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Fundargerð stjórnar Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) 

Staður: Hús atvinnulífsins 

Dagsetning: 29. október 2019  

Tími: 11:30 til 13:30  

Mættar voru stjórnarkonurnar:  

Áslaug Gunnlaugsdótttir (ÁG), Hulda Ragnheiður Árnadóttir (HRÁ), Lilja Bjarnadóttir (LB),  

Margrét Jónsdóttir Njarðvík (MJN), Ragnheiður Aradóttir (RA) og Sigríður Hrund 

Pétursdóttir (SHP). Þá var framkvæmdastjóri félagsins Andrea Róbertsdóttir (AR) 

viðstödd.   

 

Dagskrá fundarins var sem hér segir: 

1. Dagskrá stjórnarfundar  

2. Skýrsla framkvæmdastjóra  

 Mælaborð til stjórnar 

 Innheimta félagsgjalda  

 Viðburðir  

3. Jafnvægisvogin 

4. Vefráð 

5. Eftirfylgni stefnumótun 

6. FKA hátíðin – dómnefnd  

7. Frétt Íslandsbanka og staða jafnréttismála 

8. FKA í Færeyjum 

9. Önnur mál 

Formaður stjórnar, Hulda Ragnheiður, setti fundinn og bauð fundarkonur velkomnar. Engar 

athugasemdir bárust frá stjórnarkonum varðandi boðun fundarins, afhendingu 

fundargagna eða annað. Ritun fundargerðar var í höndum SHP. 

1. Dagskrá stjórnarfundar  

Hulda Ragnheiður fór yfir dagskrá fundarins. 

2. Skýrsla framkvæmdastjóra 

Framkvæmdastjóri fór yfir:  

- mælaborð og rekstraráætlun 

- innheimta félagsgjalda 

- viðburðir og markaðsmál 

 

3. Jafnvægisvogin 

RA fór yfir verkefnastöðu á Jafnvægisvogardeginum 5. nóvember næstkomandi.  Skráning 

er góð á viðburðinn sjálfan og verkefnið í heild í góðum farvegi.  

4. Vefráð 

LB og Helga Kolbrún Magnúsdóttir fóru yfir verkefnastöðu nýrrar heimasíðu fyrir hönd 

Vefráðs FKA. Verkefnið er í mjög góðum farvegi og er áætluð birting á nýrri heimasíðu 

snemma á árinu 2020. 

5. Eftirfylgni stefnumótun 
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SHP fór yfir stefnumótunarfund FKA 17. október síðastliðinn og var einróma álit að 

viðburðurinn hefði heppnast vel. Ákveðið var að áframhaldandi vinna við stefnumótun væri 

í höndum SHP og verður auglýst eftir félagskonum til að taka þátt í verkefnahópum.  

6. FKA hátíðin - dómnefnd 

ÁG fór yfir verkefnastöðu FKA hátíðarinnar sem haldin verður 23. janúar 2020.   

7. Frétt Íslandsbanka og staða jafnréttismála 

Farið var yfir fréttir síðustu vikna varðandi jafnréttismál. Stjórn FKA ætlar að taka virkan 

þátt í umræðunni um jafnrétti með markmið um heilbrigt og fjölbreytt atvinnulíf í huga og 

hvetur félagskonur til hins sama. 

8. FKA í Færeyjum 

Stjórn FKA fagnar áhuga frá FKA í Færeyjum varðandi vænta heimsókn árið 2020. Erindinu 

er vísað til alþjóðanefndar.  

9. Önnur mál 

Utanríkisráðuneytið auglýsir eftir styrkjum varðandi þróunarhjálp. MJN mun kynna fyrir 

stjórn síðar.  

Nokkrar FKA konur hafa haft samband við stjórn varðandi heimboð fyrir fundi/viðburði FKA. 

AR heldur utan um þann lista og hefur til reiðu sé þess þörf.  Stjórn FKA þakkar 

félagskonum kærlega fyrir rausnarleg boð. 

Ákveðið var að Fjölmiðlaverkefnið yrði í höndum AR og HRÁ.   

Mentor verkefni er að fara af stað innan Framtíðar FKA og verður opið öllum félagskonum 

FKA. 

Fundi sliti kl. 13:30. 
Fundargerð þessi var samþykkt af stjórnarkonum 
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