
Stjórnarfundur  í félagi íslenskra félagsliða. 
 
 

Stjórnarfundur haldinn 8.apríl 2013  kl 19:30 að Grettisgötu 89  Reykjavík. 

Símafjarfundarbúnaður notaður á Dalvík og Sauðárkróki. 

Mættar eru  Salvör Sigríður Jónsdóttir  ( Sallý) formaður , Árdís Jónasdóttir gjaldkeri,  

Guðrún Ásta Björgvinsdóttir meðstjórnandi , Hafdís Sverrisdóttir varastjórn , og  

Birna Jónsdóttir ritari. Á fundi vantaði  Guðbjörgu Benjamínsdóttur varaformann,  

Elvu Hlín Harðardóttur  og                                             Olgu  Alexandersdóttur  

meðstjórnendur. 

Helstu mál á dagskrá : 10 ára afmælið, Heimasíðan. Lögverndun ,félagsgjöldin, 

fundurinn á Akureyri  , lagabreytingar .Umræður um 10 ára afmælið , Ákveðið  að 

heiðra fyrstu stjórn og formenn og færa þeim blómvönd.sirka 8 manns.  Sallý búin að 

tala við einhverja  meðlimi úr fyrstu stjórn  og  athuga með fyrri formenn .búið er  að 

tala við fyrrverandi formann  .Búið að tékka  á skemmtiatriðum ,það allt að verða 

klárt. Ákveðið að bjóða starfsfólki SFR  að koma  og einnig  Eflingarfólki  .Búið er að 

athuga með veitingar og samið um að skila  aftur ef er mikill afgangur.  

 Keypt  afmæliskaka  með merkinu á. Búið er að senda ráðherra  póst  og bjóða 

honum í 10 ára afmælið, ekkert svar hefur borist . Sallý formaður kom með fyrirspurn 

frá SFR þess efnis , hvað félagsliðafélagið vildi fá í afmælisgjöf. ,samþykkt  að 

myndavél væri góður kostur. 

Heimasíðan  , vantar smá lagfæringar sem verða vera  til  , áður en heimasíðan opnar 

formlega . Lögverndun., Velferðarráðuneytið svaraði  til baka um að  þeir væru 

komnir með svar frá landlæknisembættinu  að svarið  færi að koma og að 

velferðarráðuneytið kannaði málið hjá landlæknisembættinu. 



.Umræður um , að halda aðalfund í apríl og kanna  með félagsgjöldin ,samþykkt að 

gera lagabreytingar og leggja þær fyrir aðalfund.  Halda áfram að gera fréttablað , 

umræður um  hvort  eigi að fá fyrirlestrakvöld  eða jafnvel málþing  sem er gagnlegt. 

Umræður um fundinn sem vera á  Akureyri  3-5 mai n.k.  Samþykkt  að skila annari  

íbúðinni. 

Fleira ekki tekið fyrir, fundi slitið . 

           Birna Jónsdóttir 

 


