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FKA 1999– 2018
Framtíðarsýn FKA
Íslenskt atvinnulíf einkennist af fjölbreytileika öðrum
löndum til fyrirmyndar.
Hlutverk
Hlutverk FKA er að efla tengslanet og styðja kvenleiðtoga
til að sækja fram og sameina. FKA vinnur með aðilum
á vinnumarkaði, fyrirtækjum, félagasamtökum og hinu
opinbera að því að efla og benda á þátt kvenna í stjórnun
eða stjórnunarstöðum í atvinnulífinu.
Á starfsárinu 2017–2018 stóð félagið fyrir tæplega 90
viðburðum og fjölbreyttri fræðslu ásamt því að veita
ráðgjöf til hinna ýmsu fyrirtækja og verkefna.
FKA knýr fram breytingar á lögum og venjum til að gæta
jafnvægis- og fjölbreytileika innan atvinnulífsins. FKA er
leiðandi hreyfiafl til að efla fjölbreytileika atvinnulífsins.
Markmið
• FKA er öflugt tengslanet kvenna úr öllum greinum
atvinnulífsins.
• FKA er leiðandi hreyfiafl sem eflir fjölbreytileika
atvinnulífsins.
• FKA styður kvenleiðtoga í að sækja fram og
sameinar þær til aukins sýnileika og þátttöku.

Stærstu verkefni FKA
Frá 1999 - FKA Viðurkenningarhátíðin sem er stærsti
viðburður félagsins og vekur athygli á kvenleiðtogum.
Frá 1999 - Fjölbreytt viðburðadagatal til að efla konur
í atvinnulífinu og stækka tengslanet þeirra.
Frá 2009 - Stjórnarverkefnið þar sem markmiðið er aukið jafnvægi kynja í stjórnum félaga.
Frá 2013 - Fjölmiðlaverkefni sem stuðlar að auknum
sýnileika kvenna í fjölmiðlum.
Frá 2016 - Stefnumótun í Kríunesi þar sem áherslur
voru að efla starf FKA á landsbyggðinni og með ungum
konum.
Frá 2017 - Jafnvægisvogin sem stuðlar að aukinni hlutdeild kvenna í efra lagi stjórnunarstarfa.
Umfang FKA
• Í FKA eru 1150 virkar konur sem eru stjórnendur og
leiðtogar og koma úr öllum greinum atvinnulífsins.
• Yfir 90 fjölbreyttir fundir á hverju ári um allt land í
samvinnu við atvinnulífið
• Um 100 konur starfa í stjórnum, deildum, ráðum og
nefndum félagsins.
• Í FKA starfar stjórn, tvær sjálfstæðar deildir, tvö ráð,
sex nefndir og fjórar landsbyggðanefndir.

STJÓRN FKA 20 1 7–20 1 8
Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli
aðalfunda og gætir hagsmuna þess á grundvelli laga
félagsins. Stjórn ræður til sín framkvæmdastjóra sem
er Hrafnhildur Hafsteinsdóttir.
Rakel Sveinsdóttir
Formaður FKA og framkvæmdastjóri Spyr
Danielle Neben
Varaformaður FKA, ráðgjafi og eigandi Maresías

Fé lags konu r F KA

Kolbrún Hrund Víðisdóttir
Gjaldkeri FKA, eigandi og stjórnarkona Svartækni
Áslaug Gunnlaugsdóttir
Stjórnarkona FKA, lögmaður og eigandi hjá LOCAL lögmönnum
Anna Þóra Ísfold
Stjórnarkona FKA, ráðgjafi í stafrænni miðlun og markaðsráðgjöf

S t j ór n F KA
Hreyfiaflsverkefni
J AF N V ÆG I SVO G I N
FJ Ö L MI Ð L AV E R K E F N I Ð
#ME TO O ÁH E RSLUV E R K E F N I STJ Ó R N AR

Ragnheiður Aradóttir
Stjórnarkona FKA, stofnandi og eigandi viðburðafyrirtækisins
PROevents og þjálfunarfyrirtækisins PROcoaching

Fra m kvæ md a st j ór i
S kr ifst ofa F KA

D e il d i r

Nefn d ir

L a n dsbyg gðin

ATVINN U R EKEN DAD EILD
LE IÐTOGAAU ÐU R

A L Þ J Ó ÐA N E F N D
F RÆÐ S LUN E F N D
VI Ð S K I PTA N E F N D
N ÝSKÖ PUN A RN E F N D
GOLFNEFND
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Guðrún Ragnarsdóttir
Stjórnarkona, ráðgjafi og meðeigandi ráðgjafafyrirtækisins
Strategíu ehf.

Áhersluverkefni stjórnar 2017–2018
Í þessari skýrslu verður gerð grein fyrir stærstu hreyfiaflsverkefnum stjórnar, en þau eru Jafnvægisvogin,
Fjölmiðlaverkefnið og eftirfylgni #METOO byltingarinnar.
Önnur helstu verkefni stjórnar voru fyrirliggjandi frá
stefnumótun í Kríunesi 2016. Þar var ákveðið að FKA
ætti að efla starf sitt á landsbyggðinni og með ungum
konum. Í kjölfarið ákvað stjórn að fá LeiðtogaAuði og
FKA Framtíð til að brúa bil leiðtogakvenna með því að

móta á milli sín mentorprógram. Þessu var fylgt eftir af
viðkomandi hópum síðastliðið haust. Þá var ákveðið að
á þessu starfsári yrði unnið að stofnun FKA Vesturlands
sem fjórðu landsbyggðardeildina, en ráðist yrði í sömu
vinnu á Austurlandi starfsárið 2018–2019 með það að
markmiði að FKA næði að vera með starfsemi um land
allt áður en félagið yrði 20 ára árið 2019.
Til að fylgja eftir innleiðingu stefnu FKA frá fyrri árum,
fylgdi stjórn eftir starfsáætlun og aðgerðaáætlun sem
skiptist í 90 daga áætlun fyrir áramót og 150 daga áætlun
á vorönn. Meðal þess sem innleiðing stefnu FKA fól í sér
var aukið samtal við stjórnvöld. Stjórn FKA fylgdi þessu
markmiði eftir með því að setja fram umsagnir og tillögur
til Alþingis. Fimm beiðnir um umsagnir ályktana bárust
frá Alþingi og þar af taldi stjórn FKA ástæðu til að skila
inn áliti á þremur þeirra. Nánar má lesa um umsagnir á
vefsíðu FKA. Þá var fyrirliggjandi að stjórn FKA þyrfti að
efla innviði reksturs skrifstofu með styrkari fjárhagsstöðu.
Þessu markmiði var náð með áherslum um fjölgun aðildarkvenna og ýmsum hagræðingaraðgerðum í rekstri.
Stjórn þakkar öllum félagskonum sem komu að verkefnum og starfi félagsins á árinu.
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HREYF IAF LSV E R K E FN I FK A
Jafnvægisvog FKA
Jafnvægisvogin er eitt af hreyfiaflsverkefnum FKA og
síðastliðin tvö ár hefur verið unnið að undirbúningi
þess. Það var mikið ánægjuefni þegar formaður FKA,
Rakel Sveinsdóttir, undirritaði samninga við samstarfsaðila verkefnisins nýlega. Samstarfsaðilar FKA í
Jafnvægisvoginni eru Velferðarráðuneytið, Sjóvá og
Deloitte. Guðrún Ragnarsdóttir stjórnarkona FKA er
talsmaður verkefnisins fyrir hönd stjórnar FKA og hefur
Eva Magnúsdóttir hjá Podium, verið fengin til að sinna
verkefnisstjórn.
Markmið Jafnvægisvogarinnar er að árið 2027 verði
hlutfallið á milli kynja 40/60 í framkvæmdastjórnum
fyrirtækja á Íslandi. Búið er að móta 5 ára framkvæmdaáætlun til að styðja við þetta markmið en tilgangur
verkefnisins er eftirfarandi:
1. Að auka á jafnvægi kynja í efsta lagi stjórnunar fyrirtækja
í íslensku viðskiptalífi með það að markmiði að árið 2027
verði hlutfallið á milli kynja 40/60 í framkvæmdastjórnum
fyrirtækja á Íslandi.
2. Að virkja íslenskt viðskiptalíf til að verða öðrum þjóðum
til fyrirmyndar í jafnréttismálum.
3. Að veita viðurkenningar og draga fram í sviðsljósið fyrir
tæki sem hafa náð markmiðum Jafnvægisvogarinnar.
4. Að standa fyrir viðburðum og fræðslu og vekja samfélagið
til umhugsunar um virði fjölbreytileika og jafnvægis.
5. Að taka saman heildræna stöðu og niðurstöðu greininga á
stöðu stjórnenda í íslensku atvinnulífi og birta niðurstöður.

Skipað hefur verið Jafnvægisvogarráð sem fulltrúar samstarfsaðilanna skipa. Fulltrúi FKA er formaður ráðsins og
mun ráðið funda að minnsta kosti fjórum sinnum á ári.
Þess á milli mun formaður ráðsins og verkefnisstjóri fylgja
eftir ákvörðunum og framkvæmdaáætlun verkefnisins í
nánu samráði við formann og framkvæmdastjóra FKA.
Það er mikið ánægjuefni fyrir FKA að hafa fengið jafn
öfluga samstarfsaðila og raun ber vitni. Strax á fyrsta
fundi Jafnvægisvogarráðsins var ljóst að mikill hugur
er í öllum samstarfsaðilum og metnaður fyrir því að
verkefnið skili þeim árangri sem lagt er upp með. Á
næstu vikum og mánuðum verða einstakir þættir verkefnisins kynntir nánar en það er ástæða til að taka strax
frá 31. október því þá verður haldin fyrsta ráðstefna
Jafnvægisvogarinnar.
Fulltrúar Jafnvægisvogar: Guðrún Ragnarsdóttir sem formaður
Jafnvægisvogar, Rakel Sveinsdóttir, Hrafnhildur Hafsteinsdóttir og
Kolbrún Hrund Víðisdóttir.
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Fjölmiðlaverkefni FKA
Árlegur fjölmiðladagur FKA var haldinn 4. október 2017
og þar var sérlegur gestur Mary Hockaday, ritstjóri BBC
World News Service. Tveir fundir voru haldnir í tilefni
dagsins. Morgunfundur var haldinn í húaskynnum
Blaðamannafélags Íslands. Þangað var blaðamönnum
boðið til að sjá nýjustu niðurstöður fjölmiðamælinga
Creditinfo. Þær sýndu að frá því að verkefni FKA fór af
stað árið 2013, hefur konum í hópi viðmælenda í ljósvakamiðlum fjölgað úr 30 í 35%. Á fundinum hélt Mary
Hockaday erindið , „Turn up the volume“, en það fjallar
um aðgerðir BBC til að fjölga konum í hópi viðmælenda. Árvakur bauð síðan til glæsilegs síðdegisfundar
í húsakynnum sínum en þangað mættu um 200 gestir.
Fundarstjóri var Marta María Jónsdóttir og erindi fluttu
Haraldur Johannessen, Hulda Bjarnadóttir, Anna Lilja
Þórisdóttir, Þórey Vilhjálmsdóttir, Mary Hockaday og
Danielle Neben.
Í ársbyrjun vann fjölmiðlaráð stefnumótun fyrir fjölmiðlaverkefnið út árið 2023. Markmiðið er að innan
þess tíma verði konur 50% viðmælenda í fréttum og
fréttatengdri umræðu, að frátöldum mælingum fólks í
lykilstöðum, s.s. ráðherra. Leitað var til sérfræðinga innan
Háskóla Íslands til samstarfs um frekari þróun á mælingum, unnar úr gagnagrunni Creditinfo og upplýsingum
fjölmiðla. Í samvinnu við þessa aðila er nú unnið að því
að koma fjölmiðlamælingum á næsta stig.
Þess ber að geta að fjölmiðlaverkefni FKA er ætlað að
styðja við önnur verkefni félagsins til að auka á hlutdeild
kvenna sem víðast. Þetta telur FKA ekki gerlegt, nema
að sú kynjaskekkja sem birtist í fjölmiðlum leiðréttist og
fréttir muni í auknum mæli endurspegla samsetningu
samfélagsins eins og það er í raun.

lífinu til að klæðast svörtu þann 31. janúar til stuðnings
#METOO sem var gríðarlega vel tekið hjá fjölmörgum fyrirtækjum. Jafnframt var haldin opin ráðstefna á vegum
Fræðslunefndar FKA í febrúar þar sem fjölmargir fulltrúar
atvinnulífsins mættu og voru erindi flutt af forseta Íslands, Jafnréttisráðherra auk annarra fyrirlesara. Hulda
Ragnheiður situr sem fulltrúi stjórnar FKA í starfshóp á
vegum Velferðarráðuneytisins sem ætlað er að rannsaka
umfang kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni
eða ofbeldis auk eineltis á íslenskum vinnumarkaði
sem og aðgerðir vinnuveitenda í tengslum við slík mál.
Vegna þessarar vinnu var meðal annars boðað til opins
fundar með FKA konum til að safna saman þeim atrið-

um sem mikilvægt er að hafa í huga við undirbúning
rannsóknarinnar og hefur þeim verið komið á framfæri
við starfshópinn. Með þátttöku í nefndinni gefst FKA
einstakt tækifæri til að koma á framfæri sjónarmiðum
félagskvenna um þau atriði sem mikilvægt er að draga
upp á yfirborðið varðandi kynferðislega áreitni, ofbeldi
og valdbeitingu á vinnustöðum.
Stjórnin er með hugmyndir um framhald verkefna
sem tengjast #METOO byltingunni sem nánar verða
kynntar í haust, svo sem mögulega vinnustofu um „verkfærakassa“ til að vinna að breytingum á vinnustöðum
og frekari eftirfylgni með málinu.
Fulltrúi FKA: Hulda Ragnheiður Árnadóttir

Fulltrúar verkefnisins: Formaður fjölmiðlaráðs, Danielle Neben,
Rakel Sveinsdóttir, Anna Þóra Ísold, Hrafnhildur Hafsteinsdóttir,
Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, Helga Margrét Reykdal,
Hulda Bjarnadóttir, Hulda Dóra Styrmisdóttir, María Maríudóttir

#METOO áhersla og eftirfylgni
Eitt af áhersluverkefnum stjórnar var #METOO eftir hina
verulega öflugu áhrifabylgju sem varð haustið 2017. Eins
og áður hefur komið fram hefur stjórn FKA #METOO
byltinguna og áhrif hennar til umræðu á öllum stjórnarfundum. Ákveðið var að fá öfluga félagskonu til að
halda utan um #METOO verkefnið fyrir stjórn FKA til að
tryggja að áherslur væru samræmdar og vel skipulagðar
og var Huldu Ragnheiði Árnadóttur falið það verkefni.
Stjórn FKA hvatti meðal annars allar konur í atvinnu-
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PIST IL L FOR M AN N S
Sterkar konur í sókn
Fyrir ári velti ég fyrir mér hvort FKA ætti að hefja nýtt
starfsár að hausti, undir yfirskriftinni ,,Stígum fram“.
Hugmyndin var að hvetja konur til að stíga enn fastar
fram í því mikilvæga hlutverki sem við gegnum sem
stjórnendur, leiðtogar, konur í eigin rekstri eða konur í
stjórn. Af nægum verkefnum var að taka og því fór svo
að þessar vangaveltur mínar urðu ekki að formlegri
hugmynd sem ég kynnti stjórn þegar hún tók til starfa.
En viti menn: Við þurftum ekkert slagorð því svo sannarlega fóru leikar þannig að konur stigu fram. Þannig hratt
#METOO byltingin breytingarafli af stað í heiminum, sem
enn sér ekki fyrir endann á.
Þar er hlutverk FKA mikilvægt enda erum við ötular í starfi okkar með stjórnvöldum, höfum staðið fyrir
stórum umræðuviðburðum og síðast en ekki síst kallað
eftir hugmyndum frá grasrót FKA. Þann 31. janúar síðastliðinn svaraði síðan heil þjóð íslenskra kvenna því
ákalli okkar að klæðast svörtu til stuðnings #METOO.
Þetta viðbragð er einsdæmi í heiminum en þennan dag
mættum við einnig á fjölsóttustu viðurkenningarhátíð
FKA frá upphafi.

eftir fund, hafa með aðild sinni og þátttöku tryggt að
FKA geti vaxið ásmegin. Í heildarkeðju FKA er auðvelt
að sjá hvers vegna allar konur eru mikilvægar og engin
ein umfram aðra.

Þakkir til FKA kvenna
Fjölbreytt viðburðadagatal stendur upp úr í lok starfsárs
og ég er óendanlega þakklát þeim ríflega hundrað konum í nefndum, deildum og á skrifstofu FKA sem stóðu
að hinu glæsilega starfi vetrarins. Fyrir tilstilli öflugra
nefndarkvenna voru meðal gesta bæði forseti Íslands
og forsætisráðherra. Af öllum þeim merkismönnum og
- konum sem að okkar starfi hafa komið í vetur, langar
mig samt mest til að þakka þeim fjölmörgu FKA konum
sem tóku þátt í starfi nefnda og deilda með því að koma
fram sjálfar sem fyrirlesarar með erindi, kynningar eða
fyrirtækjaheimsóknum til sín. Fyrir mér eru það alltaf FKA
konurnar sjálfar sem gefa okkur mesta kraftinn og því
segi ég: Húrra fyrir öllum þessum konum! Allt utanumhald viðburðanna, markaðssetning og daglegur rekstur
heyrir síðan undir styrka stjórn framkvæmdastjóra FKA,
Hrafnhildar Hafsteinsdóttur, sem engum dylst að á miklar þakkir skilið fyrir velgengni og vöxt félagsins síðustu
misseri.
Ég þakka líka þeim fjölmörgu FKA konum sem hafa
tekið þátt í að auka ásýnd félagsins með greinaskrifum
sínum í Markaðinn, Viðskiptablaðið og Morgunblaðið.
Þetta er mjög mikilvægt starf og liður í að efla FKA sem
hreyfiafl og auka sýnileika kvenna.
Hinum vil ég þó þakka mest sem ár eftir ár og fund

Starf stjórnar
Stjórn FKA starfar sem verkefnastjórn en oft eru verkefni
stjórnarkvenna lítið sýnileg því þau felast mörg í undirbúningi framtíðarverkefna, málefnavinnu eða starfi til
styrktar innviða og reksturs. Mig langar því að segja
örlítið frá nokkrum þessara verkefna hér og þakka fyrir
þeirra fórnfúsa framlag.
Nöfn stjórnarkvenna nefni ég í stafrófsröð: Anna Þóra
Ísfold vann að undirbúningi Vestfjarðarferðar sem sló
rækilega í gegn og sinnti auk þess ýmsu á Facebook og
í tengslum við streymi frá fundum FKA. Áslaug Gunnlaugsdóttir ritstýrir flestu okkar efni, þar á meðal umsögnum til Alþingis sem ég kem betur að síðar. Danielle
Neben leiddi fjölmiðlaverkefnið og fyrir hennar tilstilli
undirbýr Alþjóðanefnd nú að efla starf sitt með FKA konum af erlendum uppruna. Guðrún Ragnarsdóttir leiddi
Jafnvægisvogina, ráðningu verkefnastjóra og stofnun
Jafnvægisráðsins. Kolbrún Hrund Víðisdóttur kom að
Jafnvægisvoginni auk vinnu sem í náinni framtíð er
ætlað að tryggja stjórn regluleg uppgjör þannig að áætlanagerð geti byggt á rauntölum. Ragnheiður Aradóttir
,,bestaði” allmargar í Vestfjarðaferðinni og undirbýr nú
samstarf FKA og Deloitte með Fast50/Rising Star 2018. Að
auka á upplýsingamiðlun og gagnsæi vinnu stjórnar, má
telja líklega þróun stjórna næstu missera og er það vel.
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Meiri málefnavinna
Í vetur höfum tekið meiri þátt í samtali við Alþingi en
áður en sú vinna er liður í innleiðingu stefnu um að efla
FKA sem hreyfiafl. Þessi stefna hefur lengi komið fram,
meðal annars á þjóðfundinum í Borgarfirði 2010 og í
stefnumótunarvinnu í Kríunesi 2016.
Þótt síðustu vikur hafi farið í að þreifa á því hvernig
FKA getur sem áhrifavaldur aukið afl sitt í umræðu og

mótun atvinnulífs á Íslandi, er líklegt að á næstu misserum verði enn á ný kallað til grasrótar félagskvenna
til frekari málefnaumræðna og mótun framtíðarsýnar.
Við erum þær sem við erum: Sterkar konur í sókn.
Ykkar einlæg,
Rakel
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PIST IL L F RA M KVÆ M DASTJÓRA
Öflugasta viðburðaár FKA til þessa
Það má með sanni segja að starfsár FKA 2017–2018 hafi
verið hið öflugasta til þessa en tæplega 90 fundir voru
haldnir hjá félaginu um allt land, rúmlega 20 í fjórum
landsbyggðanefndum og rúmlega 60 á höfuðborgarsvæðinu. Aukning í viðburðum milli ára er 50% og ef
horft er til tveggja ára þá er aukning viðburða 80% eða
frá 50 í 90 viðburði á starfsárinu.
Fyrir hönd FKA þá þakka ég öllum þeim öflugu konum
sem eru yfir 100 talsins sem starfað hafa fyrir félagið í
stjórn, deildum, nefndum og ráðum félagsins fyrir samstarfið á árinu og fyrir það mikla og óeigingjarna starf
sem þær vinna í þágu félagsins.
Markmið FKA er að efla tengslanet, sýnileika kvenna
og að vera hreyfiafl og með þessi markmið að leiðarljósi
vinnum við allt okkar starf til að ýta við þeirri þróun að
hér á Íslandi ríki jafnvægi og fjölbreytni í atvinnulífinu
– okkur öllum til góða.
FKA eflist og stækkar
Félagskonur FKA í dag eru 1150, um 100 á landsbyggðinni og rúmlega 1000 af höfuðborgarsvæðinu. Greining
á félagatali FKA sýnir að yfir helmingur félagskvenna eru
forstjórar, framkvæmdastjórar og millistjórnendur sem
skiptast í fjármála-, gæða-, markaðs-, deildar- og alla þá
stjóra sem fara fyrir sviðum og deildum innan fyrirtækja.
Þriðji stærsti hópurinn eru sérfræðingar og stór hluti
FKA kvenna eru eigendur fyrirtækja og reka sín fyrirtæki
sjálfar. Mikilvægt er að skilja hver FKA konan er til að
vinna með fjölbreyttum hópi kvenna undir regnhlíf FKA
og því starfar innan félagsins fjölbreyttur hópur deilda,
nefnda og ráða til að leiða starfið og þjónusta þennan
fjölbreytta hóp félagskvenna sem best.
Töluverð hreyfing er á félagatali FKA sem er áskorun
en raunaukning milli ára eru 100 konur. Nýjungar voru
innleiddar á árinu til að þjónusta nýjar félagskonur og
leiða inn í starf FKA eins og má þar nefna nýliðafundi þar
sem nýjar félagskonur fengu „FKA vinkonu“ sem stuðning út fyrsta árið. CRM kerfi var innleitt árið 2016 og var
það þróað enn frekar á árinu af framkvæmdastjóra en
kerfið er hannað með Zenter sem er velunnari FKA og
hefur aðstoðað við þróun kerfisins. Nýjar félagskonur fá
upplýsingapósta og sérsniðna pósta og eru leiddar áfram
allt frá fyrsta degi til að koma þeim eins vel inn í starfið
og hugsast getur. Afmæliskveðja og fleiri sérhannaðir
markpóstar voru einn liður af mörgum í CRM kerfinu
til að viðhalda persónulegum tengslum við hverja og
eina félagskonu.
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miðlum, sértækum miðlum og sjónvarpi voru um 170
talsins samkvæmt mælingum frá Creditinfo. FKA konur
voru einnig áberandi í fjölmiðlum í forsvari fyrir sín störf
og fyrirtæki en eitt af verkefnum félagsins er að halda
úti verkefni þar sem félagskonur skrifa vikulega pistla í
markaðinn og var byggt undir samstarf og fleiri verkefni
á árinu, allt með það að markmiði að efla sýnileika
kvenna í fjölmiðlum.
FKA fór í samstarf við SAHARA á árinu með gerð
myndbanda með það að markmiði að vekja athygli á
stóru verkefnum FKA og koma mikilvægum skilaboðum
félagsins á framfæri.

Skipurit FKA
FKA er stýrt af öflugri stjórn og henni til hliðsjónar með
stjórnarverkefni eða hreyfiaflsverkefni eru tvö ráð leidd
af stjórnarkonum: Fjölmiðlaráð og Jafnvægisvogin. Í félaginu eru í dag tvær sjálfstæðar deildir: Atvinnurekendadeild fyrir konur sem eiga fyrirtæki og LeiðtogaAuður fyrir
konur í leiðtogastöðum. Sex öflugar nefndir með skýr
markmið starfa fyrir FKA; Viðskiptanefnd, Fræðslunefnd,
Nýsköpunarnefnd, Golfnefnd, Alþjóðanefnd og FKA
Framtíð sem var stofnuð á starfsárinu fyrir ungar konur
í atvinnulífinu. Eitt af stóru verkefnum ársins var að efla
og byggja brú á milli yngri stjórnenda og þeirra reynslumeiri, meðal annars með „mentoring“ prógrammi.
Einnig heldur FKA úti starfi á landsbyggðinni með
fjórum öflugum nefndum í forsvari, FKA Norðurland,
FKA Suðurland, FKA Vestfirðir og FKA Vesturland. Vesturlandsdeildin var stofnuð nú síðasta vetrardag þar
sem fjöldi kvenna sýndi áhuga að efla starf kvenna í
atvinnulífinu á Vesturlandi. Á vormánuðum var einnig
haldinn fundur fyrir konur af erlendum uppruna og
mættu um 40 konur frá hinum ýmsu þjóðernum á fundinn og var framtakinu gríðarlega vel tekið. Sérstakur
hópur var stofnaður í framhaldi sem mun starfa undir
Alþjóðanefnd FKA með það að markmiði að efla og
styðja við konur af erlendum uppruna í atvinnulífinu.

Rekstur FKA
Viðsnúningur varð á rekstri félagsins árið 2017 en hagnaður af reglulegri starfsemi var fimm milljónir króna samanber rúmlega 700 þúsund krónur árið 2016. Afkoma
ársins var einnig tæplega 5 milljónir krónur, samanber
neikvæða stöðu upp á 8,5 milljónir krónur árið áður
þegar allsherjartiltekt í félagatali lauk og afskrifaður voru

rúmlega níu milljónir króna í viðskiptakröfur. Breytingar
voru gerðar á rekstri þar sem öll ógreidd félagsgjöld eru
afskrifuð fyrir árslok sem og straumlínulögun á ýmsum
rekstri sem sýnir fram á þessa jákvæðu fjárhagsstöðu
félagsins. FKA er í örum vexti og stækkun félagatals,
aukin viðburðafjöldi og verkefni kalla á styrkingu innviða
sem mikilvægt er að hlúa að fyrir framtíð FKA.
Það er með mikilli gleði og stolti sem ég sem framkvæmdastjóri FKA horfi yfir síðasta starfsár.
Félagskonur FKA eru krafturinn og sameinaðar styrkjum við og styðjum hver aðra. Í krafti FKA knýjum við
fram breytingar til að stuðla að því að við náum fram
jafnvægi og fjölbreytni í atvinnulífinu. FKA er hreyfiafl og
það erum við svo sannarlega í formi verkefna, viðburða
og félagskvenna. Það dýrmætasta er mannauðurinn.
Fjársjóðurinn sem FKA á í ykkur kæru félagskonur er
ómetanlegur og þið gerið félagið að því sem það er.
Kærar þakkir fyrir fyrir viðburðaríkt og öflugt ár
Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
Framkvæmdastjóri FKA

FKA í fjölmiðlum
FKA var áberandi í fjölmiðlum og fjölgaði birtingum um
25% milli ára en heildarbirtingar í netmiðlum, prent-
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V IÐBU RÐIR Á ÁR I N U 2 017– 2 018
Fundir á vegum skrifstofu og stjórnar FKA
Ágúst
## Kick off fundur nefnda og deilda – Áherslur og stefnumótun
viðburðastarfs FKA
September
## Fyrsti viðburður haustsins – Heimsókn til ráðherra
## Costco fyrirtækjaheimsókn
Október
## Fjölmiðladagur FKA
## WEF Ráðstefna í húsi Vigdísar Finnbogadóttur

Desember
## Fyrirtækjaheimsókn í Vodafone

Nóvember
## Fyrirtækjaheimsókn til Marel

Mars
## Skíði, kaffi og með'í

Janúar
## Fyrirtækjaheimsókn í Landsbankann

Desember
## Jólarölt

Júní
## Vorferð FKA Vestfjarða

Janúar
## Tengslafundur

FKA Norðurland

Febrúar
## Tækifæri og áskoranir í ferðaþjónustu á Íslandi
Apríl
## Fyrirtækjaheimsókn í 66 Norður
## Vorferð LeiðtogaAuðar

Mars
## Landspítalinn tekur á móti konum

Október
## Erum við forystuþjóð?

Maí
## Aðalfundur LeiðtogaAuðar

Apríl
## Fyrirtækjaheimsókn í Prentmet

Nóvember
## Fimmtudagur fram eftir hjá Kistu í Hofi
## Viðburður með Eddu Björgvinsdóttur

Alþjóðanefnd FKA

FKA Framtíð

Janúar
## FKA stund með Siggu Dögg

Desember
## FKA og TAK: Staða kvenna í atvinnulífinu á Austurlandi

September
## Haustferð FKA til Vestfjarða

September
## Stofnfundur FKA framtíðar

Febrúar
## Hagnýt markaðssetning á samfélagsmiðlum

Janúar
## Kick off fundur nefnda og deilda og umræðufundur grasrótar
um hlutverk FKA í eftirfylgni #METOO byltingarinnar
## FKA hátíðin
## Kynning á starfsemi FKA fyrir Atvinnuveganefnd Alþingis

Mars
## Alþjóðadagur kvenna 8. mars

Október
## Sunnudagsfundur #1 „Að ná markmiðum sínum“
## Mentor Program Kick Off

Mars
## AFKA og FKA Norðurland – sameiginlegur fundur deildanna

Nóvember
## FKA Miðvikudagsmorgun – Leyndamálið bak við Brandið þitt
## Fast50/Rising star í samstarfi við Deloitte

Febrúar
## Fyrirtækjaheimsókn til RB
Apríl
## FKA Miðvikudagsmorgun RB
## Vinnufundur vegna #METOO
Maí
## Aðalfundur FKA

Atvinnurekendadeild
September
## Heimsókn til frumkvöðla í Eldey
Nóvember
## Námskeið NMÍ og AFKA – Upplifun og sérstaða fyrirtækja, vöru og þjónustu
## Námskeið NMÍ og AFKA – Fjármál og rekstur fyrirtækja
Desember
## Miðvikudagsmorgun - Jólafundur A
Febrúar
## Námskeið NMÍ og AFKA – Markaðsáætlun og markaðssetning - Internetið
Mars
## AFKA Námskeið NMÍ og AFKA – Fjármál og rekstur fyrirtækja II
## AFKA Ferð norður í samstarfi við FKA Norðurland
## Morgunverðafundur og fyrirtækjakynningar
Desember
## FKA Aðalfundur Atvinnurekendadeildar

Apríl
## Fundur með erlendum konum
Maí
## Tengslafundur með erlendum konum

Fræðslunefnd FKA
Nóvember
## FKA og Stjórnvísi – Konur og góðir stjórnarhættir
Janúar
## Viðburður með Eddu Blumenstein
## Fótaðu þig í FKA – Nýjar konur boðnar velkomna
Febrúar
## Ráðstefna um áhrif #METOO á fyrirtækjamenningu

Nóvember
## Á persónulegum nótum með Ástu Fjeldsted
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Desember
## Jólafundur með Guðrúnu Hafsteins
Janúar
## Sunnudagsfundur #3
Febrúar
## Sunnudagsfundur #4 „Samningatækni“
Mars
## Sunnudagsfundur #5 „Hver eru fyrstu skrefin til þess
að komast í stjórnir fyrirtækja?“
## Fyrirtækjaheimsókn til Almenna leigufélagsins

Maí
## Tengslafundur með erlendum konum

Apríl
## Fyrirtækjaheimsókn í Hárný og Þórborg heildsölu.
## Sunnudagsfundur #6 „Breytingastjórnun“

Golfnefnd FKA

Maí
## Lokahóf FKA framtíðar

Ágúst
## Golfferð FKA 2017 á Hellu
Júní
## Golfferð FKA 2018 til Vestmannaeyja

Nýsköpunarnefnd
Október
## FKA Miðvikudagsmorgunn – Fræðslufundur fyrir konur í nýsköpun
Mars
## Flott verkefni! En hvernig ætlarðu að fjármagna þetta?

LeiðtogaAuður
Október
## FKA Framtíð „Mentoring verkefni“

Nóvember
## Sunnudagsfundur #2 „Vertu besta útgáfan af sjálfri þér“

Viðskiptanefnd
Október
## Hraðstefnumót
## Fyrirtækjaheimsókn í Íslensku Óperuna

FKA Vestfirðir
September
## Rautt og sætt – Tengslafundur
## Haustferð FKA – Fyrirtækjaheimsóknir, kvöldverður og tengslafundur
Október
## Tengslafundur frumkvöðlakvenna – Upplifunarþjónusta
Nóvember
## Frumkvöðlafundur vestfirskra kvenna, Sætt og Salt
Desember
## Jólarölt FKA á Vestfjörðum

Maí
## Vorferð

FKA Vesturland
Apríl
## Stofnfundur FKA Vesturlands
Maí
## Fundur í Borgarnesi

FKA Suðurland
Nóvember
## Miðvikudagsfundur í Skyrgerðinni, horft á streymi frá FKA. Stjórn
kjörin
## Gleðistund hjá Maríu Lovísu fatahönnuði í Tjarnarbyggð við Selfoss
Desember
## Jólafundur í Sveitabúðinni Sóley í Flóanum
Janúar
## Gleðibomba í Hjarðarbóli í Ölfusi. Fyrirlestur um FISH philosophy
Febrúar
## Fræðslufundur um notkun netmiðla í markaðssetningu
Mars
## Heimsókn á Sólvang, Icelandic Horse Center við Eyrarbakka
## Kynningar á markaðsfyrirtækinu Þorpinu, Bakka Hostel &
## Apartments og Rauða húsinu á Eyrarbakka
Apríl
## Slökun í Riverside Spa á Hótel Selfossi
Maí
## Vorferð. Heimsókn í fyrirtæki á Flúðum

Janúar
## Að móta sér sérstöðu á markaði
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FKA Við urke nninga rhát í ð i n 2 0 1 8

Stærsti viðburður félagsins, FKA Viðurkenningarhátíðin,
var haldin þann 31. janúar í Gamla bíó en þar ríkti sannkölluð hátíðarstemning þar sem heiðraðar voru Erna Gísladóttir, Hildur Petersen og Sandra Mjöll Jónsdóttir Buch
fyrir eftirtektarverð störf í atvinnulífinu. Erna Gísladóttir,
sem er forstjóri bílaumboðsins BL ehf., hlaut FKA viðurkenninguna 2018. Hildur Petersen, framkvæmdastjóri
Vistvænnar framtíðar, fékk Þakkarviðurkenningu FKA
og Sandra Mjöll Jónsdóttir Buch, framkvæmdastjóri
Platome Líftækni hlaut Hvatningarviðurkenningu FKA
2018.

bæði karlar og konur svörtu þann 31. janúar auk þess
sem svarti liturinn undirstrikaði sterka samstöðu gesta
á hátíðinni.

Um fimm hundruð manns voru við afhendinguna, þar
á meðal fjöldi kvenna og karla úr framlínu íslensks
viðskipta- og atvinnulífs. Þetta er í nítjánda sinn sem
hátíðin er haldin og var hún í ár sú fjölmennasta til
þessa. Sigríður Andersen, dómsmálaráðherra, veitti
viðurkenningarnar í fjarveru Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.

Eva Magnúsdóttir
Formaður LeiðtogaAuðar, eigandi og framkvæmdastjóri Podium

Þá hafði stjórn FKA, hvatt allar konur í íslensku atvinnulífi
til að klæðast svörtu þennan dag, til stuðnings #METOO
byltingunni. Ákallinu var vel tekið í atvinnulífinu öllu þar
sem fjöldamörg fyrirtæki sýndu stuðning og klæddust

FKA skipar dómnefnd á hverju ári til að velja þær konur sem hljóta viðurkenningar félagsins hverju sinni.
Stjórn FKA þakkar dómnefnd fyrir vandasamt verk og
vel unnin störf.
Dómnefnd 2018 skipuðu:
Danielle Neben
Varaformaður FKA, stjórnarkona Meniga og eigandi Maresías

Finnur Árnason
Forstjóri Haga
Orri Hauksson
Forstjóri Símans
Margrét Kristmannsdóttir
Fyrrum formaður FKA, eigandi og framkvæmdastjóri Pfaff
Rut Jónsdóttir
Varaformaður Atvinnurekendadeildar, framkvæmdastjóri fjármálasviðs Íslenska Gámafélagsins
Skúli Mogensen
Forstjóri WOW
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V E LU N NARAR FK A
FKA og Íslandsbanki undirrituðu áframhaldandi samstarf en bankinn hefur verið aðalstyrktaraðili félagsins frá árinu
2010. Samningurinn er til þriggja ára. Markmið samstarfsins er að stuðla að því að efla félagið og leggja áherslu á að
miðla fjármálatengdri þekkingu og reynslu til félagskvenna í formi samvinnuverkefna, viðburða og fræðslu.
Að auki eru Deloitte, RB og Valitor stórir samstarfsaðilar FKA og styðja við starf FKA. Samstarfsaðilar Jafnvægisvogar
FKA eru Velferðarráðuneytið, Sjóvá og Deloitte.
FKA þakkar þeim fyrirtækjum sem styðja við starf félagsins. Velunnari tekur þátt í starfi FKA og styður öflugt hreyfiafl í
íslensku atvinnulífi þar sem lögð er áhersla á jafnvægi og samfélagslega ábyrgð. Velunnarar styðja sína kvenstjórnendur
til að sækja fram með aðild að FKA og hvetja til starfsþróunar, sýnileika og tengslamyndunar í FKA.

Rakel Sveinsdóttir, formaður FKA:
„Stuðningur Íslandsbanka hefur verið félaginu afar mikilvægur síðustu árin, enda hefur félagið eflst mjög hin síðustu
ár og stendur nú sem eitt mikilvægasta hreyfiafl kvenna í atvinnulífinu á Íslandi. Meginmarkmið félagsins er að auka
á hlutdeild kvenna í stjórnunarstöðum og þétta raðirnar okkar sem öflugt tengslanet. Þar hefur Íslandsbanki verið
til fyrirmyndar í samstarfi, enda bankinn leiðandi í jafnréttismálum og þá ekki síst í því markmiði að réttur kynja í
ráðningum og til starfsþróunar sé jafn. Áframhaldandi samstarf FKA við Íslandsbanka er því mikið fagnaðarefni og
felur í sér stuðning við okkar starf í víðtækri merkingu.“
Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:
„Við höfum unnið markvisst að því að jafna hlut kynjanna hjá okkur í Íslandsbanka og uppskerum við í dag eftir því.
Það er okkur mikilvægt að sýna gott fordæmi þegar kemur að jafnréttismálum enda skiptir það öll fyrirtæki máli að
fleiri konur stýri peningum og sitji í stjórnunarstöðum á Íslandi. Farsælt og gott samstarf við FKA hefur verið okkur
mikilvægt í þeirri vegferð.“
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440 4000

Stafrænar lausnir Íslandsbanka

Það er mín reynsla að það þurfi oftast tvær

hverjir stýra peningum líkt og sjóðsstjórar,

atvinnulífinu hafa átt farsælt samstarf til

konur til að ná fram breytingum og ég veit

safnastjórar og stjórnendur fjárfestinga-

margra ára og hefur Íslandsbanki verið

að það eru fleiri sammála mér um það.

félaga. Kynjahlutföllin fóru því fyrst í jafn-

aðalbakhjarl FKA frá 2010. Markmið

Vonandi mun konum fjölga hraðar enda

vægi eftir að skýr stefna var sett.“

samstarfsins er að efla konur í íslensku

held ég að flestir séu farnir að átta sig á því

atvinnulífi með sérstakri áherslu á að

að fjölbreyttur hópur sé æskilegastur.“
Á undanförnum mánuðum hefur staðið

miðla fjármálatengdri þekkingu.
Íslandsbanki er leiðandi þegar kemur
að jafnréttismálum enda hefur Birna
Einarsdóttir, bankastjóri bankans, lagt
mikla áherslu á jöfn tækifæri kynjanna.
„Við erum í dag með 65% konur og 35%
karla í Íslandsbanka. Í framkvæmdastjórn er jöfn skipting og það er eins í
stjórnendahóp bankans þar sem skiptingin
er jöfn. Við erum afar stolt af þessu því
það eru ekki mörg ár síðan staðan var
töluvert frábrugðin. Það er fyrst og fremst
ákvörðun æðstu stjórnenda að vilja breyta
þessu hlutfalli og breyta hugarfari.
Í dag eru allir mínir stjórnendur mjög
meðvitaðar um að reyna að jafna kynjahlutföllin hjá sér. Það hefur í raun komið
mér á óvart hversu hægt hefur gengið
í íslensku atvinnulífi að fjölga konum í
stjórnendastöðum. Rannsóknir höfðu sýnt
að með því að innleiða kynjakvóta að
konum myndi fjölga í framkvæmdastjórnum og í öðrum stjórnendahópum.
Ennþá er töluvert um framkvæmdastjórnir
þar sem eru engar konur eða ein kona.

„Í framkvæmdastjórn
er jöfn skipting og það
er eins í stjórnendahóp
bankans.“

yfir mikil vinna innan Íslandsbanka í
kjölfarið af umræðu um kynbundna
mismunun og #metoo. Birna segir þessa
vinnu vera afar holla og góða fyrir alla
stjórnendur og gott tækifæri til að líta inn á
við og bæta ferla. „Við tókum þetta föstum
tökum um leið og umræðan fór af stað

Mikil umræða hefur einnig átt sér stað

og byrjuðum að minna starfsfólk á reglur

í samfélaginu um að of fáar konur stýri

bankans þar sem fjallað er um kynferðis-

peningum á Íslandi og áhrifin sem það

lega og kynbundna áreitni. Í kjölfarið hef

hefur á fjárfestingarákvarðanir. „Við erum

ég, ásamt öðrum framkvæmdastjórum,

mjög meðvituð um að það þurfi að fjölga

haldið svokallaða „listening luncha“ með

konum í fjárfestingum og í fjárfestinga-

konum í bankanum þar sem við ræðum

bankastarfsemi. Konur sækja síður um

þessi mál á opinskáan hátt. Í framhaldi

störf í fjárfestingabankastarfsemi og það

voru skipulagðir fundir undir heitinu

er því okkar verkefni að kynna þá starfsemi

„barbershop“ þar sem karlmenn í bank-

betur fyrir konum enda eru þær alveg

anum hittust til að ræða kynbundna

jafn hæfar og vel menntaðar til að sinna

mismunun. Þeir ræddu þá hvort þeir hefðu

þeim störfum. Okkur hefur tekist að fjölga

á einhverjum tíma tekið þátt eða orðið

konum í fjárfestingum en í dótturfélagi

vitni að slíku atviki og hver væru réttu

okkar, Íslandssjóðum, var árið 2016 sett

viðbrögðin. Við munum halda þessum

stefna um að jafna kynjahlutföll í félaginu.

fundum áfram fram á sumar áður en við

Á þeim tíma störfuðu tvær konur af 14

ákveðum næstu skref. Viðbrögðin hafa

starfsmönnum. Í dag starfa níu konur sem

verið afar góð og við höfum komið þeim

sérfræðingar í eignastýringu og er hlutfall

skilaboðum skýrt til starfsfólks að brot á

kvenna og karla jafnt þegar horft er á

þessum reglum verða ekki liðin.“

Velkomin
í nýtt útibú
Íslandsbanka
Við erum þar sem þú ert. Kynntu þér stafrænar lausnir
hjá Íslandsbanka, þar sem ánægðustu viðskiptavinir
í bankaþjónustu hafa verið, fimm ár í röð.*
Náðu í öppin á islandsbanki.is/app

Íslandsbanki

Kass

Kreditkort

*Samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni.

islandsbanki.is

Íslandsbanki og Félag kvenna í

@islandsbanki

Tækifæri
til að líta
inn á við

Ský rs la Atv innure ken d a d ei l d a r

S kýrsl a Le i ð t o gaAuðar

Hlutverk LeiðtogaAuðar er að efla tengslanet kvenna í
stjórnunar- og áhrifastöðum í atvinnulífinu og að auka
þátttöku og áhrif kvenna í atvinnulífinu.
Starfsárið 2017–2018

Hlutverk A-FKA er að standa vörð um hagsmuni félagskvenna sem atvinnurekenda, halda fræðslufundi sem taka
mið af þörfum og áhugasviði og efla tengslanet þeirra.

afar árangursrík, fyrirtækjakynningar og heimsóknir
heppnuðust vel og tengslanetið stækkaði til muna.

Starfsárið 2017–2018

Aðalfundur AFKA sem haldinn var 9. maí 2018, var síðasti
viðburður vetrarins.

Starfsár Atvinnurekendadeildar FKA var afar fjölbreytt
og öflugt á starfsárinu.

Atvinnurekendadeild hefur stækkað mikið sl. vetur og
eru félagskonur nú tæplega 150 talsins.

Fyrsti viðburður var haldinn í september þar sem hópur kvenna heimsótti frumkvöðla í Eldey að Ásbrú í
Reykjanesbæ. Þar kynntu konur í eigin rekstri fyrirtæki
sín, vörur og þjónustu. Í vetur var deildin í öflugu samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) og var boðið
upp á fjögur námskeið, þar sem markmiðið var að efla
konur í rekstri fyrirtækja.
AFKA hélt flottan jólafund í Húsi atvinnulífsins þar sem
fyrirtækjakynningar, jólahappdrætti og veitingar komu
öllum í jólaskap. Eitt af því sem AFKA hefur gert undanfarin ár er að styðja við og styrkja konur á landsbyggðinni. Í fyrra voru AFKA konur á Suðurlandi heimsóttar
en í ár var haldið norður í tveggja daga ferð sem var
skipulögð í samstarfi við FKA Norðurland. Ferðin hófst
í Reykjavík þar sem 30 kvenna hópur hélt til Sauðárkróks þar sem heimsótt voru fyrirtækin Fisk, Protis og
Gestastofa Sútarans.
Sameiginlegur fundur deildanna var síðan haldinn í
Skjaldarvík þar sem konur að norðan kynntu fyrirtæki
sín, FKA Framtíð kynnti starfsemi sína auk þess sem
kynntar voru áherslur FKA varðandi #METOO. Daginn
eftir voru fyrirtækin Genis, Hótel Siglufjörður, Frida
Súkkulaðihús og Hjartað í bænum heimsótt á Siglufirði.
Einnig var bjórverksmiðjan Kaldi heimsótt sem kynnti
bjórböðin. Ferðin endaði í N4 á Akureyri áður en haldið
var heim á leið eftir tvo viðburðaríka daga. Ferðin var
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Stjórn
Formaður: Jónína Bjartmars
Okkar konur í Kína ehf.
Varaformaður: Rut Jónsdóttir
Netkría ehf.
Gjaldkeri: Kristín Björg Jónsdóttir
Polarn og Pyret
Ritari: Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir
Prentmet
Lilja Bjarnadóttir
Denim ehf - Levi´s á Íslandi
Kristín Gígja Einarsdóttir
Tannval ehf.
Varamenn: Þórdís Helgadóttir og Hulda Helgadóttir

Fundir 2017–2018
September
Heimsókn til frumkvöðla í Eldey
Nóvember
Námskeið NMÍ og AFKA - Upplifun og sérstaða fyrirtækja, vöru og þjónustu
Námskeið NMÍ og AFKA – Fjármál og rekstur fyrirtækja I
Desember
Jólafundur AFKA
Febrúar
Námskeið NMÍ og AFKA - Markaðsáætlun og markaðssetning - Internetið
Mars
Námskeið NMÍ og AFKA – Fjármál og rekstur fyrirtækja II
Ferð norður í samstarfi við FKA Norðurland
Morgunverðafundur og fyrirtækjakynningar
Maí
Aðalfundur Atvinnurekendadeildar

Á starfsárinu voru haldnir átta formlegir stjórnarfundir auk
þess sem nefndir hittust eftir þörfum. Viðburðanefndin
skipulagði sex viðburði á tímabilinu auk vorferðar og
aðalfundar. Í vetur hófu FKA Framtíð og LeiðtogaAuður
samstarf þar sem lærimeistarar og lærlingar voru tengdir
saman. Markmiðið með verkefninu er að efla og byggja
brú á milli reynslumikilla kvenna úr atvinnulífinu, lærimeistara, og yngri og reynsluminni kvenna. Rúmlega 20
konur skráðu sig í samstarfið og gekk verkefnið gríðarlega
vel og verður því haldið áfram næstkomandi starfsár.
Fyrsti viðburður LeiðtogaAuðar á starfsárinu var á mjög
persónulegum nótum með Ástu Fjeldsted, þá nýráðnum
framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs. Jólafundurinn 2017
var að þessu sinni haldinn í nýjum og glæsilegum höfuðstöðvum Vodafone. Fyrirtækið hafði nýlega tilkynnt miklar
breytingar sem fólu í sér útvíkkaða starfsemi með kaupum
á fjölmiðlastarfsemi 365 miðla. Forstjórinn kynnti skýra
framtíðarsýn þar sem fyrirtækið ætlar sér að verða leiðandi
á sviði fjarskipta og fjölmiðlunar á Íslandi. Forsvarsmenn
Landsbankans tóku á móti fulltrúum LeiðtogaAuðar í fyrstu
fyrirtækjaheimsókn ársins 2018. Lilja Björk Einarsdóttir
bankastjóri, Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri
Markaða og Halldóra Vífilsdóttir arkitekt sem vinnur að
undirbúningi nýbyggingar bankans tóku á móti hópnum
og kynntu strauma og stefnur. LeiðtogaAuður fékk góðan gest í lok febrúar þegar Helga Árnadóttir, fráfarandi
formaður SAF kynnti fyrir hópnum stöðu og áskoranir í
ferðaþjónustunni. Helga er hokin af reynslu í málefnum
ferðaþjónustunnar og hefur haldið uppi merkjum hennar
og hagsmunum til margra ára. Bjarney Harðardóttir, framkvæmdastjóri hjá 66°Norður og Rammagerðinni tók á móti
konur frá LeiðtogaAuði í húsnæði félagsins að Miðhrauni
11 í Garðabæ. Hún kynnti starfsemi félagsins undir yfirskriftinni „Íslenskt hugvit stærsti fjársjóðurinn“.
Um 30 konur tóku þátt í Vorferð LeiðtogaAuðar í lok apríl
og að þessu sinni var ferðinni heitið á Hvolsvöll þar sem
tekið var hús á Björgu Árnadóttur, framkvæmdastjóra
ferðaþjónustufyrirtækisins Midgard. Hún ræddi um hvernig við stingum okkur í djúpu laugina. Svava Bjarnadóttir

ræddi um öll trixin í bókinni. Að lokum fjallaði Unnur
Brá Konráðsdóttir, fyrrverandi alþingismaður um næstu
skrefin. Glæsilegt eldfjallasetur var heimsótt og haldið
var í stutta óvissuferð í boði Midgard. Kvöldið var nýtt í
tengslamyndun og skemmtilegheit. Seinni daginn ræddi
Herdís Pála um tækifærin á vinnumarkaði. Ferðin var í
alla staði mjög vel heppnuð og böndin aldrei sterkari.
Stjórn
Formaður: Eva Magnúsdóttir - Podium ehf.
Ruth Elfarsdóttir - PCC
Lilja Pálsdóttir - Íslandsbanki
Halldóra Gyða Matthíasdóttir - Kynnisferðir
Inga Guðmundsdóttir - Landsnet
Sigrún Andersen - Framkvæmdastjóri og fjárfestir

Inntökunefnd
Ruth Elfarsdóttir, Helena Hilmarsdóttir og Ingibjörg Óðinsdóttir

Viðburðanefnd
Halldóra Gyða Matthíasdóttir, Ingibjörg Ólafsdóttir, Þóra Eggertsdóttir
og Guðbjörg Anna Guðmundsdóttir

Vorferðarnefnd
Sigrún Andersen, Elísabet Sveinsdóttir pg Rut Gunnarsdóttir

Fundir 2017–2018
Október
FKA Framtíð „Mentoring verkefni“
Nóvember
Á persónulegum nótum með Ástu Fjeldsted
Desember
Fyrirtækjaheimsókn í Vodafone
Janúar
Fyrirtækjaheimsókn í Landsbankann
Febrúar
Tækifæri og áskoranir í ferðaþjónustu á Íslandi
Apríl
Fyrirtækjaheimsókn í 66 Norður
Vorferð LeiðtogaAuðar
Maí
Aðalfundur LeiðtogaAuðar
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Skýrs la A lþjó ð a ne fnd a r

Hlutverk nefndarinnar er að efla erlend samskipti og sjá
um haustferðir FKA.
Starfsárið 2017–2018

Starfsár nefndarinnar hefur verið fjölbreytt, skemmtilegt
og gengið einstaklega vel. Meðlimir nefndarinnar hafa
skipt með sér verkum og því getað einbeitt sér að þeim
viðfangsefnum sem heilla þær mest.
Farin er haustferð FKA á hverju ári og tók stjórn FKA
ákvörðun að annað hvert ár yrðu tengslin efld inn á við og
annað hvert ár yrði farið erlendis. Haustið 2017 var farið í
glæsilega haustferð FKA til Vestfjarða og var það stjórnarkonan Anna Þóra Ísfold ásamt hluta alþjóðanefndar sem
skipulagði þá ferð með framkvæmdastjóra. Lísa, Erna
og Jónína hafa staðið að undirbúningi haustferðar FKA
2018 og eru búnar að skipuleggja ferð til Póllands sem
naut hylli meðal félagskvenna og uppselt er í ferðina.
Jóhanna, Ágústa og Elísabet skipulögðu ásamt Danielle
Neben fund með erlendum konum í íslensku viðskiptalífi
í apríl og er annar fundur í maí. Fundurinn vakti áhuga
hjá konum af fjölmörgum þjóðernum og voru allir gestir
mjög ánægðir með þetta framtak.
Öll nefndin kom að því að skipuleggja Alþjóðadag kvenna
þann 8. mars þar sem haldinn var hádegisverðarfundur
í Iðnó sem tókst einstaklega vel, vakti mikla lukku og var
eftirminnilegur fyrir þær sem mættu. Forsætisráðherra,
Katrín Jakobsdóttir heiðraði FKA og flutti stutt ávarp og
voru fyrirlesarar: Alda Karen Hjaltalín, fyrirlesari, Katrín Júlíusdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja og
Alda Hrönn Jóhannesdóttir, lögfræðingur hjá lögreglunni
á Suðurnesjum. Flestar nefndarkonur vonast til að halda
áfram störfum næsta vetur og eru þegar farnar að hlakka
til að skipuleggja öflugt og fjölbreytt starf fyrir FKA.
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S kýrsl a Fræ ð slunefndar

Stjórn
Formaður: Jóhanna S. Jafetsdóttir
Fjármálaeftirlitið
Ritari: Elísabet Ósk Guðjónsdóttir
Payroll
Samskiptatengill: Katrín Smári Ólafsdóttir
FOCUS Lögmenn ehf.
Lísa María Karlsdóttir
Meistaralagnir/Pro B.
Ragnheiður Friðriksdóttir
Reykjavik Concierge,
Guðmunda Bára Emilsdóttir
Innri Hugbúnaðarlausnir
Ragnhildur Reynisdóttir
Vistor hf,
Nanna Ósk Jónsdóttir
NOJ ehf
Ágústa Thorbergsdóttir
Ráðgjafi
Erna Arnardóttir
Allt Merkilegt
Jónína Bjartmarz
OK / Okkar konur í Kína ehf.

Fundir 2017–2018
September
Haustferð FKA til Vestfjarða
Mars
Alþjóðadagur kvenna 8. mars
Apríl
Fundur með erlendum konum
Maí
Tengslafundur með erlendum konum

Hlutverk Fræðslunefndar er að vinna að fræðslumálum
félagskvenna í formi verkefna og funda.

Stjórn

Starfsárið 2017–2018
Fræðslunefnd var í ár skipuð öflugum hópi kvenna og
var markmiðið að bjóða upp á fjölbreytta fræðslu í formi
verkefna og funda.

Ritari: Auður Björg Jónsdóttir
A Lögmenn ehf.

Fyrsti fundur ársins var unninn í samstarfi við faghóp
Stjórnvísis um góða stjórnarhætti og bar yfirheitið Konur
og stjórnarhættir. Árið 2018 hófst með trukki og í janúar var fyrirlestur með Eddu Blumenstein þar sem hún
fjallaði um kauphegðun aldamótakynslóðarinnar og
þróun verslunar. Í janúar tók fræðslunefnd ásamt framkvæmdastjóra FKA á móti nýjum konum í samtökunum og
fór yfir starf FKA og lagði áherslu á tengslamyndun meðal
kvennanna. Í febrúar stóð fræðslunefnd fyrir ráðstefnu
um áhrif #METOO á fyrirtækjamenningu. Ráðstefnan
var vel sótt og meðal frummælenda voru forseti Íslands,
félagsmálaráðherra, fyrrverandi borgarstjóri ásamt fleiri
góðum aðilum. Starfi fræðslunefndar lauk með fundi
þar sem fulltrúi fræðslunefndar stjórnaði vinnufundi
sem bar yfirheitið Hafðu áhrif með FKA – vinnufundur
vegna #METOO.

Ásdís Ósk Valsdóttir
Húsaskjól

Formaður: Guðjónína Sæmundsdóttir
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum

Hulda Ragnheiður Árnadóttir
Viðlagatrygging Íslands
Alda Karen Svavarsdóttir
Nýherji

Hanna Guðlaugsdóttir
Mosfellsbær

Fundir 2017–2018
Nóvember
FKA og Stjórnvísi – Konur og góðir stjórnarhættir
Janúar
Viðburður með Eddu Blumenstein
Fótaðu þig í FKA – Nýjar konur boðnar velkomna
Febrúar
Ráðstefna um áhrif #METOO á fyrirtækjamenningu
Maí
Tengslafundur með erlendum konum
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Ský rs la G o lfne fnda r

Hlutverk nefndar er að efla tengslanet og halda árlegan
golfviðburð fyrir FKA konur.

S kýrsl a Nýskö punar n efndar

skemmtilega ferð. Ákveðið var að fara til Vestmannaeyja í tveggja daga og einnrar nætur ferð. Fljótt varð
fullbókað í ferðina en markmiðið er að spila golf, styrkja
tengslin inn á við en jafnframt við konur í atvinnulífinu í
Eyjum en nú þegar er Golfnefndin í sambandi við Eyjakonur sem ætla að taka vel á móti félagskonum FKA.

Starfsárið 2017–2018

Í golfnefnd FKA þetta starfsárið starfaði fjölbreyttur hópur kvenna. Eitt af hlutverkum FKA er að efla tengslanet
og fer tengslamyndun fram á margvíslegan hátt og gefur
árleg golfferð FKA ekkert eftir þar sem ófá vináttu- og
viðskiptasambönd hafa myndast. Í lok síðasta starfsárs
var farin dagsferð í Öndverðarnes. Rúta lagði af stað
með 50 glaðar konur austur fyrir fjall með viðkomu í
Hveragerði þar sem FKA konan Kolbrún Bjarnadóttir
tók vel á móti félagskonum, eldaði m.a. súpu úr hinum
þekkta Grýlupotti og fræddi konur um reksturinn á Gistiheimilinu Frumskógar. Heimsóknin endaði á kynningu
um Skáldagötu þar sem hótelið stendur við. Gleðin
var við völd þegar komið var í Öndverðarnes, að loknu
golfi snæddu konur saman kvöldverð og áttu saman
góða kvöldstund með verðlaunaafhendingu. Stjórn
Golfnefndar þakkar öllum þeim rausnarlegu konum sem
veittu verðlaun á golfmótinu og þakkar fyrir framlagið.
Golfnefndin hóf undirbúning fyrir golfferð 2018 í september síðastliðinn og er útlit fyrir góða þátttöku og
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Stjórn
Formaður: Fjóla G. Friðriksdóttir
Forval
Ritari: Sigrún Edda Jónsdóttir
Egilsson ehf.
Samskiptatengill: Sigfrid Runólfsdóttir
Golf Company
Sigrún Traustadóttir
Sjálfstætt starfandi
Vala Valtýsdóttir
Lögfræðistofa Reykjavíkur
Kristín Björg Jónsdóttir
Polarn O. Pyret
Aðalheiður Karlsdóttir
Eignaumboðið
Hildur Ástþórsdóttir
Fitt

Fundir 2017–2018
Ágúst
Golfferð FKA 2017 á Hellu
Júní
Golfferð FKA 2018 til Vestmannaeyja

Hlutverk Nýsköpunarnefndar er að styðja við félagskonur
í nýsköpunar- og frumkvöðlastarfsemi.
Starfsárið 2017–2018
Í nefndinni í ár störfuðu konur með fjölbreytta reynslu.
Starfsárið hófst með fyrsta fundi nefndarinnar út á Granda
þar sem markmið fyrir veturinn voru sett. Ákveðið var að
setja fókusinn á tengslanet kvenna í nýsköpun, fræðslu
um öflun fjármagns fyrir nýsköpunarfyrirtæki og að
tengja konur í nýsköpun við atvinnulífið.
Haldinn var fræðslufundur í október þar sem Svava
Ólafsdóttir frá Icelandic StartUp, Ásdís Guðmundsdóttir
frá Atvinnumálum Kvenna og Svanna lánasjóði mættu.
Einnig kynntu María Skúladóttir frá Deloitte, Rising
Star samkeppnina og Hjördís Sigurðardóttir frá ALDIN
BioDome kom með reynslusögu. Nýsköpunarnefnd tók
svo þátt í samstarfsverkefninu RisingStar sem Deloitte
heldur utan um og í mars var svo haldinn eins konar
„Suss“ fundur þar sem farið var yfir hvaða leiðir væru í
boði til að fjármagna ný fyrirtæki. Þangað mættu þær
Kolbrún Hrafnkelsdóttir frá Florealis, Helga Valfells frá
Crowberry Capital og Stefanía Bjarney Ólafsdóttir stofnandi Visku og fóru yfir fjármögnun ásamt mörgu fleiru.

Formaður: Birgitta G. S. Ásgrímsdóttir,
Berlin
Ritari: Fida Abu Libdeh
geoSilica
Samskiptatengill: Soffía Haraldsdóttir
Svava Björk Ólafsdóttir
Icelandic Startups
Harpa Hauksdóttir
Líkamslögun
Þorbjörg Jensdóttir
HaP+

Fundir 2017–2018
Október
FKA Miðvikudagsmorgunn – Fræðslufundur fyrir konur í nýsköpun
Mars
Flott verkefni! En hvernig ætlarðu að fjármagna þetta?

Stjórn
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Ský rs la Við s k ipt a nef n d a r

S kýrsl a FKA framtíðar

Hlutverk FKA framtíðar er að vera leiðtogahvati til ungra
kvenna í atvinnulífinu.

svo vetrinum á skemmtilegri heimsókn til Prentmets
þar sem starfsemi fyrirtækisins var kynnt.
STJÓRN
Formaður: Jóhanna Þ. Jónsdóttir
Innnes
Ritari: Þórdís Helgadóttir
Hárný
Samskiptamiðill: Elín Gränz
Opin Kerfi

Hlutverk Viðskiptanefndar er að efla viðskiptatengsl og
sjá um fyrirtækjaheimsóknir félagsins.
Starfsárið 2017–2018
Starfsárið var gríðarlega öflugt og voru alls sjö fundir
haldnir þar sem áhersla var lögð á að efla viðskiptatengsl sem og fyrirtækjaheimsóknir til fjölbreyttra fyrirtækja.
Starfsárið byrjaði á því að Viðskiptanefnd stóð fyrir
skemmtilegu hraðstefnumóti á Hótel Nordica. Þar gafst
konum tækifæri til að mynda ný tengsl í léttu spjalli. Því
næst var farið í heimsókn í Íslensku óperuna þar sem
fræðst var um starfsemi Óperunnar og fylgst með æfingu
á Tosca eftir Puccini. Fyrirtækjaheimsókn til Marel var
næst á dagskrá og var mjög fjölmennt í heimsóknina.
Þar kynntu sig konur sem starfa hjá Marel og sögðu
sögu sína inna fyrirtækisins. Árlegt jólarölt var haldið
í desember eins og áður og var sérlega vel heppnað.
Garðatorg í Garðabæ var heimsótt og var met aðsókn
þar sem um það bil 70 FKA konur mættu. Landsspítalinn
bauð heim í mars og gafst FKA konum tækifæri á að hitta
kvenstjórnendur spítalans sem deildu reynslu sinni af
því að starfa í heilbrigðisumhverfi á Íslandi. Við lukum
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Erna Arnardóttir
Allt merkilegt
Stella Leifsdóttir
Belladonna
Guðmunda Smáradóttir
Háskólinn í Reykjavík
Sólrún Anna Jónsdóttir
Ferðamálastofa
Jóhanna Magnúsdóttir
Ey

Fundir 2017–2018
Október
Hraðstefnumót
Fyrirtækjaheimsókn í Íslensku Óperuna
Nóvember
Fyrirtækjaheimsókn til Marel
Desember
Jólarölt
Janúar
Tengslafundur
Mars
Landspítalinn tekur á móti konum
Apríl
Fyrirtækjaheimsókn í Prentmet

Starfsárið 2017–2018
FKA framtíð var sett á fót árið 2016 en tók til starfa
haustið 2017. FKA framtíð hóf fyrsta starfsár sitt af krafti
með tveimur veglegum verkefnum en alls 12 viðburðir
voru haldnir á starfsárinu. Mánaðarlegir stjórnarfundir
voru ávallt haldnir í vikunni fyrir sunnudagsfund og var
einnig haldinn fyrir stofn- og kynningarfund í september 2017. Skráning í FKA framtíð gekk vonum framar
og í árslok 2017 voru ríflega 100 konur skráðar í FKA
framtíðar sem er umfram björtustu vonir.
Innan FKA framtíðar var lögð áhersla á að halda fundi
einu sinni í mánuði á sunnudögum kl. 11 þar sem FKA
konur og konur úr atvinnulífinu héldu fræðsluerindi
af ýmsum toga í því skyni að veita konum innan FKA
framtíðar innblástur. Í lok fundanna fór fram spjall og
myndun tengslanets. FKA framtíð þótti tilvalið að hafa
fundina á öðrum tímum en hefðbundna fundi og hlaut
sú nýbreytni mjög góðar viðtökur og heppnaðist frábærlega. Stefnan er að halda óbreyttu fyrirkomulagi á
komandi starfsári.
Mentor verkefni FKA framtíðar var öllu stærra og flóknara,
en verkefnið hófst með “speed-date” og upplýsingafundi
þann 30. október 2017. Í kjölfar þess fundar voru 23 pör
tengd saman af kraftmiklum konum sem sóttu sérstaklega um frá FKA framtíð og reynslumiklum konum úr
röðum LeiðtogaAuðar. Í vetur hittust pörin að minnsta
kosti einu sinni í mánuði í því augnamiði að byggja hvor
aðra upp. Framtakið hefur hlotið frábærar viðtökur.
Á næsta ári mun FKA framtíð halda áfram með Mentor
verkefnið og vegna gríðarlegs áhuga á verkefninu er
stefnt að því að stækka það. Verkefninu verður ýtt úr
vör í september næstkomandi. FKA framtíð mun halda
áfram með hina velheppnuðu sunnudagsfundi auk
þess sem á komandi starfsári verður lögð áhersla á
landsbyggðina enda eru frábærar FKA framtíðarkonur
um land allt. Þá verður lögð áhersla á að rækta tengsl
við önnur félög á borð við UAK, efla tengslamyndun
og tengja konur frá FKA framtíð við hina almennu FKA
konu. FKA framtíðarkonur hlakka til nýs starfsárs með
öflugum hópi kvenna.

Stjórn
Formaður: Steinunn Þóra Camilla Sigurðardóttir
Iceland Sync Management ehf.
Ritari: Valdís Magnúsdóttir
Íslenska Útflutningsmiðstöðin hf.
Samskiptatengill: Soffía Kristín Jónsdóttir
Iceland Sync Management ehf.
Elín Anna Gísladóttir
Isavia ohf.
Lilja Bjarnadóttir
Sáttaleiðin
Íris Eva Gísladóttir
Flow Education

Fundir 2017–2018
September
Stofnfundur FKA framtíðar
Október
Sunnudagsfundur #1 „Að ná markmiðum sínum“
Mentor Program Kick Off
Nóvember
Sunnudagsfundur #2 „Vertu besta útgáfan af sjálfri þér“
Desember
Jólafundur með Guðrúnu Hafsteins
Janúar
Sunnudagsfundur #3
Febrúar
Sunnudagsfundur #4 „Samningatækni“
Mars
Sunnudagsfundur #5 „Hver eru fyrstu skrefin til þess
að komast í stjórnir fyrirtækja?“
Fyrirtækjaheimsókn til Almenna leigufélagsins
Apríl
Fyrirtækjaheimsókn í Hárný og Þórborg heildsölu.
Sunnudagsfundur #6 „Breytingastjórnun“
Maí
Lokahóf FKA framtíðar
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S kýrsl a FKA Vestfj arða

Ský rs la F K A No rð url a n ds

Í febrúar hélt FKA konan Kristrún Lind sem er meðal
eigenda að Virkjum landann, námskeið í hagnýtri markaðssetningu á samfélagsmiðlum.
Stefnan er tekin á sjálfsstyrkjandi vorferð með hækkandi
sól sem mun setja tóninn fyrir komandi starfsár stjórnar
FKA Norðurlands.
Stjórn
Formaður: Snjólaug Svala Grétarsdóttir
Ekill ehf.

Hlutverk FKA Norðurlands er að standa fyrir öflugu starfi
FKA á Norðurlandi.
Starfsárið 2017–2018
Stjórn FKA Norðurlands hófst handa við að skipuleggja
flotta dagskrá á vinnufundi stjórnar í september. Félagskonur FKA Norðurlands eru um 40 talsins og hefur
hópurinn vaxið mikið undanfarið ár. Markmið stjórnar
var að virkja og styrkja þennan öfluga hóp kvenna
um allt Norðurland. Einnig var stefnan sett á að efla
tengslanet kvenna við aðrar konur í félaginu og var
haldin sameiginleg ferð með Atvinnurekendadeild
FKA vorið 2018 þegar félagskonur víðs vegar af landinu
héldu í ferð norður og efldu tengslin og heimsóttu
fjöldann allan af fyrirtækjum kvenna á Norðurlandi,
auk þess sem sameiginlegur fundur FKA Norðurlands
og AFKA var haldinn í Skjaldarvík.
Í október komu Edda Hermannsdóttir og Ragnhildur
Steinunn Jónsdóttir til Akureyrar og kynntu fyrir félagskonum FKA Norðurlands bók sína Forystuþjóð. Þá hélt
hin atorkumikla Edda Björgvinsdóttir fyrirlestur um
húmor og í janúar fór fram skemmtilegt samsæti með
Siggu Dögg kynlífsfræðingi þar sem rædd var staða hennar sem kynlífsfræðings, fyrirlesara og fjölmiðlakonu.
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Hilda Jana Gísladóttir
N4
Laufey Kristín Skúladóttir
Fisk Seafood
Charlotta Englund
Active North
Eva Reykjalín
Steps Dansstúdíó

Fundir 2017–2018
Október
Erum við forystuþjóð?
Nóvember
Fimmtudagur fram eftir hjá Kistu í Hofi
Viðburður með Eddu Björgvinsdóttur
Janúar
FKA stund með Siggu Dögg
Febrúar
Hagnýt markaðssetning á samfélagsmiðlum
Mars
AFKA og FKA Norðurland – sameiginlegur fundur deildanna
Maí
Vorferð

Hlutverk FKA Vestfjarða er að standa fyrir öflugu starfi
FKA á Vestfjörðum.
Starfsárið 2017–2018
Í FKA á Vestfjörðum eru skráðar 23 konur en félagið
var stofnað árið 2015 og hóf annað starfsár sitt af krafti
þegar það tók á móti hópi FKA kvenna sem heimsótti
vestfirskar konur í september 2017 í hinni árlegu haustferð FKA. Ýmis fyrirtæki voru heimsótt, þar á meðal Arna
í Bolungarvík og Kerecis á Ísafirði.
Nokkrir fundir af ólíkum toga voru haldnir í vetur. Elsa Guðbjörg Borgarsdóttir, hjá súkkulaði framleiðandanum Sætt
og Salt kynnti ferlið við að setja á fót frumkvöðlafyrirtæki og
sagði frá sigrum og hindrunum í ferlinu. Sigríður Kristjánsdóttir hjá Nýsköpunarmiðstöð fræddi FKA konur um upplifunarþjónustu í ferðaþjónustu í fyrirlestri sem bar yfirskriftina
„Að móta sér sérstöðu á markaði“. Í desember var farið í
hið árlega jólarölt, þar sem FKA konur heimsóttu fyrirtækin
Þristi Ormssyni, Jón og Gunnu og Klæðakot en allar þessar
verslanir eru reknar af konum. Þar gerðu konur góð kaup
fyrir jólin og endaði röltið á Hótel Ísafirði þar sem snætt var
danskt smurbrauð og áttu konur góða stund saman. Einnig
fóru FKA konur saman á gönguskíði á Flateyri og var endað
í heimsókn á Kaffi Sól þar sem Guðrún Hanna Óskarsdóttir
sagði frá starfi kaffihússins og Hólmfríður Vala Svavarsdóttir
sagði frá gönguskíðaverkefninu „Bara ég og stelpurnar“ sem
Hótel Ísafjörður stendur fyrir. Þá hafa konur á Vestfjörðum
verið duglegar að nýta sér fundi frá höfuðborgarsvæðinu
sem streymt hefur verið í gegnum netið til þeirra.
Skipulagning vorferðar FKA Vestfjarða til Suðurfjarða Vest
fjarða er í undirbúningi og er áætlað að suðurfirðirnir verði
sóttir heim í júní. Þá hafa FKA Vestfirðir verið í sambandi
við konur sem eru áberandi í vestfirsku viðskiptalífi á þeim

stöðum og beðið þær um að vera með, veita aðstoða og
tengja fleiri konur af suðurfjörðunum við FKA Vestfirði.
Stjórn
Ásta María Sverrisdóttir
Kerecis
Þórdís Sif Sigurðardóttir
Ísafjarðabær
Hafdís Gunnarsdóttir
Ísafjarðarbær

Fundir 2017–2018
September
Rautt og sætt – Tengslafundur
Haustferð FKA – Fyrirtækjaheimsóknir, kvöldverður og tengslafundur
Október
Tengslafundur frumkvöðlakvenna – Upplifunarþjónusta
Nóvember
Frumkvöðlafundur vestfirskra kvenna, Sætt og Salt
Desember
Jólarölt FKA á Vestfjörðum
Janúar
Að móta sér sérstöðu á markaði
Mars
Skíði, kaffi og með'í
Júní
Vorferð FKA Vestfjarða
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S kýrsl a FKA Suð urlands

Ský rs la F K A Vesturlan ds

Stjórn
Auður I Ottese
Sumarhúsið og garðurinn - Útgáfa, námskeið, sýningar
Alda Sigurðardóttir
Alvörubúðin og Hannyrðabúðin á Selfossi, Gullkistan á Laugarvatni
Margrét Katrín Erlingsdóttir
Hjá Maddý, bókhaldsstofa Selfossi

Stjórnin mun koma saman í maí til að leggja grunn
að starfi næsta vetur en næsti fundur FKA Vesturlands
verður haldinn í Borgarnesi í maí en markmiðið verður
að hafa fundina fjölbreytta og haldna víðs vegar um
Vesturland til að ná til sem flestra kvenna, skapa fjölbreytni og efla tengslin.
Stjórn
Steinunn Helgadóttir
Eigandi veitingahússins Narfeyrarstofu

Hlutverk FKA Vesturlands er að standa fyrir öflugu starfi
FKA á Vesturlandi.
Starfsárið 2017–2018
Stofnfundur FKA Vesturlands var haldinn á veitingahúsinu
Narfeyrarstofa í Stykkishólmi miðvikudaginn 18. apríl 2018
og verður þar með fjórða landsbyggðanefnd félagsins.
Formaður FKA, Rakel Sveinsdóttir og nýkjörinn formaður FKA Vesturlands sögðu frá félaginu, starfinu og
kynntu fyrirhugað starf nefndarinnar. Fundinn sóttu
tæplega 20 áhugasamar konur um starfið en einnig
voru aðrar 20 búnar að hafa samband sem ekki komust
en hafa áhuga á að ganga í FKA Vesturland.
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Gyða Steinsdóttir
Viðskiptafræðingur og verkefnisstjóri á skrifstofu KPMG i Stykkishólmi
Anna Melsteð
Margmiðlunarfyrirtækið Anok Stykkishólmi
Björg Ágústsdóttir
Lögfræðingur og verkefnisstjóri Alta ráðgjafarfyrirtækis í Grundarfirði
Sandra Margrét Sigurjónsdóttir
Framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Landhelgisgæslu Íslands
Júníana Björg Óttarsdóttir
Verslunarstjóri í versluninni Blómsturvellir Hellissandi

Fundir 2017–2018
Apríl
Stofnfundur FKA Vesturlands
Maí
Fundur í Borgarnesi

Hlutverk er að standa fyrir öflugu starfi FKA á Vestfjörðum.
Starfsárið 2017–2018
Í stjórn FKA Suðurlands er öflugur hópur kvenna sem
kemur að skipulagningu starfsins. Algjört met var sett
í fjölda og fjölbreytni viðburða eins og sjá má hér fyrir neðan. Farið var í margar fyrirtækjaheimsóknir og
fræðst um fjölbreytta atvinnustarfsemi á Suðurlandi
þar sem konur eru í forsvari. Var þar margt fróðlegt og
enn fleira sem kom skemmtilega á óvart.
FKA Suðurlands fylgdist vel með ýmsum viðburðum á
vegum FKA með því að koma saman og fylgjast með
streymi frá opnum fræðslufundum FKA. Félagskonur
sóttu ýmsa viðburði FKA í Reykjavík og tóku þátt í
ferðum félagsins og má þar nefna ferð til félagskvenna
á Norðurlandi.
Fjölgun félagskonum er eitt af markmiðum Suðurlandsdeildarinnar, félagskonur í FKA Suðurland eru
í dag um 40 og markið er sett á að þær verði að 100
félögum fyrir 2020. Félagskonum er það vel ljóst
hversu mikilvægt félagið er og hve félagsskapurinn
er góður.

Laufey Guðmundsdóttir
Markaðstofa Suðurlands, Selfossi
Drífa Þrastardóttir
Fasteignasali hjá Byr fasteignasölu, Hveragerði

Fundir 2017–2018
Nóvember
Miðvikudagsfundur í Skyrgerðinni, horft á streymi frá FKA. Stjórn kjörin
Gleðistund hjá Maríu Lovísu fatahönnuði í Tjarnarbyggð við Selfoss
Desember
Jólafundur í Sveitabúðinni Sóley í Flóanum
Janúar
Gleðibomba í Hjarðarbóli í Ölfusi. Fyrirlestur um FISH philosophy
Febrúar
Fræðslufundur um notkun netmiðla í markaðssetningu
Mars
Heimsókn á Sólvang, Icelandic Hores Center við Eyrarbakka
Kynningar á markaðsfyrirtækinu Þorpinu, Bakka Hostel &
Apartments og Rauða húsinu á Eyrarbakka
Apríl
Slökun í Riverside Spa á Hótel Selfossi
Maí
Vorferð. Heimsókn í fyrirtæki á Flúðum
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ÞAKKIR TILTIL
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FKA 2 018
ÞAKKIR
PRENTMET
FYRIR
Á ÁRSSKÝRSLU
FKA 2017
Prentmet hefur verið
rekið af félagskonu FKA,
Ingibjörgu Steinunni
Ingjaldsdóttur, starfandi stjórnarformanni,
eiganda og stofnanda,
og eiginmanni hennar,
Guðmundi Ragnari
Guðmundssyni.
Fyrirtækið var stofnað árið 1992 og hefur ávallt haft það að
markmiði að bjóða upp á hraða, gæði og persónulega þjónustu. Prentmet vinnur fyrir fjölda fyrirtækja sem gera kröfur um
áreiðanleika og gæði. Hjá fyrirtækinu starfa um 60 manns og
eru höfuðstöðvar þess í 3.800 fm húsnæði á Lynghálsi í Reykjavík. Einnig er Prentmet með tvö útibú á landsbyggðinni, annað
á Akranesi og hitt á Selfossi.

Heildarlausnir
í prentun

Prentmet býður upp á heildarlausnir í prentun, allt frá nafnspjöldum og bækling um upp í hágæða umbúðir og harðspjaldabækur. Fyrirtækið veitir einnig ráðgjöf við formhönnun,
vöruþróun, prentun, hráefni og allt annað er varðar umbúðir.

My ndir frá st a r f i

Fimmtudaginn 5. apríl sl. bauð Ingibjörg Steinunn félagskonum
FKA í skemmtilega heimsókn í fyrirtækið.

ÞAKKIR TIL BROTS FYR IR UM BROT OG HÖNNUN Á ÁRSSKÝRSU FKA 2 018

Anna Kristín Ólafsdóttir er félagskona í FKA
og eigandi Brots.
Þetta er lítið en skapandi fyrirtæki sem
sérhæfir sig í framsetningu efnis fyrir hina
ýmsu miðla.
Meðal verkefna sem stofan tekur að sér eru
auglýsingagerð, umbrot og vefsmíði. Þar
að auki selur fyrirtækið teikningar undir
nafninu AKÓ illustrations.
Anna Kristín er útskrifuð með BA gráðu í
þjóðfræði og MA gráðu í hagnýtri menning
armiðlun frá Háskóla Íslands. Þar að auki
lærði hún grafíska miðlun við Upplýsinga
tækniskólann.
Anna Kristín hefur mikinn áhuga á öllu
sem við kemur grafík, hönnun, fagurfræði
og miðlun efnis.

S. 5 600 600
www.prentmet.is
prentmet@prentmet.is
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