.
Strax í upphafi starfsárs var nokkuð ljóst
að 3 klúbbar í Ægissvæði voru í vandræðum
með félagafjölda og voru búnir að vera í
vandræðum með félagafjölgun í nokkur ár.
Þetta voru Hof, Setberg og Varðan. Var því
farið í aðgerðir til að reyna að hjálpa til.
Stærri klúbbarnir myndu senda 5-7 félaga á
fundi hjá fámennu klúbbunum og hjálpa til
við að gera fundina fjölmennari og skemmtilega. Klúbbarnir sem væru heimsóttir myndu
reyna að hafa ræðumann á þessum fundum
og félagar taka með sér áhugasama gesti. Setberg þurfti síðan ekki á hjálp að halda þar sem
þeir fóru strax að taka inn nýja félaga og eru
nú rétt um 20 félagar í Setberg. Þessar heim-

Guðlaugur Kristjánsson.

sóknir hafa styrkt klúbbana á svæðinu og almenn ánægja með heimsóknirnar og hafa
bæði Hof og Varðan staðið sig alveg sérstaklega vel með ræðumenn og jákvæðni hefur
verið í fyrirrúmi á þessum fundum. Félaga
fjölgun hefur orðið og all flestir klúbbar
svæðissins hafa verið að bæta við sig félögum
á starfsárinu. Ég sem Svæðisstjóri hef lært
mikið af þessu og er stoltur með mitt svæði.
Blái herinn ætlar að vera með okkur þegar
Ægissvæði fer í hreinsun á plasti í svæðinu
Verður það ekki fyrr enn á næsta starfsári.

Hugmyndin er að það yrði skipt niður í hópa
á Reykjanesinu, Kópavogi, Hafnarfirði og í
Garðabæ. Við yrðum rækilega merkt Kiwanis
og nytum kunnáttu Bláa hersins undir stjórn
Tómasar Knútssonar. Þetta yrði sameiginlegt
verkefni klúbba Ægissvæðis og værum við að
vinna samfélagsverkefni í þágu barna, þar
sem við værum að losa burt plastmengun.
Í vor fjölmenntu klúbbar Ægissvæðis á
Evrópuþingið sem var haldið í Reykajvík,
með Óskar Guðjónssson í embætti Evrópuforseta, enn hann hefur hefur gengt því starfi
starfsárið 2018-2019.
Ég verð að segja að árið er búið að vera
ótrúlega fljótt að líða og ég fengið tækifæri á
að kynnast mikið af frábæru Kiwanisfólki enn
betur.
Ég þakka samstarfið á árinu og óska komandi umdæmisstjórn og embættismönnum
hennar alls hins besta á komandi starfsári.
Kær kveðja,
Guðlaugur Kristjánsson
Svæðisstjóri Ægissvæði 2018-2019

Skýrsla umdæmisféhirðis
Nú styttist í að fyrsta starfsári mínu sem umdæmisféhirði ljúki. Starfið hefur gengið vel
og vil ég þakka öllum þeim kiwanisfélögum
sem ég hef átt í samstarfi og samskiptum við
á starfsárinu sem nú er að ljúka. Sérstaklega
vil ég þakka Eyþóri K. Einarssyni umdæmisstjóra og Líney Bergsteinsdóttur umdæmisritara sem nú fara úr stjórn fyrir ánægjulegt
og gott samstarf. Fjárhagur umdæmisins er í
góðum málum og stefna hefur verið tekin á
að eiga varasjóð fyrir þingið okkar í Færeyjum 2021. Mun þingið þar vera dýrar en önnur þing og telur stjórnin að við þurfum að
byggja upp smá sjóð til að taka við þeim útgjöldum sem þar skapast megum ekki hækka
þinggjöld og önnur gjöld. Eins og þið vitið þá
hefur Olís verið að styrkja Kiwanis umdæmið
með auka krónum þegar við setjum eldsneyti
á bílana okkar vil ég þakka þeim fyrir þetta
góða framtak. Ég samþykkti að taka að mér
starf umdæmisféhirðis næsta starfsár, og tel
eðlilegt að féhirðir starfi í 3 ár. Þrjú ár er góð-

Starfið hefur annars gengið vel. Innheimta
umdæmisgjalda hefur gengið vel fyrir sig og
eins innheimta þinggjalda og erlendra gjalda.
Endurbætur á Bíldshöfða 12 hafa verið í
gangi búið er að laga aðkomu í stigahúsi og
stendur til að setja nýtt teppi og mála ganginn.
Þá hefur verið haldið áfram að kaupa borðbúnað, tæki og annað sem til þarf til að auðvelda útleigu enda hefur ásókn um leigu aukist. Petrína Ragna Pétursdóttir hefur séð um
útleigu á húsnæðinu og verið okkur til halds
og traust í viðburðum hjá umdæminum og vil
ég nota tækifærið og þakka henni fyrir gott
samstarf og minna á í leiðinni að Kiwanisfélögum býðst afsláttur á leiguverðum verum
dugleg að nýta okkur ódýran veislusal með
öllum græjum.
Svavar Svavarsson.

ur tími í starfi féhirðis maður er rétt kominn
inn í starfið þegar því líkur og hef ég boðist til
að taka að mér starf féhirðis hjá Petur Oliver.

Með Kiwaniskveðju,
Svavar Svavarsson,
umdæmisféhirðir
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Skýrsla Svæðisstjóra Sögusvæðis
Saman náum við árangri
Skýrsluskil eru að mestu góð þó að dragist
fram eftir mánuðinum að skila þeim. Sögusvæði er með góð skýrsluskil og vonast svæðisstjóri að allir klúbbar verði búnir að skila
sumarskýrslum fyrir umdæmisþing. Fjölgun
er um tvo félaga í Helgarfelli, þrjá í Ölveri en
Mosfell og Búrfell standa í stað. Ós vonar að
þeir nái að bæta einum við í september og
vonandi verður fjölgun hjá sem flestum
klúbbum í Sögusvæði fyrir lok ársins en þetta
eru tölurnar í byrjun september.
Klúbbarnir á Sögusvæði hafa leitað ýmissa leiða til að afla fjár. Þar má nefna Skötuveislu (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 fjáraflanir og vilji til að styrkja góð verkefni. Eitt að
verkefnum Ölvers eftir sumarleyfi var ferð í
Þórsmörk með 7, 8 og 9 bekk.
Klúbbar í Sögusvæði hafa að venju sótt
heim aðra klúbba í svæðinu og umdæminu
enda ávallt gaman að bregða undir sig betri
fætinum. Til Reykjavíkur var haldið á 52.

Karl Sigmar Karlsson.

KIEF þing og mættu þar félagar frá Ós,
Mosfelli, Helgarfelli, Búrfelli og Ölveri og
var gaman að hvað félagar í svæðinu mættu
vel.
Umdæmisþingið er haldið í Hafnarfjarðarbæ undir styrkri stjórn Þyríar Baldursdóttir formanni Þingnefndar sem er félagi
Kiwanisklúbbnum Sólborgu sem lánar okk-

ur fundarherbergi sitt. Hvet ég félaga í Sögusvæði að skella sér á Galaveislu á umdæmisþinginu í Hafnafirði.
Sala K-lykils var þokkaleg þrátt fyrir aðrar
safnanir voru í gangi á sama tíma og geta félagar í Sögusvæði verið ánægðir hvernig til
tókst.
Afhendingu Kiwanishjálmana gekk mjög
vel og geta allir félagar í Sögusvæði geta
stoltir sem tóku þátt í henni, enda ljómuðu
börnin af gleði af hjálmana. Hjálmaverkefnið
gekk vel klúbbunum á Sögusvæði og á
Hjörtur Þórarinsson Búrfelli tengiliður Sögusvæðis í Hjálmanefnd mikið þakklæti skilið
fyrir skipulagningu í Sögusvæði.
Í lokin má nefna má að allir klúbbar á
Sögusvæði hafa skipað nettengla en þeir eiga
að vinna með riturum klúbba svo að upplýsingar um félaga séu ætíð sem réttastar og
hefur gagnatengill ýtt við riturum og tenglum að hafa netföng og heimilisföng sem réttust svo Kiwanisfréttir berist á netinu og
Þingblað komist til skila. Að endingu þakka
ég félögum í Sögusvæði fyrir gott samstarf á
liðnu Kiwanisári.
Karl Sigmar Karlsson,
svæðisstjóri Sögusvæðis

Frá markaðs- og kynningarnefnd
Verkefni í markaðs og kynningamálum eru
mikilvæg öllum hvort sem um er að ræða
fyrirtæki stofnanir nú eða góðgerðarsamtök
eins og Kiwanis. Í heimi þar sem upplýsingar og áreyti á skynfæri okkar er stöðugt
og endalaus tilboð um að gera þetta og hitt
þá er mjög mikilvægt að vera á tánum að
koma frá okkur upplýsingum um okkur og
ekki síður að skapa ímynd okkar út á við,
með markvissum hætti. Hver er svo ímyndin
hafa einhverjir spurt, í mínum huga er það
ekki ljóst hver ímyndin er og væntanlega líka
misjafnt eftir klúbbum og svæðum hvað
kemur í huga fólks þegar minnst er á kiwanis líklegast er það K-lykillinn sem er það sem
fólk er líklegast til að tengja við allavegana
er það niðurstaðan þegar undrritaður hefur
spurt fólk um Kiwanis.
Könnun sem gerð var í evrópu sýndi að
28% höfðu heyrt um kiwanis, 12% höfðu
nokkuð skýra hugmynd um hvað Kiwanis
stæði fyrir og bestu fréttirnar eru að 9%
voru jákvæðir þegar spurt var hvort þeir
gætu hugsaða sér að ganga í kiwanis, þetta er
enginn smá fjöldi fólks, og augljós markhópur fyrir okkur.
Ég veit ekki með vissu hvort þessi könnun
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Gunnsteinn Björnsson.

endurspeglar stöðuna á Íslandi en það læðist
sá grunur að mér að við stöndum ekki verr
hvað varðar að fólk hafi heyrt um kiwanis
hinsvegar væri ég hissa ef 12% gætu sagt til

um að verkefni okkar væri að hjálpa börnum
heims. Það sem fólk veit um kiwanis eigum
við að stórum hluta að þakka landsverkefnunum okkar Hjálmaverkefninu og K-lykilsölu. Í vor í k-lykilsölunni nýtti ég facebook
síðu hreyfingarinnar til að dreifa auglýsingum um söluna í kostaðri dreifingu sú auglýsing sem náði mestri dreifingu náði til
80.000 manns og þarna hjálpaði til að margir
félagar deildu og „likeuðu“ efnið á Facebook
svo fékk Zukerberg jú nokkuð fyrir sinn
snúð.
Ég hef nú verið formaður Markaðs og
kynningarnefndar í þrjú ár og því kominn
tími til að annar taki við keflinu, því gott er
að breyta til og einning hef ég tekið að mér
verkefni fyrir kiwanis sem munu krefjast
fullrar athygli á næstu árum. Ég vil nota
tækifærið til að þakka öllum sem ég hef átt
samskipti við undanfarin ár fyrir gott samstarf og óska arftaka mínum velgengni í sínu
starfi.
Með Kiwaniskveðju,
Gunnsteinn Björnsson
formaður markaðs- og kynningarnefndar
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Frá Kiwanisklúbbnum Ós, Höfn
Kiwanisklúbburinn Ós hefur starfað á Höfn í
31 ár. Fljótlega var stofnaður styrktarsjóður
til að halda utan um þann ágóða af verkefnum klúbbsins sem fer í styrki. Fyrsta stóra
verkefni klúbbsins var að gefa leikaskólanum
kastala og hefur Ós alltaf stutt leikskólann á
Höfn gegnum árin. Nýlega gaf Ós leiktæki í
leikskólann Sjónarhól en hann er auðkennisverkefni Óss. Þá var Ós með í Happy Child
verkefni umdæmisins en klúbburinn hefur
ávallt tekið þátt í slíkum verkefnum. Einnig
má nefna að þegar Styrktarsjóður umdæmis
var stofnaður lagði Ós fram fé til hans.
Árlega eru tíu bágstaddar fjölskyldur
styrktar í kringum jólin og nýttist hluti af
jólatréssölunni í það. Þá hefur Ós styrkt bæði
grunnskólann og framhaldsskólann í sveitarfélaginu með veglegum gjöfum.
Heilbrigðisþjónustan hefur fengið sinn

hluta af söfnunarfé til tækjakaupa og ýmsar
safnanir til hjálpar langveikum börnum hafa
fengið sinn skerf. Páskabingóið gekk sérlega
vel þetta starfsár með metaðsókn en fyrrverandi félagi okkar í Ós, Ásgeir Ásgeirsson hefur aðstoðað okkur með páskaeggin frá
Freyju. Í dag er Ásgeir félagi í Setbergi. Ekki
má gleyma hinni árlegu Groddaveislu með
sínum ljúffengu hval-, sauða- og hrossaréttum. Á meðan á veislunni stendur er haldið
málverkauppboðið og hefur það alltaf skilað
vel í styrktarsjóðinn.
Kiwanis er með landsverkefni á hverju ári
en það er hjálmaverkefnið til sex ára barna og
var hjálmaafhendingin í ár í Hafnarskóla
þann 29. apríl. Þá er K-dagurinn haldinn á
þriggja ára fresti með sölu K-lykils eða merki.
Að þessu sinni for yngri deild Körfuboltadeildar Sindra í hús á Höfn og Nesjum til að

selja. Kiwanisfélagar voru í Miðbæ með sölu
á K-dags merkjum og var salan ágæt.
Þá má að lokum geta þess að það stendur
til að stofna kvennaklúbb á Höfn. Kynningafundur verður auglýstur í haust og það væri
gaman að sjá öflugan kvennaklúbb á Höfn.
Oft erum við spurðir hvað Kiwanis er.
Það er gott að nefna að Kiwanis er alheimssamtök sjálfboðaliða sem hafa það að markmiði að bæta heiminn með þjónustu í þágu
barna.
Kiwanis er alþjóðleg þjónustuhreyfing
manna og kvenna, sem hefur áhuga á að taka
virkan þátt í að bæta samfélagið, og láta gott
af sér leiða. Í samstarfi fá þessir aðilar áorkað
því sem einstaklingar geta ekki einir. Frjálst
samstarf gerir þeim kleift að vinna að alþjóðlegum verkefnum innan hinnar alþjóðlegu
hreyfingar.
Verum dugleg að bjóða á nýjum félögum
á fundi og stofna nýja klúbba, með því höldum við áfram að geta stutt börn og hjálpað til
í samfélögum okkar. Munum svo kjörorð
næsta umdæmisstjóra „Byggjum á því sem
vel er gert – Byggi á tað sum er væl gjört“
Gleðilegan Kiwanisvetur!
Sigurður Einar Sigurðsson
forseti Ós

Börnin á Sjónarhól prófa nýju hjólin.

Nýju hjólin sem Ós færði Leikskólanum Sjónarhól.
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Afmælisfundur Heklu 17. júlí 2019
Ávarp forseta: Ingólfs Friðgeirssonar
Tilefni þessarar samkomu, sem reyndar er
haldin á reglulegum fundatíma Kiwanisklúbbsins Heklu, er það að þann 14. Janúar
síðastliðin voru liðin 55 ár frá stofnun
klúbbsins, sem markaði jafnframt upphaf að
starfsemi Kiwanis á Íslandi.
Í samantekt um sögu Kiwanis sem finna
má á heimasíðu hreyfingarinnar er lýst
stofnun Kiwanis 1915 í Detroit í Bandaríkjunum og stofnun fyrsta klúbbsins utan
Bandaríkjanna – í Hamilton, Ontario í
Kanada árið eftir og ákvörðunum sem teknar voru í framhaldi af því um að gera hreyfinguna alþjóðlega. Síðan segir þar:
„Árið 1962 var fyrsti klúbbur utan Bandaríkjanna og Kanada stofnaður, en það var í
Mexíco og skömmu síðar var annar stofnaður á Bahamaeyjum. Árið 1963 voru 7 klúbbar stofnaðir í Evrópu, sá fyrsti 25. febrúar í
Vínarborg í Austurríki.
Fyrsti klúbburinn á Norðurlöndum var
stofnaður 10.janúar 1964 í Osló í Noregi og

fjórum dögum síðar var komið að Íslandi, en
þá var Kiwanisklúbburinn Hekla stofnaður í
Reykjavík og var hann 9. klúbburinn sem
stofnaður var í Evrópu.“
Eyjólfur Sigurðsson segir nánar frá stofnun klúbbsins í samantekt sem hann flutti á
umdæmisþingi í tengslum við 50 ára afmæli
Heklu. Þar rekur hann áhuga Hilmars
Skagfield, félaga í The Kiwanisclub of Capital City, Tallahassee, Florida á að stofna
Kiwanisklúbb á Íslandi og samskiptum hans
við Einar Jónsson um þetta mál. Einar var
á þeim árum umsjónarmaður fegurðasamkeppna á Íslandi og fór með sigurvegara
til alþjóðlegrar keppni sem þá var haldin í
nágrenni Hilmars á Langasandi í Florida.
Síðan segir í samantekt Eyjólfs:
„Samskipti Einars og Hilmars vegna
þessara alþjóðakeppna urðu til þess að
Hilmar ákvað að fara fram á það við Einar að
hann reyndi að stofna fyrsta Kiwanisklúbbinn á Íslandi. Formlegt bréf frá Kiwanis-

klúbbnum í Tallahassee barst Einari í
október 1962. Þar bauðst klúbburinn til þess
að vera stofnklúbbur og aðstoða hinn nýja
klúbb eftir föngum. Einar ræddi þetta við
félaga sína næstu mánuðina og eftir allítarlega íhugun ákváðu Einar og félagar hans að
slá til. Valin var undirbúningsnefnd og henni
falið að undirbúa stofnfund. Stofnfundur
fyrsta Kiwanisklúbbsins á Íslandi, Heklu var
haldinn 14. janúar 1964, frá og með þeim
degi hófst formlegt Kiwanisstarf á Íslandi.
Stofnfélagar Heklu voru 30 og fjölgaði í 50 á
næstu 12 mánuðum. Krafturinn var mikill
og fljótlega var byrjað að skipuleggja þjónustuverkefni klúbbsins.“
Ég ætla ekki að rekja þessa sögu frekar en
vísa á erindi Eyjólfs þar sem hann lýsir fjölgun í hreyfingunni með stofnun fleiri klúbba,
stofnun umdæmis og svæða og svo framvegis.
Kiwanisklúbburinn Hekla hefur frá
stofnun sinni verið með öflugt starf og í

55 ára afmælisfundur Heklu
haldinn 17. janúar 2019 í sal Drúída Mjóddinni
Forseti setur fundinn kl. 19:30 og bíður alla
velkomna. Til fundarins voru boðnir Kiwanisfélagar og makar, fulltrúar Íþróttafélags
fatlaðra sem er styrkþegi að þessu sinni og
forseti Kiwanis Evrópu Óskar Guðjónsson
og frú. 76 gestir voru mættir og 13 Heklu
félagar.
Forseti tilkynnti um andlát Þorsteins Sigurðssonar en hann lést laugardaginn 12. janúar.
Síðan bað hann Ólaf G. Karlsson að flytja
minningarorð um Þorstein, Ólafur fór yfir

Stofnfélagar Heklu heiðraðir.
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störf Þorsteins hjá Heklu og þakkaði honum
fyrir hans framlag til Kiwanishreyfingarinnar. Þorsteinn var mikill Kiwanismaður. Síðan bað hann fundargesti að rísa úr sætum og
minnast hans með mínútu þögn.
Þá gerði forseti matarhlé. Boðið var upp á
súpu, steikt lambalæri, kaffi og köku í eftirrétt.
Hrafn Jökulsson bað um orðið og þakkaði Kiwanismönnum m.a. framlag þeirra til
hjálmaverkefnisins á Grænlandi.
Forseti sagði frá tilefni fundarins og rakti

síðan 55 ára sögu Heklu og þar með líka
umdæmisins í stuttu máli. Hann sagði frá
helstu styrktarverkefnum klúbbsins og sagði
frá sameiningu klúbba og að Heklufélagar
hefðu komið að stofnum fjölda klúbba.
Björn Pálsson formaður heiðursgjafanefndar kallaði upp til sín þá félaga sem hafa
verið í klúbbnum frá stofnun og eru það ,
Eyjólfur Sigurðsson, Magnús R. Jónsson,
Þorgeir Skaftfell, Garðar Hinriksson og
Ólafur K. Karlsson. Björn fékk Ingólf forseta til að aðstoða sig við að hafhenda þeim
skjal og 55 ára merkið. Þeim var þakkað allt
það góða starf sem þeir hafa gert fyrir klúbbinn og Kiwanishreyfinguna í 55 ár.
Þá var komið að veitingu heiðursviðurkenninga, það er gullstjarna með rúbínsteini, merki og skjöldur æðsta viðurkenning
Kiwanis og var það Sigurður R. Pétursson
sem það gerði og hann kallaði upp til sín,
Ólaf G. Karlsson, Magnús R. Jónsson, Þorgeir Skaftfell, Garðar Hinriksson og Björn
Pálsson. Sigurður bað síðan forseta Kiwanis
í Evrópu Óskar Guðjónsson að aðstoða sig
við að afhenda stjörnurnar. Sigurður rakti
aðeins störf þeirra innan klúbbsins og þakkaði síðan þessum heiðursmönnum fyrir allt
það góða starf sem þeir hafa gert fyrir klúbbinn og Kiwanishreyfinguna.
Nú var komið að skemmtiratliði kvöldsins og það var Örn Árnason . hann fór á
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gegnum árin hafa helstu styrktarverkefni klúbbsins snúið að dvalarheimili aldraðra, Hrafnistu, Íþróttasambandi fatlaðra,
sterkasta fatlaða manni heims, félög sem
starfa að þjónustu við krabbameinssjúkra,
eins og Ljósið og Blái naglinn og gefin hafa
verið tæki og búnaður til Landspítalans. Auk
kostum og fékk salinn með sé í sínum frábærum skemmtiatriðum.
Nú var komið að styrkveitingu Heklu og
Esju félaga. Forseti bað Ólaf G. Karlsson
formann styrktarnefndar Heklu að koma og
afhenda styrkinn. Ólafur kallaði til fulltrúa
íþróttasambands fatlaðra þá Þórð Hjaltested
og Ólaf Magnússon og afhenti þeim gjafabréf að verðmæti 1.000.000,-. Þórður þakkaði síðan fyrir og sagði að þessi styrkur kæmi
sér mjög vel því að, síðar á þessu ári væri
heimsmeistaramót í frjálsumíþróttum í
Dubai og færi þangað hópur barna og unglinga. Þórður þakkaði samstarfið undanfarandi trúleg 30 ára.
Afmæliskveðjur og ávörp fluttu eftirfarandi: Inga Þórunn Halldórsdóttir forseti
Dyngju. Ólafur Sveinsson forseti Kötlu.
Stefán Pálsson forseti Þyrils. Svavar Svavarsson forseti Hraunborgar. Guðmundur
Pétursson forseti Esju og Þórhildur Svanbergsdóttir svæðisstjóri Freyjusvæðis.
Að lokum fluttu ræður forseti Kiwanis
Evrópu Óskar Guðjónsson og flutti kveðju
frá Evrópu skrifstofunni og umdæmisstjóri
Eyþór Einarsson og flutti kveðju umdæmisins Ísland-Færeyjar.
Ingólfur Friðgeirsson forseti Heklu þakkaði gestum fyrir komuna og sagðist vera
mjög ánægður með mætinguna á fundinn,
hann óskaði mönnum góðrar heimkomu.

þessa hefur klúbburinn komið með öflugum
hætti að styrktarverkefnum umdæmisins
eins og K-degi og hjálmaverkefnum og alþjóðlegum verkefnum eins og báráttunni
gegn stífkrampa og joðskorti.
Þegar fór að halla undan fæti með vöxt
Kiwanishreyfingarinnar og fjölgun klúbba,
þá var gripið til þess ráðs að sameina klúbba
með það í huga að betri væri einn sterkur
klúbbur en tveir veikari. Tveir klúbbar hafa
sameinast Heklu á þessum 55 árum, það eru
Kiwaniskúbburinn Nes af Seltjarnarnesi og
Kiwanisklúbburinn Viðey. Með þessum
klúbbum komu svo ný verkefni sem klúbbarnir höfðu verið að styrkja, eins og vistheimilið Bjarg á Seltjarnarnesi, barnaheimili
í Reykjadal auk íþróttasambands fatlaðra og
sterkasta fatlaða manns í heimi, sem áður
voru nefnd.
Kiwanisklúbburinn Hekla er, eins og hér
hefur komið fram, móðir eða amma allra
kiwaniskúbba á Íslandi – Gott ef hún er ekki
orðin langamma. Í gegnum árin hefur heldur dregið úr endurnýjun í klúbbnum og má
segja að aldurinn sé nú nokkuð farinn að

segja til sín. Allavega er þessi „amma“ nú
hætt að geta af sér nýja klúbba. Ekki hefur
þó komið til tals að amman fari að „flytja
inná“ eitthvert af börnunum eða barnabörnunum en frekar verið horft til þess „að fá
heimaþjónustu“ – sem lýsir sér í okkar tilviki
í því að við höfum á yfirstandandi starfsári
lagt áherslu á heimsóknir í aðra klúbba og
samstarf með þeim.
Góðir félagar og gestir. Það er viðeigandi
á tímamótum sem þessum að félögum sem
vel hafa unnið sé klappað á öxlina og veitt
viðurkenning frá sínum klúbbi. Við ætlum í
dag að afhenda merki til félaga sem starfað
hafa í 55 ár í klúbbnum og einnig ætlum við
að veita stjörnu til valinna félaga.
Fyrst verður afhent 55 ára merki og vil ég
biðja formann heiðursgjafanefndar, Björn
Pálsson og taka við og stýra þessari afhendingu og síðan vil ég biðja Sigurð R
Pétursson að koma hér upp og stýra afhendingu á stjörnum.

Félagar í Heklu heiðraðir fyrir góð störf.

Fundi slitið kl. 10:15.
Íþróttasambandi fatlaðra afhentur styrkur að upphæð ein milljón.
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Gefandi starf og ómetanleg vinátta
Starfið hjá okkur í Dyngju hófst að venju í
september en stjórnarskiptafundur var 2.
október. Þórhildur Svanbergsdóttir, svæðisstjóri, sem er félagi í Dyngju, sá um þau. Það
er mikill heiður fyrir svo ungan klúbb að eiga
fulltrúa í umdæmisstjórn.

gönguferðir. Það er alltaf gaman að hitta,
kynnast og ræða við aðra Kiwanisfélaga það
eflir samkennd innan hreyfingarinnar.
Við hittust svo alltaf á sumarfundi í júní
og í ár var valið að fara í Sveitabúðina Sóleyju. Þar borðuðum við og áttum saman

Dyngjur á fundi.

Fyrir utan hefðbundna fundi héldum við
jóla/ skemmtifund þar sem Dyngjur buðu
með sér konum til að kynna klúbbinn.
Blómaskreytir frá Bjarkarblómi í Smáralindinni kom og kenndi okkur að gera jólaskreytingar, sem var mjög vel heppnað,
einnig var afhentur styrkur til Vinasetursins.
Svona kvöld kynna Kiwanis, klúbbinn og
starfsemi hans og verði án efa til þess að fleiri
félagar komi til okkar. Afmælisdagur Dyngju
er 12. desember og þá gerum við okkur glaðan dag og skemmtum okkur saman.
Frá upphafi hafa Dyngjur verið duglegar
að heimsækja aðra klúbba og fóru m.a. í
heimsókn til Ölversfélaga og á sameiginlegan fund í Freyjusvæðinu í febrúar. Síðan
vorum við boðnar til Kiwanisklúbbsins
Heklu á 55 ára afmæli hans og Kiwanishreyfingarinnar og á 25 ára afmælisfund
Sólborgar. Kvennaklúbbarnir Dyngja, Sólborg og Varða héldu sinn árlega sameiginlegan fund í Kiwanishúsinu í Reykjanesbæ í
mars s.l. í boði Vörðu. Fyrirlesari var Ásta
Gunnarsdóttir og fjallaði hún um útivist og

1. bekkur með hjálmana sína.
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Guðrún forstöðukona og Þórhildur, formaður
Styrktarsjóðs.

mjög skemmtilegt kvöld í góðu veðri. Fór
þar saman persónuleg þjónusta, góður matur
og frábær félagsskapur.
Í vor vorum við með okkar árlega kaffi-

samsæti fyrir íbúa í Hvassaleiti 56-58. Þar
mættu tæplega 60 manns. Boðið var upp á
kaffi og veitingar og farið var með gamanmál. Sveinn Sigurjónsson harmonikkuleikari
spilaði á nikkuna og síðan undir fjöldasöng.
Við höfum gert þetta einu sinni á ári þessi ár
sem við höfum fundað þarna og hefur þetta
mælst mjög vel fyrir hjá íbúunum.
Á þessum árum sem klúbburinn hefur
starfað höfum við verið að skapa hefðir og
venjur í starfinu. Við höfum verið að færa
undirbúning og skipulagningu meira yfir á
facebooksíðu klúbbsins. Erum með fundargerðir þar þannig að félagar geti kynnt sér
efni þeirra fyrir fundina einnig að hefja
skipulagningu viðburða. Þar setjum við líka
inn myndir.
Aðal styrktarverkefni okkar er að styrkja
starfið í Vinasetrinu, helgarheimili fyrir börn,
sem þess þurfa. Við höldum Dyngjubingó
tvisvar á ári og ágóðinn fer jafnan til heimilisins. Fyrri styrkurinn var afhentur Guðrúnu Arinbjarnardóttur, forstöðukonu, á
jólafundinum okkar og hinn á fundi í Kaldárseli í apríl. Þessir peningar koma sér vel fyrir
heimilið og í ár var á áætlun hjá þeim að
kaupa hjól og hjólabúnað.
Einn starfsmanna Vinasetursins er mikill
útivistarmaður og hjólari. Hefur hann farið
með krakkana í hjólaferðir og gönguferðir í
nágrenninu. Þetta er mjög vinsælt hjá þeim
en hjólin og búnaður er gamall og nauðsynlegt að endurnýja hann til að efla þetta starf.
Einnig hefur klúbburinn gefið heimilinu
ýmislegt fleira. Þetta er þakklátt starf og verkefni þar sem fer vel saman gildi Kiwanis og
vitneskjan um að það sem við látum af hendi
gagnist vel þeim börnum sem þarna dvelja.
Við tókum líka þátt í verkefninu Happy
Child og í sölu á Kiwanislyklinum og seldum
við um 700 lykla. Við erum mjög stoltar af
þeim árangri. Undanfarin ár hafa svo nokkrar Dyngjur jafnan gengið í Pietagöngunni
um jólin og á vorin. Við lítum svo á að sjálfsagt sé að styrkja og vera með í sameiginleg-

Bingónefndin. Heiðbrá, Erna og Ragnheiður.
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Ánægjuleg inntaka nýs félaga.

Á ferðalagi.

um verkefnum sem miða að þjónustu við
börn og bæta aðstæður þeirra.
Dyngja er í samstarfi við Seljaskóla og
Ölduselsskóla varðandi hjálmana til 1. bekkinga og voru afhentir 109 hjálmar. Frá upphafi hefur samstarfið við báða skólana verið
mjög gott og vel tekið á móti okkur. Það
gleður Kiwanishjartað að hitta þessi kátu
börn og vita að hjálmarnir „vernda litlu kollana“ ef þeir eru notaðir rétt.

Við tókum svo þátt í undirbúningi fyrir
Evrópuþingið sem haldið var hér heima í
maí, m.a. með því að ganga frá þinggögnum
og hjálpa til við afhendingu á þeim á þinginu.
Var skemmtilegt að fá tækifæri til að taka þátt
í þessu og kynnast fólki enda fjölmenntum
við á þingið. Þarna var einstakt tækifæri til að
vera með og finna þá samkennd sem er í
Kiwanishreyfingunni.
Framundan hjá okkur er svo spennandi

starfsár en á því þurfum við m.a. að leggja
áherslu á að fjölga félögum, halda áfram að
móta klúbbinn og mynda okkur sterka framtíðarsýn.
Inga Þórunn Halldórsdóttir,
forseti Dyngju

Frá Kiwanisklúbbnum Skildi, Fjallabyggð
Á árinu 2018 mótaði Kiwanisklúbburinn
Skjöldur, Fjallabyggð, framtíðarskipulag á
einu styrktarverkefni klúbbsins. Verkefni
þetta er fólgið í því að kortleggja staðsetningu hjartastuðtækja sem til eru og koma
fyrir tækjum á starfssvæði klúbbsins ásamt
því að vekja athygli almennings á staðsetningu svo og halda námskeið í meðferð tækjanna. Klúbburinn á tækin og fylgir þeim eftir
varðandi rafhlöðuskipti og það sem til þarf.
Fyrir utan að koma fyrir tæki í Kiwanishúsinu á Siglufirði keypti klúbburinn fimm
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önnur tæki og kom þeim fyrir á samkomustöðum aldraðra á Siglufirði og Ólafsfirði, og
einnig var tækjum komið fyrir í „Kjörbúðinni“ á Siglufirði, Ólafsfirði og á Dalvík.
Nú hefur klúbburinn keypt tvö tæki til
viðbótar og hafa þau verið afhent Björgunarsveitunum í Fjallabyggð til notkunar í bílum
sveitanna.
Þá er ákveðið að endurtaka námskeiðshald fyrir almenning í meðferð tækjanna og
staðsetningu. Inn á götukort, sem gefið er út
í sveitarfélaginu til leiðbeiningar fyrir gesti

og gangandi, verður svo staðsetning tækjanna, og annarra tækja sem til eru, merkt inn
á, öllum til glöggvunar.
Okkur klúbbfélögum þykir þetta gott og
merkilegt framlag og leggjum það fram sem
auðkennisverkefni 2019.
Með Kiwaniskveðju,
Forseti Skjaldar,
Guðmundur Skarphéðinsson.
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52. Evrópuþing Kiwanis 2019 á Íslandi
Dagana 24. og 25. maí var Evrópuþing
Kiwanis haldið á Hilton hótelinu í Reykjavík,
en Evrópuforseti Kiwanis starfsárið 2018 2019 er Óskar Guðjónsson, félagi í Eldey.
Þingið, sem var mjög umfangsmikið, sóttu
hátt í 500 Kiwanisfélagar og gestir.
Setningarathöfnin fór fram á föstudegi.
Forseti Íslands Guðni Th. Jóhannesson

ávarpaði gesti og ávarpi loknu var hann
sæmdur Hixon orðunni. Þá voru afhentir
styrkir K-Lykils verkefnisins til Bugl og Pieta
samtakanna. Einnig var Happy Child verkefninu veittur styrkur frá Umdæminu Ísland-Færeyjar.
Þingið fór síðan fram á laugardegi. Þinginu stjórnaði fyrrverandi Evrópuforseti,

Forseti Ísland ásamt formanni Borgarráðs ávörpuðu setningarathöfn þingsins.

Sjoerd Timmermanns, en Óskar var veikur
þegar þingið fór fram. Fundarstjóri var Ástbjörn Egilsson fyrrverandi Evrópuforseti og
félagi í Esju. Á þinginu var félagi okkar í
Drangey Gunnseinn Björnsson kosinn fulltrúi í heimsstjórn Kiwanis.
Einar Már Jóhannesson, félagi í Keili,
formaður Evrópuþingnefndar 2019

Á þinginu var Gunnsteinn Björnsson kjörinn í
hemisstjórn Kiwanis.

Heimsforseti Daniel Vigneron ásamt umdæmisstjóra Eyþóri Einarsyni og fyrrverndi heimsforseta Eyjólfi Sigurðsyni.

Afhending á Styrkjum á Evrópuþingi.
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Hressir félagar við Söluborð Styrktarsjóðs.
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Evrópustjórn 2018-2019.

Verðandi Heimsforseti Kiwanis Daniel Vigneron ásamt Umdæmistjóra Eyþóri afhenda Forset Íslands Hixson
orðu fyrir stuðning við landssafnanir Kiwanis.

Guðlaugur Kristjánsson og Haukur Sveinbjörnsson
grilla fyrir þinggesti á fimmtudagskvöldinu.

Þingforseti Ástbjörn Egilsson ásamt Sjoerd Timmerman Piero Grasso og Francesco Valenti.
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