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FRAM T ÍÐARSÝN FK A
Íslenskt atvinnulíf einkennist af fjölbreytileika öðrum
löndum til fyrirmyndar

• FKA styður kvenleiðtoga í að sækja fram og sam
einar þær til aukins sýnileika og þátttöku.

Hlutverk
Hlutverk FKA er að efla tengslanet og styðja kvenleið
toga til að sækja fram og sameina þá. Við vinnum með
aðilum á vinnumarkaði, fyrirtækjum, félagssamtökum
og hinu opinbera að því að efla og benda á þátt kvenna
í stjórnun eða stjórnunarstöðum í atvinnulífinu.
Við stöndum fyrir um 60 viðburðum á ári, fjölbreyttri
fræðslu ásamt því að veita ráðgjöf til hinna ýmsu fyrir
tækja og verkefna.
Við höfum knúið fram breytingar á lögum og venjum
til að gæta jafnvægis- og fjölbreytileika innan atvinnu
lífsins. Við erum leiðandi hreyfiafl til að efla fjölbreyti
leika atvinnulífsins.

Stærstu verkefni FKA
• Fjölmiðlaverkefni sem stuðlar að því að jafna hlut
kvenna í fjölmiðlum.
• Jafnvægisvogarverkefni sem stuðlar að auknum
hlut kvenna í efsta lagi stjórnenda og setu í stjórn
um.
• FKA Viðurkenningarhátíðin sem er okkar stærsti
viðburður og vekur athygli á kvenleiðtogum.
• Stjórnarverkefnið í samvinnu við atvinnulífið í að
ná fram jafnvægi í stjórnum landsins 2009–2013.
• Um 60 fjölbreyttir fundir á hverju ári í samvinnu
við atvinnulífið.

Markmið
• FKA er öflugt tengslanet kvenna úr öllum greinum
atvinnulífsins.
• FKA er leiðandi hreyfiafl sem eflir fjölbreytileika
atvinnulífsins.

Umfang FKA
• Í FKA eru 1050 virkar konur sem eru stjórnendur
og leiðtogar og koma úr öllum greinum atvinnu
lífsins.
• Um 100 konur starfa í stjórnum, deildum, ráðum
og nefndum félagsins.

Fé lags konu r F KA

S t j ór n F KA
Ráð og verkefni

Fra m kvæ md a st j ór i
S kr ifst ofa F KA
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STJÓRN FK A
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 og tók hún við 1. maí 2016.
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir
Formaður FKA og forstjóri Grayline
Rakel Sveinsdóttir
Varaformaður FKA og framkvæmdastjóri Spyr
Anna Þóra Ísfold
Stjórnarkona FKA og framkvæmdastjóri VitaminDNorth
Herdís Jónsdóttir
Stjórnarkona FKA og eigandi og fjármálastjóri Happy Campers
Danielle Neben
Stjórnarkona FKA, ráðgjafi og sérfræðingur
Kolbrún Hrund Víðisdóttir
Stjórnarkona FKA, eigandi og stjórnarkona Svartækni
Áshildur Bragadóttir
Stjórnarkona FKA og forstöðumaður Höfuðborgastofu

Áhersluverkefni stjórnar 2016–2017
Árið 2016 hófst í Kríunesi þar sem fjölmargar konur tóku
þátt í vinnudegi þar sem farið var í stefnumótun með það
að meginmarkmiði að endurskoða stefnu FKA.
Í framhaldi voru fimm hópar stofnaðir sem unnu með
fimm stór verkefni. Þau voru Hlutverk og gildi, Skipulag
og landsbyggðina, Markaðsmál, Ungar konur í FKA og

Jafnréttismál. Þessir hópar skiluðu inn niðurstöðum
sem stjórn tók afstöðu til í haustið 2016 á fyrsta vinnu
degi stjórnar og var stefnan sett á nokkur stór verkefni
á starfsárinu:
• Fjölmiðlaverkefnið sem hefur það meginmark
mið að efla hlut kvenna í fjölmiðlum hefur verið
áhersluverkefni stjórnar frá 2013.
• Stofna Stefnumótunarráð sem hefur það megin
markmið að leggja lokahönd á stefnumótun
félagsins, framtíðarsýn, hlutverk og gildi.
• Stofna Samskiptaráð sem hefur það meginmark
mið að marka stefnu í markaðs- og samskipta
málum félagsins.
• Stofna nefnd fyrir ungar konur í FKA – FKA Youth.
• Efla landsbyggðirnar með auknu fjárframlagi og
meiri áherslu frá skrifstofu FKA, m.a. með því að
skipuleggja námskeið og heimsókn framkvæmda
stjóra á hverju starfsári.
• Stofna Jafnvægisvogarverkefni FKA með það að
markmiði að efla og auka hlut kvenna í efsta lagi
stjórnenda og í stjórnum
Öllum þessum verkefnum var hrint í framkvæmd á ár
inu með samhentum aðgerðum.
Stjórn þakkar öllum þeim félagskonum sem komu
að verkefnum og starfi félagsins á árinu.
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SKÝRSL A FO R M AN N S
FKA hefur á undanförnum árum stækkað, dafnað og
styrkst og er nú 18 ára. Árið 2016 einkenndist af breyt
ingum. Í ársbyrjun fór stjórn FKA ásamt fulltrúum frá
öllum nefndum, deildum og landsbyggðanefndum í
stefnumótun. Gríðarlega gaman var að taka þátt í þeirri
vinnu og finna ástríðuna og kraftinn sem einkenndi það
starf. Útkoman og skilaboðin voru skýr:
• 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.
• FKA eflir starf sitt landsbyggðinni.
• FKA er fjölbreytt félag fyrir allan aldur.
Kjarninn í öllu starfi FKA er umlukin þessum áherslum
og ánægjulegt er að sjá að fjölbreytileiki mannlífsins
fangast vel þar inni.
Á árinu 2016 voru breytingar á skrifstofu FKA þar sem
Hulda Bjarnadóttir hætti störfum eftir afar farsælt starf
með félaginu og við tók Hrafnhildur Hafsteinsdóttir.
FKA hefur verið gríðarlega farsælt með þann mannauð
sem starfar á vegum félagsins, þá hvort heldur í formi
framkvæmdastjórnar, stjórnarkvenna, nefnda, deilda
eða fyrrverandi formanna og langar mig að þakka þeim
öflugu konum fyrir frábært og óeiging jarnt starf.
Árið 2016 var einnig ár tiltektar. Farið var í gegnum allt
félagatalið með tilliti til þess að það endurspeglaði fyrst
og fremst virka og greiðandi félaga. Við þetta skráðust
úr félaginu margar sem ekki höfðu verið virkar í nokkur
ár og var félagatalið hreinsað þannig að treystandi væri
á þann félagagrunn sem fyrir lá og ekki síður til að tryg
gja undirstöðu í rekstraráætlunum og fjárhag félagsins.
Hreyfiafls verkefni FKA
Hreyfiaflsverkefni eru okkur hugleikin. Öll þekkjum við
hvernig FKA stuðlaði að því að stjórnarumræðan fór af
stað með stóru samstarfsverkefni á árunum 2009–2013
sem endaði með lagasetningu um kynjakvóta. Í kjölfarið
setti FKA áherslu á annað verkefni, fjölmiðlaverkefnið, þar
sem unnið er að því með fjölmiðlum að jafna hlut kynj
anna í viðmælendahóp. Hápunktur þessa verkefnis var
20. september 2016 þegar félagið stóð fyrir fjölmiðladegi
þar sem forstjórar stærstu fjölmiðla landsins kynntu sýnar
áherslur, breytingar og stöðu mála. Einnig var unnið að
því að kynjahlutföllum í ljósvakamiðlum var snúið við
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þennan dag. Dagurinn tókst með miklum prýði og náum
við því takmarki að hlutföllin snérust við, þ.e að um 64%
viðmælenda þennan dag voru konur í ljósvakamiðlum.
Nýtt verkefni „Jafnvægisvogin“ er nú í burðarliðun
um og mun verða kynnt á næstunni
Öll þessi verkefni stuðla að því að hafa áhrif, láta til
okkar taka og minna á það að samfélagið verður að
þróast áfram og við sem þjóð viljum áfram vera í farar
broddi þegar kemur að kynjajafnrétti og fjölbreytileika
atvinnulífs.
Í öllum þessum verkefnum höfum við unnið með
stjórnvöldum, hitt nefndir þingsins, ráðherra og for
menn stjórnmálaflokka og kynnt okkar áherslur. Það
verður að segjast að okkur er alltaf tekið vel og góður
rómur gerður að verkefnum félagsins.
Sýnileiki og miðlun upplýsinga.
Það er mikil áskorun í daglegu amstri að fylgjast með
starfi FKA og því höfum við tekið upp á ýmsum nýjung
um hvað varðar miðlum upplýsinga til félagskvenna
og má þar helst nefna streymi frá fundum, formaður
FKA hefur verið með fréttahorn stjórnar ásamt því sem
framkvæmdastjóri sendir reglulega fréttabréf með helstu
verkefnum, fundum, ferðum og uppákomum.
Sýnileiki FKA kvenna er okkur einnig hugleikin. Viku
legir FKA pistlar hafa verið undanfarin ár í viðskipta
blaði fréttablaðsins, ásamt því að framkvæmdastjóri er
óþreytandi að vinna bak við tjöldin með fjölmiðlum að
því að koma konum að eða finna konur fyrir fjölmiðla.
Hámarkið náðist þegar gefið var út sérstakt FKA kynn
ingarblað með Fréttablaðinu eftir síðustu viðurkenn
ingarhátíð. Þar tókst á einstakan hátt að koma áhersl
um og stefnu FKA að fyrir landsmenn alla.

Í fréttum er þetta helst…
Gríðarlega mikið starf er unnið innan raða FKA, nefnd
ir eru öflugar, deildir kraftmiklar og nefndir á lands
byggðinni hafa eflst til muna eftir stefnumótun og nýjar
áherslur.
• Breyting er á árlegum vísindaferðum félagsins, en
þær verða nú annað hvert ár á erlendri grundu og
annað hvert ár innanlands, með það að markmiði
að efla tengslanet, menntun og skemmtun.
• FKA skrifaði undir samstarfssamning við Azaso um
upplýsingakerfi sem mun halda utan vinnu, fund
argerðir og starf stjórnar FKA, nefnda og deilda.
• Unnið hefur verið að öflugri nefnd FKA Youth og
er sá undirbúningur í fullum gangi og mun starfið
byrja haustið 2017.
• Samskiptaráð var stofnað haustið 2016 og vinnur
það með framkvæmdastjóra og stjórn að auka
sýnileika félagsins og gera kynningaráætlanir.
Fyrirhugaður er samskipta og samfélagsdagur
haustið 2017.
• Stofnað var stefnumótunarráð í kjölfar stefnu
mótunar sem hefur það verkefni að halda utan
um innleiðingu nýrrar stefnu.
Ýmislegt fleira er í farvatninu en efst í huga okkar er þakk
læti til þeirra fjölmörgu félagskvenna sem leggja hönd
á plóg til að gera starfið öflugt og skemmtilegt – TAKK
FYRIR ÞAÐ.
FKA er leiðandi hreyfiafl sem eflir fjölbreytileika at
vinnulífsins, hvort heldur það er á grundvelli þess að
reka og eiga fyrirtæki eða þess að vera leiðtogi og
stjórnandi og leiðtogi. Það er einmitt þessi fjölbreyti
leiki sem er okkur svo hugleikin. Við vitum hvað lífið
getur breyst.
Á einni stund erum við stjórnendur, á annarri mögu
lega með okkar eigin rekstur, á þeirri þriðju komin í
pólitík og þá fjórðu…já hver veit! „Allt er í heiminum
hverfult“ eins og skáldið sagði og FKA þarf að vera félag
sem umber og umlykur þennan fjölbreytileika sem lífið
býður upp á.
Að lokum þakka ég fyrir mig, nú lýkur fjögurra ára for
mannstíð minni og nýr formaður tekur við á aðalfundi
þann 18 maí 2017. Kærar þakkir fyrir farsælt samstarf
og skemmtilega tíma.

Kæ ra r þ a k k i r. . .

Ykkar,
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir
Formaður FKA
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SKÝRSL A F RAM KVÆ M DASTJÓRA
Starfsár FKA 2016–2017 hefur svo sannarlega verið fjöl
breytt. Viðburðir, fundir og fróðleikur einkenndu starf
semina og fjölmargar nýjungar voru innleiddar í starfið.
Þar má nefna fasta morgunfundi, streymi frá fundum,
CRM kerfi og mikil áhersla var lögð á stefnumótun,
markaðs- og samskiptamál.
FKA var töluvert áberandi í fjölmiðlum og jukust birt
ingar um félagið um 70% milli ára samkvæmt mæling
um Credit Info. Töluverð fjölgun varð á viðburðum sem
voru yfir 60 talsins á starfsárinu. Að vera partur af FKA
snýr þó að meiru en hve marga fundi er mætt á - því að
vera FKA kona er að vera partur af hreyfiafli í íslensku
atvinnulífi. Þar er hver og ein félagskona dýrmætur
hlekkur í keðju breytinga til jafnvægis og fjölbreytileika.
Umfang og áhrif
Á árinu 2016 var unnið mikilvægt starf í stefnumótun
félagsins. FKA var stofnað í lok síðustu aldar, þann
9. apríl árið 1999 af öflugum hópi kvenna sem áttu og
ráku eigin fyrirtæki. Árið 2012 var félagið opnað fyrir
konur í atvinnulífinu sem eru í stjórnenda- og leiðtoga
störfum. Fjöldi félaga hefur aukist jafnt og þétt og eru í
dag yfir 1000 talsins. Slíkri fjölgun fylgja óhjákvæmilega
vaxtaverkir og því var mikilvægt að fara í stefnumótun til
að marka þá sýn sem unnið er eftir. Stefnumótunarráð
var skipað í haust sem leiddi lokaáfanga þessarar stefnu
mótunar sem hefur verið í gangi allt síðastliðið ár og
unnið af fjöldanum öllum af félagskonum.

Skipurit FKA var kynnt í haust sem sýnir umfang
þess starfs sem unnið er. FKA er stýrt af öflugri stjórn
og henni til hliðsjónar með stór verkefni eru þrjú ráð:
Stefnumótunaráð, Samskiptaráð og Fjölmiðlaráð.
Í félaginu eru í dag tvær sjálfstæðar deildir: Atvinnu
rekendadeild og LeiðtogaAuður. Sex nefndir starfa fyrir
FKA: Viðskiptanefnd, Fræðslunefnd, Nýsköpunarnefnd,
Golfnefnd og Alþjóðanefnd. Einnig heldur FKA úti starfi
á landsbyggðinni með þremur öflugum nefndum í for
svari, FKA Norðurland, FKA Suðurland og FKA Vestfirðir.
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Þegar ég er spurð um umfang FKA segi ég ávallt að
þrátt fyrir að ég sé eini starfsmaður FKA í fullu starfi
á skrifstofu þá starfa í raun um 100 konur í félaginu í
stjórn, deildum, nefndum og ráðum – sem leggja félag
inu lið með öflugu og óeigingjörnu starfi sínu. Fyrir
þeirra starf er FKA öflugt félag og fyrir framlagið vil ég
þakka öllum þessum konum sérstaklega fyrir samstarf
ið á árinu.
Starfsárið var fjölbreytt og öflugt
Starfsárið hófst með heimboði á Bessastaði til forseta
hjónanna í lok ágúst og strax í september tók við öflug
dagskrá. Í október og nóvember voru innleiddar ný
ungar í starfið, fastir vikulegir fundir í Húsi atvinnulífsins.
Fundirnir nutu mikillar hylli og var framtakinu vel tekið
en meðalskráning var yfir 60 konur á hvern fund og var
sérstök áhersla lögð á tengslamyndun. Viðhorfskönnun
í lok árs 2016 sýndi að konur vildu fjölbreytni og meira
rými milli funda og þróuðust fundirnir í fastan morgun
fund fyrstu vikuna í hverjum mánuði með sama sniði en
haldnir til skiptis á virkum dögum. Einnig voru fyrirtækja
heimsóknir, ferðir og viðburðaríkt starf í gangi sem sýnir
sig í þeim fjölda viðburða sem haldnir voru. Á árinu varð
um 20% aukning á viðburðum frá fyrra ári.
Áhersla á góða stjórnarhætti
Á starfsárinu var mikil áhersla lögð á góða stjórnarhætti,
bæði í viðburðum en líka í öllu innra starfi. FKA gerði
samstarfssamning við Azazo, sem nú er velunnari FKA,
um að innleiða kerfi sem styður góða stjórnarhætti í
stjórn, ráðum, deildum og nefndum. Kerfið auðveldar
utanumhald funda, einfaldar samskipti og lykillinn er
að þessi vinna verður varðveitt óháð mannabreytingum.
Kerfið mun verða innleitt að fullu inn í allt starf 2017 sem
verður bylting í utanumhaldi og varðveislu gagna FKA
fyrir framtíðina.

Landsbyggðin
Eitt af áhersluverkefnum vetrarins var að efla lands
byggðanefndir.
Í byrjun starfsárs heimsótti framkvæmdastjóri FKA
allar landsbyggðanefndir þar sem áhersluatriði voru
kynnt. Þau fólu í sér skýrar línur með fjármagn, nám
skeiðahald frá skrifstofu FKA, streymi frá fundum og
skýrari verklagsreglum með það að markmiði að efla
samstarf.
Mikil fjölgun varð í félögum en FKA Suðurland og FKA Vest
firðir stækkuðu bæði um rúmlega 60% og félagskonum
í FKA Norðurlandi fjölgaði um 126% eða frá tæplega 20 í
tæplega 50. Við fögnum þessari þróun um eflingu lands
byggðar þar sem FKA er félag fyrir allar athafnakonur –
hvar sem er á landinu og sameinaðar erum við sterkari.

hefur aðstoðað við þróun kerfisins. Nýjar félagskonur fá
upplýsingapósta, kveðjur og eru innleiddar 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
tengslum við hverja og eina félagskonu.

Samskipta- og markaðsmál
Markaðs og samskiptamál voru eitt af áhersluverkefnum
framkvæmdastjóra og voru skoðaðir ytri og innri þætti.
Streymi frá fundum var innleitt í starfið frá hausti sem
nýtist félagskonum vel og eru oft mörg hundruð konur
um allt land sem horfa á hvern viðburð. Einnig var farið

Hver er FKA konan!
Greining var unnin á félagatali FKA sem sýndi að yfir
helmingur félagskvenna eru forstjórar, framkvæmda
stjórar 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 er eigendur og reka
eigin fyrirtæki. Tel þessa greiningu gríðarlega mikilvæga
upp á allt starf til framtíðar og til að skilja hvernig við
vinnum með fjölbreyttum hópi kvenna undir regnhlíf FKA.
Sem framkvæmdastjóri þessa öfluga félags lít ég
yfir árið sem var árangursríkt á svo margan hátt. Þegar
stelpurnar mínar spyrja hvað mamma geri í vinnunni
útskýri ég stolt fyrir þeim að ég sé ásamt 1000 konum
að byggja upp framtíð þar sem allar stelpur og strákar
eigi jöfn tækifæri til að verða allt sem þær langar til og
að láta drauma sína rætast.
Það dýrmætasta sem hvert fyrirtæki á er mannauð
ur. Fjársjóðurinn sem FKA á í ykkur kæru félagskonur
er ómetanlegur og þið gerið félagið að því sem það er.
Eftir vinnu mína með nefndum, deildum, ráðum og
stjórn geng ég svo sannarlega ríkari frá fyrsta ári mínu
sem framkvæmdastjóri FKA.

átak í samskiptamiðlum og jókst fylgi við opnu síðu FKA
frá rúmlega 3000 fylgjendum í tæplega 5000.
FKA var einnig meira sjáanlegt í fjölmiðlum sem sýnir
sig glögglega í mælingum Credit Info en þar jukust birt
ingar um 70% milli ára. Samskiptaráð var skipað á árinu
til að marka stefnu í markaðs- og samskiptamálum og
lagði grunn að stefnu FKA í samskiptamiðlum sem fél
agið vinnur eftir.
Kannanir og greiningar
Mikilvægt er að þarfagreina félagskonur til að skilja
hvað þær vilja fá út úr starfinu. Viðhorfskannanir verða
framvegis gerðar tvisvar á ári sem og NPS könnun til að
finna marktækan mun. Einnig var innleitt CRM kerfi í
starf FKA sem tekur á móti nýjum félagskonum og leiðir
þær inn í starf FKA allt fyrsta ár þeirra í félaginu. CRM
kerfið er hannað með Zenter sem er velunnari FKA og

Félagatal FKA
Árið 2016 var ár tiltektar í félagatali FKA og á árinu lauk
endurskoðun og innheimtuátaki á öllum ógreiddum og
útistandandi kröfum félagsins. Með afskriftunum fækkaði
félagskonum niður í rúmlega 700 talsins haustið 2016
en í kjölfarið var farið í markaðsátak sem skilaði jafn
mörgum konum til félagsins og stendur nú félagatalið
í 1050 konum.

Kærar þakkir fyrir frábært ár
Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
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FUNDIR Á STAR FSÁR I N U 2 016– 2 01 7
Ágúst

Febrúar

30.8. Heimsókn á Bessastaði til forsetahjóna

1.2.

FKA - Fundur með nefndum, deildum og ráðum FKA

2.2.

FKA - Meistaramánuður og markmiðasetning

8.2.

FKA Miðvikudagsmorgun - Einfaldaðu líf þitt

September
6.9.

Kynningarfundur fyrir Montreal

7.9.

Kynningarfundur með nefndarkonum

10.9. Norrænar konur - Tengslamyndunarfundur
15.9. FKA Suðurland - Kynningarfundur
20.9. Spegill 2016 - Málþing FKA 20. september
27.9. FKA Vestfirðir Kynningarfundur

16.2. FKA Norðurland - Kynningarfundur
16.2. Atvinnurekendadeild og FKA Suðurland - Heimsókn á Suðurland
21.2. LeiðtogaAuður - Hádegisfundur
23.2. LeiðtogaAuður - Viðburður
23.2. Tími til að tengjast - Hraðstefnumót FKA

28.9. Haustferð FKA til Montreal 28.september til 3. október

Mars

29.9. A-FKA - Þeir fiska sem róa

8.3.

Alþjóðadagur kvenna 8. mars

9.3.

FKA Norðurland - Viðburður

Október
5.10.

FKA miðvikudagsmorgun - Góðir stjórnarhættir með Eyþóri Ívari

12.10 FKA miðvikudagsmorgun - Fundur með formönnum stjórnmálaflokka

17.3. LeiðtogaAuður - Hádegisfundur
21.3. LeiðtogaAuður - Viðburður
22.3. FKA miðvikudagsmorgun - Leitin að hamingjunni

19.10. FKA miðvikudagsmorgun - Frá konu til konu
20.10. Fræðslunefnd - Fyrirtækjaheimsókn til Capacent

Apríl

26.10. FKA miðvikudagsmorgun - Hlutverk mentora í frumkvöðlaumhverfi

4.4.

LeiðtogaAuður - Viðburður

26.10. FKA Suðurland - Spennandi vetrardagskrá kynnt

5.4.

FKA miðvikudagsmorgunn - Lykilinn að varðveislu viðskiptavina!

27.10. LeiðtogaAuður - Alþingiskonur deila reynslu

5.4.

FKA Suðurland

18.4. LeiðtogaAuður - Hádegisfundur

Nóvember
2.11.

FKA miðvikudagsmorgun - Hvað gerir fyrirtæki eftirsóknarverð

2.11.

Leiðtoga Auður - Fyrirtækjaheimsókn í Landsvirkjun

3.11.

Viðskiptanefnd - Fyrirtækjaheimsókn til Símans

9.11.

FKA miðvikudagsmorgun - Blásið til sóknar í eflingu kvenleiðtoga

24.4. FKA örnámsskeið - Presentations with impact frá A-Ö
27.4. LeiðtogaAuður - Vorferð
27.4. FKA Norðurland - Hádegisfundur með Dr. Hólmfríði Sveinsdóttur

Maí

16.11. FKA miðvikudagsmorgun - Hvernig næst hámarksárangur

4.5.

A-FKA STÓR-VIÐBURÐUR – EINN MEÐ ÖLLU

16.11. FKA - Fast 50 & Rising Star með Deloitte

4.5.

Atvinnurekendadeild - Aðalfundur

3.11.

9.5.

LeiðtogaAuður - Aðalfundur

FKA miðvikudagsmorgun - Íslensk fyrirtæki á erlendan markað

24.11. FKA Suðurland - Námsskeið í leiðtogafærni

11.5. Vorferð FKA - Heimsókn til viðurkenningarhafa

25.11. FKA Vestfirðir kynna vetrardagskrá

12.5. Golfferð FKA kvenna til Spánar 12.–16.maí 2017

30.11 FKA miðvikudagsmorgun - Fyrirtækjakynningar

18.5. Aðalfundur FKA

Desember

30.5. FKA Suðurland - Námsskeið

8.12. FKA - Jólarölt 2016

30.5. FKA Suðurland - Vorferð

14.12. LeiðtogaAuður - Jólafundur

30.5. FKA Norðurland - Vorferð

Janúar
11.1 FKA - Fyrirtækjaheimsókn til WOW
12.1. FKA Vestfirðir - Námskeið í Leiðtogafærni
25.1. FKA Viðurkenningahátíðin 2017
26.1. FKA Suðurland - Viðburður
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30.5. FKA Vestfirðir - Vorferð

My n d i r f rá f u n d a rst a r f i
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F K A HÁTÍ ÐI N 2 017
Það ríkti sannkölluð hátíðarstemning í Silfurbergi í Hörpu
síðdegis í janúar þegar FKA afhenti sínar árlegu viður
kenningar að viðstöddum fjölda þeirra karla og kvenna
sem standa í framlínu íslensks viðskipta- og atvinnulífs.
Lóa Þórhallsdóttir, formaður félagsins ávarpaði gesti og
bauð þá velkomna en að því búnu afhenti Þórdís Kolbrún
Reykfjörð Gylfadóttir þremur konum úr atvinnulífinu
viðurkenningar félagsins.

Í rökstuðningi dómnefndar var sagt að „Hafdís er
brautryðjandi og hefur verið driffjöður í áratugi fyrir lit
ríku lista- og menningarlífi. Hafdís hefur innleitt nýjung
ar, skapað alþjóðlegar tengingar og hefur stuðlað að
fjölbreyttara samfélagi með lífsstarfi sínu.“
FKA skipar dómnefnd á hverju ári til að velja þær
konur sem hljóta viðurkenningar félagsins hverju sinni.
Dómnefnd 2017 skipuðu:

FKA viðurkenninguna 2017 hlaut Guðrún Hafsteinsdóttir,
einn eiganda og markaðsstjóri Kjöríss, formaður Samtaka
iðnaðarins, varaformaður Samtaka atvinnulífsins.
Í rökstuðningi dómnefndar var sagt að „Guðrún Haf
steinsdóttir hafi verið konum í atvinnulífinu sérstök
hvatning og fyrirmynd bæði á sviði atvinnureksturs og
með framlagi sínu í Samtökum Iðnaðarins, og Samtök
um atvinnulífsins.“
Hvatningarviðurkenningu FKA hlaut Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, framkvæmdastjóri Iceprotein ehf. og Protis ehf.
Í rökstuðningi dómnefndar var sagt að „Hólmfríður
sé frumkvöðull þegar kemur að nýtingu afurða úr sjá
varútvegi, sé aðili að fyrirmyndar samstarfi innan sveit
arfélags á landsbyggðinni og milli háskóla- og rann
sóknarstofnana með stuðningi atvinnulífsins.“
Þakkarviðurkenningu FKA 2017 hlaut Hafdís Árna
dóttir, stofnandi og eigandi Kramhússins.

Áshildur Bragadóttir
Forstöðumaður Höfuðborgastofu
Grímur Sæmundsen
Forstjóri Bláa Lónsins
Herdís Jónsdóttir
Eigandi og fjármálastjóri Happy Campers
Jakob Sigurðsson
Forstjóri VÍS
Jónína Bjartmarz
Framkvæmdastjóri Okkar Konur Kína ehf.
Liv Bergþórsdóttir
Forstjóri NOVA
Jón Diðrik Jónsson
Framkvæmdastjóri Senu
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VELU N NARAR FK A
FKA þakkar öllum þeim velunnurum sem styðja við starf félagsins. Velunnari tekur þátt í starfi FKA og styður öflugt
hreyfiafli 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.

HRAÐI - GÆÐI - ÞJÓNUSTA
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Ský rs la Atv innure ken d a d ei l d a r

Hlutverk A-FKA er að standa vörð um hagsmuni félag
skvenna sem atvinnurekenda, halda fræðslufundi sem
taka mið af þörfum og áhugasviði og efla tengslanet
þeirra.
Starfsárið 2016–2017

Starfsárið hófst í september á Sjóstangaveiðiferð
deildarinnar á Faxaflóa með þátttöku 22 kvenna, í
blíðskaparveðri sem nutu saman grillaðs afla hópsins
við lok vel heppnaðrar veiðiferðar.
Í nóvember var haldinn fjölmennur og vel heppnaður
fundur við upphaf aðventu þar sem Rúna og Bjarma í
Misty, Dr. Guðrún og Elin í Taramar, Ólöf Birna og Hildur
í Reykjavík Letterpress og Guðrún í Z-brautir og glugga
tjöld kynntu sig og fyrirtæki sín og þar sem í kjölfarið
ríkti jólamarkaðsstemming og tengslanetið blómstraði.
Í febrúar var haldinn vel heppnaður sameiginlegur
fundur A-FKA og FKA Suðurland haldinn í glæsilegu
húsnæði Skyrgerðarinnar í Hveragerði þar sem voru
fjórar fyrirtækjakynningar, þeirra sýning/kynning FKA
félaga á Suðurlandi á fyrirtækjum sínum - og glæsi
legar veitingar í þeirra boði! Um 40 konur af höfðuð
borgarsvæðinu sóttu fundinn, fóru saman í rútu austur
- og hefðu helst viljað geta gist í Skyrgerðinni frekar en
að snúa heim í fundarlok - og halda áfram að styrkja
tengslanetið!
Í maí var haldinn stór fundur „Einn með öllu“– opinn
félagsfundur um kynningu á niðurstöðum könnunar
A-FKA á atvinnurekstri kvenna, fimm fyrirtækjakynningar
félagskvenna og aðalfundur A-FKA.
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Stjórn

Varastjórn

Jónína Bjartmars
Okkar konur í Kína ehf.

Lilja Bjarnadóttir
Denim ehf.

Hulda Helgadóttir
HH ráðgjöf ehf.

Inga Sólnes
Gestamóttakan ehf.

Kristín Björg Jónsdóttir
Polarn og Pyret

Hrefna Birgitta Bjarnadóttir

Rut Jónsdóttir
Netkría ehf.
Anna Ólafsdóttir
Probac ehf.

Fundir 2016–2017
29.9.2016
Viðburðurinn „Þær fiska sem róa“
30.11.2016
FKA Morgun „Fyrirtækjakynningar með jólaívafi“
16.02.2017
Sameiginlegur fundur A-FKA og FKA Suðurland
haldinn í Hveragerði
04.05.2017
Opinn fundur „Einn með öllu“
Kynning á niðurstöðum könnunar, fyrirtækjakynningar
04.05.2017
Aðalfundur A-FKA

S ký rs l a L ei ð t oga Au ð a r

Hlutverk LeiðtogaAuðar er að efla tengslanet kvenna í
stjórnunar- og áhrifastöðum í atvinnulífinu og að auka
þátttöku og áhrif kvenna í atvinnulífinu.
Starfsárið 2016–2017

Aðalfundur LeiðtogaAuðar árið 2016 var haldinn 25.
maí á veitingastaðnum Restaurant Reykjavík, Vestur
götu 2, 101 Reykjavík. Úr stjórn gengu Helga Valfells,
Ruth Elfarsdóttir og Salvör Nordal. Í þeirra stað komu
Eva Magnúsdóttir, Guðfinna Eyrún Ingjaldsdóttir og
Ingibjörg Óðinsdóttir. Áherslan í starfi stjórnar Leið
togaAuðar á starfsárinu 2016–2017 hefur verið á stefnu
mótun, innviði og aukið samstarf við stjórn og fram
kvæmdastjóra FKA. Stjórnin byrjaði á að skoða ræturnar
og átti snemma vetrar hvetjandi fund með nokkrum af
stofnendum verkefnisins Auður í krafti kvenna. Einnig
var gerð skoðanakönnun meðal félagskvenna með
það markmiði að móta frekar framtíðar áherslur í starfi
félagsins.
Viðburðanefndin stóð fyrir ýmsum áhugaverðum við
burðum. Má þar nefna fund þar sem þrjár alþingis
konur deildu reynslu sinni sem konur í karlaveldi, fund
með Björgu Árnadóttur um tækifærin eftir fimmtugt,
heimsóknir til Landsvirkjunar, sendiherra Kanada og
Nova. Auk þessa voru mánaðarlegu hádegisfundir
nir á VOX endurvaktir. Jólafundurinn var sérstaklega
glæsilegur og vel sóttur en Alvogen tók þar á móti yfir
50 LeiðtogaAuðum, kynnti okkur starfsemi félagsins
og Halla Tómasdóttir, einn af stofnendum félagsins,
hélt þar hugvekju. Það var gaman að sjá hve hlutur
kvenna í stjórnunarstöðum í Alvogen er mikill. Vorferðin
er flaggskip starfsárs LeiðtogaAuðar og þetta árið var
farið í Hveragerði. Systurnar Aldís og Guðrún Hafsteins
dætur heimsóttu hópinn og spjölluðu á léttum nótum
um æsku sína í Hveragerði, en Guðrún hlaut einmitt
FKA viðurkenninguna 2017. Yfirskrift vorferðarinnar var
„Núvitund og leiðtoginn“ og var boðið upp á fjölbreytta
blöndu af leiðtogafræðslu, slökun, ljúffengum veiting
um og góðum félagsskap.

Stjórn
Guðbjörg Anna Guðmund.
Formaður LeiðtogaAuðar

Helena Hilmarsdóttir
Okkar líftryggingar

Guðfinna Eyrún Ingjaldsdóttir
Marel

Guðný Benediktsdóttir
Háskóli Íslands

Eva Magnúsdóttir
Podium

Ingibjörg Óðinsdóttir
Slökkvilið höfuðborgasvæðisins

Inntökunefnd

Vorferðarnefnd

Helena Hilmarsdóttir, Bryndís
Hrafnkelsdóttir, Helga Valfells

Guðný Benediktsdóttir, Ása
Karin Hólm, Ruth Elfarsdóttir

Viðburðanefnd

Kynningarnefnd

Ingibjörg Óðinsdóttir, Anna
María Pétursdóttir, Ragnhildur
Reynisdóttir

Eva Magnúsdóttir, Margrét
Kr. Sigurðardóttir, Salóme
Guðmundsdóttir

Fundir 2016–2017
27.10.2016
Kona í Karlaveldi - Þrjár alþingiskonur deila reynslu sinni
2.11.2016
Fyrirtækjaheimsókn - Forstjóri Landsvirkjunar á móti LA
9.11.2016
FKA Miðvikudagsmorgun - Blásið til sóknar í eflingu kvenleiðtoga
14.12.2016
Jólafundur
21.02.2017
Þriðjudagshádegi LeiðtogaAuðar
21.03.2017
Þriðjudagshádegi LeiðtogaAuðar
04.04.2017
Sendiherra Kanada býður til fundar
27.04.2017
Vorferð LeiðtogaAuðar
09.05.2017
Aðalfundur LeiðtogaAuðar 2016
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Skýrs la A lþjó ð a ne fnd a r

Hlutverk nefndarinnar er að efla erlend samskipti
og sjá um utanlandsferðir FKA .
Starfsárið 2016–2017
Alþjóðanefndin samanstóð af kraftmiklum konum sem
í sameiningu lögðu drög að áhugaverðri dagskrá vetra
rins. Starfsár nefndarinnar hófst í lok september 2016
með glæsilegri, lærdómsríkri og skemmtilegri ferð til
Montreal í Kanada þar sem 40 FKA konur heimsóttu
borgina. FKA konur fóru í ýmsar áhugaverðar heimsóknir
tengdar viðskiptum, menningu og háskólalífinu í Mont
real.
Alþjóðanefnd tók þátt í miðvikudagsmorgni í nóvem
ber 2016 með því að boða til morgunfundar þar sem
yfirskriftin var „Erindi íslenskra fyrirtækja á erlenda
markaði“. FKA konurnar, Dr. Þorbjörg Jensdóttir stofn
andi og framkvæmdastjóri IceMedico ehf. og María
Rúnarsdóttir ein af stofnendum Mint Solutions héldu
áhugaverð erindi um vegferð fyrirtækja sinna á erlend
um mörkuðum.
Á Alþjóðadegi kvenna þann 8. mars 2017 stóð Alþjóða
nefnd fyrir hádegisverðarfundi í Iðnó en víða um heim
voru hátíðahöld í tilefni dagsins. Á alþjóðavísu var
yfirskrift dagsins „Be bold for change“ og þótti Alþjóða
nefnd því við hæfi að tengja yfirskrift fundar FKA við hina
þekktu laglínu „Já ég þori, get og vil“ úr laginu „Áfram
stelpur“. Framsögukonur fundarins voru Eliza Reid,
forsetafrú og meðstofnandi Iceland Writers Retreat,
Brynja Guðmundsdóttir, stofnandi og forstjóri AZAZO
hf./ehf. og Theodóra S. Þorsteinsdóttir, alþingismaður.
Sögur hinna þriggja framsögukvenna hreyfðu svo san
narlega við viðstöddum sem með frásögnum sínum
veittu okkur innsýn í líf þeirra og störf. Þá steig söng
dívan og FKA konan Hera Björk Þórhallsdóttir á stokk
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og stjórnaði fjöldasöng af miklum myndugleik. Það er
óhætt að segja að mikil gleði, kraftur og stemning hafi
verið í Iðnó á þessum hátíðisdegi.
Stjórn
Formaður: Áslaug Gunnlaugsdóttir
Local lögmenn sf.
Ritari: Elísabet Guðjónsdóttir
Payroll ehf.
Samskiptatengill: Katrín Ólafsdóttir
Focus lögmenn ehf.
Jónína Bjartmars
Okkar konur í Kína ehf.
Ragnheiður Friðriksdóttir
Reykjavík Concierce
Jóhanna S. Jafetsdóttir
Síminn
Nanna Ósk Jónsdóttir
Noj ehf.

Fundir 2016–2017
6.9.2016
Kynningarfundur fyrir Montreal ferð
28.9–3.10.2016
Haustferð FKA 2016 / Montreal í Kanada
22.11.2016 / FKA morgun
Erindi íslenskra fyrirtækja á erlenda markaði
8.3.2017
Alþjóðadagur kvenna - „Já, ég þori, get og vil “.

S ký rs l a Fræ ð s lu n ef n d a r

Hlutverk nefndarinnar er að vinna að fræðslumálum
félagskvenna í formi verkefna og funda

STJÓRN

Starfsárið 2016–2017
Fræðslunefnd var í ár skipuð fjölbreyttum hópi
kvenna og var markmiðið að bjóða upp á fræðslu í formi
verkefna og funda. Fyrsti fundur ársins hófst á fyrirtækja
heimsókn til Capacent þar sem Þórey Vilhjálmsdóttir
tók á móti FKA og sagði frá Design Thinking aðferðinni.
Í nóvember var haldinn fundur með Gylfa Dalmann
þar sem tekið var fyrir hvernig fyrirtæki og stjórnendur
geta haldið í þann mannauð sem er til staðar innan
fyrirtækisins og laðað að sér hæft starfsfólk. Hamingjan
var hugarefnið í mars en þá sýndi Ingrid Kuhlman mynd
sína „Leitin að hamingjunni“ og stjórnaði umræðum að
lok sýningu. Starf fræðslunefnda lauk með vorferð FKA
til Guðrúnar Hafsteinsdóttur FKA viðurkenningarhafa í
fyrirtæki hennar Kjörís í Hveragerði.

Ritari: Erna Valsdóttir
Fasteignakaup

Formaður: Guðjónína Sæmundsdóttir
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum

Samskiptatengill: Katrín Ólöf Egilsdóttir
Capacent
Hanna Guðlaugsdóttir
Pro Talent Consultancy
Bryndís Hagan
3BT
Sólrún Anna Jónsdóttir
Ferðamálastofa

Fundir 2016–2017
20.10.2016
Fyrirtækjaheimsókn til Capacent - Design Thinking
2.11. 2016 / FKA morgun
Hvað gerir fyrirtæki eftirsóknarverð í augum starfsfólks
22.3.2017 / FKA morgun
Leitin að hamingjunni með Ingrid Kuhlman
11.5.2017 / Vorferð FKA
Heimsókn til Guðrúnar Hafsteins,
FKA Viðurkenningarhafa
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Ský rs la G o lfne fnda r

STJÓRN
Formaður: Fjóla G. Friðriksdóttir
Forval

Hlutverk er að efla tengslanet, styðja við og tengja fél
agskonur í starfi og leik.
Starfsárið 2016–2017
Eitt af hlutverkum FKA er að efla tengslanet sem fer
fram á fjölbreyttan hátt: á fundum, í gegnum markvisst
starf og svo í gegnum ferðir og fjör. Í golfferðum FKA
hefur í gegnum árin myndast bæði vinátta og viðskipta
tengsl og fjölmörg viðskiptatækifæri hafa myndast eftir
skemmtilegar golfferðir. Í lok síðasta starfsárs þann
8.–9. júní hélt um 50 manna hópur á Hellu þar sem
spilað var golf í fallegu veðri á Strandavelli og gist á Hótel
Strakta þar sem FKA konur yndislega samverustund
um kvöldið. Þetta starfsár 2016–2017 var í fyrsta sinn
ákveðið að bjóða upp á ferð erlendis og yfir 40 konur
skráðu sig til leiks. Þann 12.–16. maí var farið á Plantio
Golf Resort á Spáni í samstarfi við UU. Golfnefnd FKA tók
einnig þátt í FKA morgni í nóvember þar sem Hafrún
Kristjánsdóttir doktor í sálfræði kom og ræddi hvernig
við náum árangri í atvinnulífinu með tenginu við það
hvernig næst árangur í íþróttum sem liðsheild.
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Ritari: Sigrún Edda Jónsdóttir
Egilsson ehf.
Samskiptamiðill: Sigfrid Runólfsdóttir
Golf Company
Aðalheiður Karlsdóttir
Eignaumboðið
Hildur Ástþórsdóttir
Fitt
Sigrún Traustadóttir
Vala Valtýrsdóttir
Deloitte
Þórdís Helgadóttir
Hárný ehf.

Fundir 2016–2017
8.–9.6.2016
Golfferð FKA 2016 - Strandavöllur Hellu
16.11.2016 / FKA morgun
Hvernig næst hámarksárangur í atvinnulífinu með virkjunliðsanda!
12.–16.5.2017
Golfferð FKA 2017 - Plantio Golf Resort á Spáni

S ký rs l a Nýs köp u n a r n ef n d a r

Stjórn
Formaður: Salóme Guðmundsdóttir
Icelandic Startups

Hlutverk er að styðja við félagskonur í nýsköpunar- og
frumkvöðlastarfsemi.
Starfsárið 2016–2017
Í nefndinni í ár störfuðu konur með fjölbreytta reynslu
að baki. Starfsárið hófst með FKA morgni þar sem fjall
að var um hlutverk mentora í frumkvöðlaumhverfinu.
Nýsköpunarnefndin tók einnig þátt í samstarfsverkefni
með Deloitte, SI, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og FKA
sem var sannkölluð uppskeruhátíð íslenska tæknigeir
ans. Starfsárinu var síðan lokað með fundi með Lilju
Bjarnadóttur sem fjallaði um lausnamiðuð samskipti
og hvað það er sem skiptir máli og hvernig við getum
náð betri árangri við erfiðar aðstæður eins og margir
frumkvöðlar standa frammi fyrir. Markmið ársins var að
tengja félagskonur enn frekar við grasrót frumkvöðla
og nýsköpunarstarfs á Íslandi og styðja betur við þær
konur innan FKA sem starfa í nýsköpunargeiranum.

Ritari:
Lilja Bjarnadóttir
Sáttaleiðin
Samskiptatengill:
Unnur María Sólmundsdóttir
Kennarinn útgáfa
Stefanía Kristinsdottir
Einurð
Katla Steinsson
Around Iceland
Birgitta Ásgrímsdóttir
Reiðhjólaverzlunin Berlin

Fundir 2016–2017
26.10.2016 / FKA morgun
Hlutverk mentora í Frumkvöðlaumhverfinu
16.11.2016
Fast 50 & Rising Star - Samstarfsverkefni Deloitte, SI, Nýsköpunarmiðstöð
var og FKA
5.4.2017 / FKA morgun
Lausnamiðuð samskipti
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Ský rs la Við s k ipt a nef n d a r

Hlutverk nefndarinnar er að efla viðskiptatengsl milli
félagskvenna.

STJÓRN

Starfsárið 2016–2017
Starfsárið hófst á FKA morgni þar sem viðskiptanefnd
hélt fund þar sem Hrund Rudólfsdóttir hélt tölu fyrir
félagskonur og gaf þeim góð ráð í tengslum við stjórnar
setu. Í nóvember var síðan haldið í Símann þar sem að
Birna Ósk Einarsdóttir þáverandi framkvæmdastjóri
sölu- og þjónustusviðs tók á móti fjöldanum öllum af
FKA konum og kynnti fyrir þeim stefnu og sýn félag
sins. Jólarölt FKA var á sínum stað og að þessu sinni
voru heimsótt ýmis fyrirtæki í miðbænum auk þess
að konur hlýjuðu sér með drykkjum og kvöldverði í
Iðnó að rölti loknu. Á nýju ári stóð nefndin svo fyrir
tengslamyndunarfundi á í glæsilegum einkasal á Nord
ica með svokölluðu hraðstefnumóta fyrirkomulagi, þar
sem þátttakendur voru paraðir saman og fengu nýjan
félaga að hverjum 6 mínútum liðnum. Mættu yfir 80
konur og var mikil ánægja með viðburðinn og tækifærið
til þess að kynnast betur öðrum félagskonum og var
ákveðið á staðnum að viðburðinn skyldi endurtaka að
ári ef ekki oftar. Kvöldinu lauk svo með „happy hour“
og spjalli milli nýrra vinkvenna.

Ritari: Þórey S. Þórisdóttir
HS Ráðgjöf
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Formaður: Vala H. Guðmundsdóttir
Virðing

Samskiptamiðill: Jóhanna Þ. Jónsdóttir
Erna Arnardóttir
Allt merkilegt
Lilja Bjarnadóttir
Denim ehf. - Levi ́s á Íslandi
Stella Leifsdóttir
Belladonna
Guðmunda Smáradóttir
Háskólinn í Reykjavík, OH
FUNDIR 2016–2017
19.10. 2016 / FKA morgun
Frá konu til konu
3.11 2016
Fyrirtækjaheimsókn í Símann
8.12. 2016
Jólarölt FKA 2016
23.2 2017
Tími til að tengjast - tengslamyndunarfundur

S ký rs l a FK A Norð u rl a n d

Hlutverk er að standa fyrir öflugu starfi FKA á Norður
landi.

STJÓRN

Starfsárið 2016–2017
Á miðju starfsári FKA Norðurland urðu stjórnarskipti og
tóku þær Snjólaug Svala og Hilda Jana yfir stjórn FKA
fyrir norðan. Þeim Ingu Vestmann, Ingibjörgu Ringsted
og Katrínu Káradóttur sem hafa unnið ötult starf í mörg
ár, þakkað fyrir alla þá vinnu sem þær hafa unnið fyrir
félagið.

Hilda Jana Gísladóttir
N4

Ný stjórn tók til starfa í febrúar og var blásið til kynning
arfundar með framkvæmdastjóra þar sem rúmlega
80 konur víðs vegar á norðurlandi mættu til leiks. Þar
kynnti framkvæmdastjóri áherslubreytingar á starfsemi
landsbyggðanefnda sem felur í sér gríðarlega eflingu á
starfi þeirra, fjármagni og námskeiðum.

Fundir 2016–2017

Í mars var síðan haldið námsskeið í „Leiðtogaþjálfun
og Markmiðasetningu“ undir handleiðslu Hrefnu Birg
ittu NLP markþjálfa. Hólmfríður Sveinsdóttir var með
hádegisfund í lok apríl og stefnt er á vorferð í lok maí.
Í dag eru félagskonur FKA á Norðurlandi rétt tæp
lega 50 talsins og er mjög gleðilegt að sjá að áhuginn
á félagsstarfinu hefur aukist eftir kynningarfundi og
áherslubreytingar á starfi landsbyggðanefnda.

Lok maí
Vorferð FKA Norðurlands

Snjólaug Svala Grétarsdóttir
Ekill ehf.

Karin Charlotta Victoria Englund
Active North
Laufey Kristín Skúladóttir
Fisk Seafood
Íris Björk Marteinsdóttir
Protis

16.2.2017
Kynningarfundur framkvæmdastjóra - „Kick off“með nýrri stjórn
9.3.2017 / FKA námskeið
„Stjórnendaþjálfun og markmiðasetning“
27.4.2017 / Viðburður með Hólmfríði Sveinsdóttur
FKA Hvatningarviðurkenning 2017
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Ský rs la F K A Suð urlan d

Hlutverkið er að standa fyrir öflugu starfi FKA á Suður
land.
Starfsárið 2016–2017
Starf Suðurlandsdeildar FKA hefur verið með ágætum,
félögum hefur fjölgað um sex og áform er að efla og
styrkja deildina.
Í september var fyrsti fundur i Eldhúsinu á Selfossi þar
sem Hrafnhildur Hafsteinsdóttir, framkvæmdastjóri
FKA, lagði línurnar að eflingu landsbyggðanefnda með
auknu fjármagni, streymi yfir netið frá fundum í Reykja
vík og námskeiðum á landsbyggðinni. Kjörin var ný
stjórn og Rósu fyrrum formanni nefndarinnar þakkað
fyrir gott starf.
Í október var spennandi vetrardagskrá kynnt í Skyr
Hostel í Hveragerði. Aðalheiður Karlsdóttir í Kaffitár
var gestur fundarins sem sagði frá rekstri sínum. Rakel
Sveinsdóttir, varaformaður FKA, sagði frá félaginu og
gestgjafi fundarins, Elfa Dögg Þórðardóttir sýndi og
sagði frá fyrirtæki sínu.
Í nóvember var NLP námskeið haldið fyrir félagskonur
þar sem Hrefna Birgitta kenndi leiðtogafærni og mark
miðasetningu. Heimsókn í Hringbraut í boði Rakelar
Sveinsdóttur féll niður vegna veðurs í vetur.
Í janúar var haldinn morgunfundur þar sem Áslaug B
Guðmundsdóttir höfundur bókarinnar „Árið mitt“ hélt
kynningu. Fyrirtækjakynning Atvinnurekendadeildin
var haldin í samvinnu við Suðurlandsdeildina þar sem
36 konur frá höfuðborgarsvæðinu og 12 sunnlenskar
konur fjölmenntu á fundinn. Suðurlandsdeildin setti
upp kynningarsýningu og bauð upp á veitingar.
Fræðslufundur sem átti að vera í mars féll niður þar
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sem fyrirlesarinn forfallaðist. Í apríl var ónóg þáttta
ka í heimboð í Sveitabúðina Sóley í Flóahreppi. Í maí
er fyrirhugað námskeið og heimboð í Sveitabúðina
Sóley. Einnig verður starfsárinu lokað á heimsókn í
Bláskógabyggð
Stjórn
Formaður: Auður I. Ottesen
Sumarhúsið og garðurinn
Alda Sigurðardóttir
Alvörubúðin, Hannyrðabúðin, Gullkistan
Katarina Sybilla Snorradóttir
Eldhúsið

Fundir 2016–2017
15.09.2016
Fyrsti fundur vetrar með framkvæmdastjóra og stjórn kosinn
26.10.2016
Opin fundur
24.11.2016
Námskeið
26.1.2017
Morgunkaffifundur
16.2.2017
Atvinnurekendadeildarfundur haldinn á Suðurlandi
Maí
Námskeið
Maí
Vorferð og lok dagskrá

S ký rs l a FK A Vest f j a rð a

Hlutverk er að standa fyrir öflugu starfi FKA á Vest
fjörðum.

Stjórn

Starfsárið 2016–2017
FKA Vestfirðir var stofnað árið 2015 en hófst starfsárið
2016–2017 af krafti með opnum fundi í september þar
sem að fjöldinn allur af konum mætti á opinn fund
þar sem Heiða Jónsdóttir gæðastjóri hjá HG sagði hjá
starfinu. Í október var haldinn opinn kynningarfundur
og heimsótti Hrafnhildur Hafsteinsdóttir, framkvæmd
astjóri FKA nefndina og sagði frá starfinu og lögð var
áhersla á tengslamyndun. Ein af nýbreytni í starfi lands
byggðanefnda er að halda námskeið og var árið 2017
hafið á námskeiði sem Hrefna Birgitta markþjálfi og
ráðgjafi hélt við góða aðsókn í leiðtogafærni og mark
miðasetningu. Í desember var jólafundur þar sem farið
var i búðarrölt og endað í smurbrauði á Hótel Ísafirði.
Í maí er fyrirhugað að loka starfsárinu á námskeiði og
vorferð FKA Vestfjarða.

Ásgerður Þorleifsdóttir
Hótel Ísafjörður

Hólmfríður Vala Svavarsdóttir
Hótel Ísafjörður

Dagný Finnbjörnsdóttir
Herdís Rós Kjartansdóttir

Fundir 2016–2017
27.9.2016
Fræðslu og tengslamyndunarfundur
25.11.2016
Vetrardagskrá FKA og heimsókn framkvæmdastjóra
14.12.1016
Jólafundur
12.01.2017
Námskeið í leiðtogafærni og markmiðasetningu
Maí
Vorferð og námskeið
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Ský rs la F K A Yo uth

Hver er fka youth konan?
• Hún er á aldrinum 24–39 ára
• Hún er eigandi - Hún er leiðandi - Hún er í stjórn

Veturinn 2016–2017 voru lögð drög að nýrri nefnd sem
mun taka til starfa starfsárið 2017–2018. Markmið FKA
Youth er að verða leiðtogahvati til ungra kvenna í at
vinnulífinu
Hlutverk
FKA Youth verður sameiningarafl ungra kvenna í
atvinnulífinu sem hefur það að markmiði að stæk
katengslanet, vera brúin á milli kynslóða og að vera
stökkpallur fyrir ný og spennandi tækifæri með fjöl
breyttum viðburðum sem stuðla að aukinni þekk
ingu, stjórnunarhæfileikum og árangri í sínu starfi.

Hvernig verður starfið?
• „Mentorakerfi“ og „Masterclasses“
• Tengslamyndun og efling í gegnum öflugt og
fjölbreytt starf og fundi
• Örnámsskeið þar sem áhersla er á leiðtogahæfi
leika, auka sjálfstraust og að koma fram og vera
með kynningar og tala við fjölmiðla
Stjórn
Formaður: Steinunn Þóra Camilla Sigurðardóttir
Iceland Sync Management ehf.
Soffía Kristín Jónsdóttir
Iceland Sync Management ehf.
Elín Anna Gísladóttir
Isavia ohf.
Íris Eva Gísladóttir
Iceland Travel & Konta ehf.
Valdís Magnúsdóttir
Íslenska Útflutningsmiðstöðin hf .

Ráð FKA

Stefnumótunarráð FKA
Í byrjun starfsárs skipaði stjórn í Stefnumótunarráð sem
hafði það að markmiði að draga saman niðurstöður
stefnumótunar frá starfshópum sem unnið hefur verið
að allt árið 2015. Ráðið tók að sér að endurmóta og skýra
framtíðarsýn, hlutverk og markmið FKA. Ráðið skilaði inn
einkar faglegu og vel unnu starfi sem nú eru leiðarljós
FKA til framtíðar og má finna á vef FKA og hefur verið vel
kynnt til félagskvenna.

Ráð:
Áshildur Bragadóttir,
Formaður stefnumótunarráðs
Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
Framkvæmdastjóri FKA
Guðrún Ragnarsdóttir
Strategía
Eva Magnúsdóttir
Podium
Jónína Bjartmarz
Okkar konur í Kína ehf.
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Fjölmiðlaráð FKA
Fjölmiðlaverkefni FKA hefur staðið frá árinu 2013 og er
markmiðið að auka ásýnd kvenna í fjölmiðlum. Þann 20.
september 2016, stóð nefndin fyrir málþinginu Spegill
spegill herm þú mér.... þar sem niðurstöður rannsóknar
sem Creditinfo gerði fyrir FKA, voru kynntar. Þá kynn
tu stærstu miðlarnir, RÚV og 365 miðlar, sín áform um
hvernig ætlunin er að auka ásýnd kvenna innan þeirra
miðla. Í samstarfi við alla helstu fjölmiðla landsins, stóð
nefndin einnig fyrir því að konur yrðu sérstaklega áberandi
í fréttum og umfjöllun á þessum fjölmiðladegi. Átakið
tókst frábærlega því kynjahlutföllin snerust við í einn
dag og sýndu mælingar Creditinfo að konur voru 64%
viðmælenda ljósvakafrétta þennan dag. Þá vakti mikla
lukku gjörningur sem nefndin stóð fyrir þar sem tugir
kvenna úr öllum greinum atvinnulífsins, stigu upp á svið
eftir nafnakalli og sameinuðust í fjölbreyttan hóp leið
togakvenna sem segja ,,já við fjölmiðla. Undirbúningur
fyrir frekari samstarf með stærri fjölmiðlum næstkomandi
haust, stendur nú yfir.

Ráð:

Samskiptaráð FKA
Samskiptaráð styður innleiðingu stefnumótunar FKA,
framþróun og sýnileika með viðeigandi markaðssetningu
og boðmiðlun. Styður við innra og ytra markaðsstarf, gerð
samskiptaáætlunar í takt við markmið og framtíðarsýn
FKA um að vera öflugt tengslanet, hreyfiafl og auka sýni
leika og þátttöku kvenna í atvinnulífinu.
Megin verkefnum var skipt á vinnuhópa í ráðinu sem
leiddu starfið: gerð stefnu í samfélagsmiðlum, samskiptaog fjölmiðlaáætlun og þarfagreining vefsíðu. Fulltrúar
ráðsins studdu m.a. við kynningar og markaðsmál
viðburða. Verkefni í þróun sem koma til framkvæmdar
í sumar og haust: Þróun og undirbúningur herferðar á
samfélagmiðlum með yfirskriftinni „FKA félagskonan“.
Þróun og þarfagreining fyrirhugaðs Samfélagsmiðla
dags FKA á haustmánuðum 2017.

Ráð haustið 2017:

Ráð vorið 2017:

Anna Þóra Ísfold
Formaður Samskiptaráðs

Anna Þóra Ísfold
Formaður Samskiptaráðs

Anna María Pétursdóttir
Reykjavík Capital ehf.

Anna María Pétursdóttir
Reykjavík Capital ehf.

Karen Kjartansdóttir
Aton

Karen Kjartansdóttir
Aton

Paula Gold
Frumtak Ventures

Paula Gold
Frumtak Ventures

Rúna Magnúsdóttir
Interconnect ehf

Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
Framkvæmdastjóri FKA

Rakel Sveinsdóttir
Formaður stefnumótunarráðs
Helga Margrét Reykdal
True North
Hulda Bjarnadóttir,
Framkvæmdastjóri millilandaráða Viðskiptaráðs
Hulda Dóra Styrmisdóttir
HR
María Maríusdóttir
Drangey
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir
Formaður FKA og forstjóri Grayline
Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
Framkvæmdastjóri FKA
Anna Þóra Ísfold
DVitaminNorth

Þóranna K. Jónsdóttir,
Markaðsmál á mannamáli
Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
Framkvæmdastjóri FKA
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My ndir frá st a r f i
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Prentmet er rekið af félagskonu FKA, Ingi
björgu Steinunni Ingjaldsdóttur, starfandi
stjórnarformanni, eiganda og stofnanda,
og eiginmanni hennar.

heildarlusnir
í prentun

Fyrirtækið er 25 ára á þessu ári 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 vinna um 60 manns og eru
höfuðstöðvar þess í 3.800 fm húsnæði við
Lyngháls í Reykjavík. Einnig er Prentmet
með tvö útibú á landsbyggðinni, annað á
Akranesi og hitt á Selfossi.

S: 5 600 600 • prentmet@prentmet.is

www.prentmet.is

Prentmet býður upp á heildarlausnir í
prentun, allt frá nafnspjöldum og bækling
um upp í hágæða umbúðir og bækur.
Fyrirtækið veitir einnig ráðgjöf við form
hönnun, vöruþróun, prentun, hráefni og
allt annað er varðar umbúðir.
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Anna Kristín Ólafsdóttir er félagskona í FKA
og eigandi AKÓ hönnunarstofu.
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 viðkemur grafík, hönnun, fagurfræði
og miðlun efnis.
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Skyrsla og yfirlysing stj6rnar og framkvcemdastj6ra
Felag kvenna f atvinnulffinu, FKA, eru oflug felagasamtok kvenna ur ollum greinum atvinnulffsins.
FKA stydur vie! stj6rnendur og leidtoga f atvinnulffinu med fr.Edslu, fundum og tengslamyndun.

FKA stendur fyrir verkefnum sem stydja vid jafnv.Egi og fjolbreytni samfelaginu til g6da. r FKA eru f

dag 1050 konur og a arinu 2016 voru haldnir yfir 50 fjolbreyttir vidburdir.

Samkv.Emt rekstrareikning nam hagnadur af reglulegri starfsemi 705.454 kr. A arinu lauk
endurskodun og innheimtuataki a ollum 6greiddum og utistandandi krofum felagsins sem voru
ad mestum hluta 6greiddar krofur undanfarinna tveggja ara en nadu allt til arsins 2013. I
atakid var farid i

samstarfi vie!

Alskil.

Nidurstada hreinsunar a vidskiptakrofum var ad

afskrifadar voru 9.202.386 kr og pvf er rekstrarnidurstada arsins -8.496.932 kr. sokum afskrifta.
Med afskriftunum f.Ekkadi felagskonum um 300 talsins. I kjolfaria var farid f markadsatak sem
skiladi jafn morgum konum til felagsins sem nu stendur f 1050. Tekjur af nyjum adildarkonum
skila ser p6 adeins ad litlum hluta arid 2016.
Vidskiptakrofur i lok ars voru 1.888.149 kr. Handb.Ert fe i arslok var 4.031.333 kr. og
eignir pvi 5.919.482 kr.

Stj6rn felagsins og framkv.Emdastj6ri stadfesta ad samkv.Emt peirra bestu vitund gefur

arsreikningur FKA fyrir arid 2016 glogga mynd af rekstrinum og rekstrarafkomu felagsins.

':Q_���K , �- M.;;_ e-ott
Framkvaemdastj6ri

I stj6rn f

FKA - Felag kvenna f atvinnulffinu -Arsreikningur 2016
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lagsins:
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