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Fundargerð stjórnar Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) 

Staður: Hús atvinnulífsins 

Dagsetning: 26. nóvember 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. Fjárhagsáætlun 

4. Styrkjamál 

5. Stjórnarverkefnið 

6. Fjölmiðlaverkefni 

7. FKA hátíðin 

8. Nefndir og ráð 

 Viðmið um tímalengd 

 Skipun í nefnd á miðju starfsári 

9. Alþjóðlegt samstarf 

10. Jafnvægisvog 

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 

Ekki var farið yfir skýrslu framkvæmdastjóra að sinni vegna þess hve tíminn var knappur 

á fundinum. 

3. Fjárhagsáætlun 

Fjárhagsáætlun liggur ekki endanlega fyrir en farið var yfir áætlun fyrir FKA hátíðina og 

áætlun fyrir kostnað deilda og viðburða 2020. Frekari umræðu um fjárhagsáætlun frestað 

til næsta fundar.  

4. Styrkjamál 

HRÁ kynnti endurskoðun á fyrirkomulagi á styrkjum til FKA. Íslandsbanki hefur upplýst um 

að breytingar séu í vændum varðandi fyrirkomulag á styrkjum til FKA. Við þær breytingar 

opnast tækifæri í samstarfi við aðra aðila varðandi samstarf um einstök verkefni innan 

FKA. HRÁ falið að halda áfram að vinna að samkomulagi við aðila vegna samstarfs.  
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5. Fjölmiðlaverkefni 

Farið yfir stöðu verkefnisins. Kynntar niðurstöður spurningakönnunar sem send var á 

fjölmiðla af hálfu stjórnar til að undirbúa Fjölmiðlaþjálfun FKA 8. febrúar 2020. Auglýst 

verður eftir konum til þáttöku í Fjölmiðlaþjálfun á grundvelli niðurstöðu úr 

spurningakönnuninni sem gerð var meðal fréttamanna og dagskrárstjóra í þáttum með 

fréttatengdu efni. Þar kom fram að skortur er á konum sem viðmælendum í ákveðnum 

sérfræðigreinum umfram aðrar greinar. Á næstunni verður auglýst eftir konum með þessa 

þekkingu á grundvelli þess samkomulags sem gert var við RÚV, sem þýðir að þátttaka í 

verkefninu er ekki takmörkuð við FKA konur. Skipuð verður valnefnd sem mun velja konur 

til þátttöku í verkefninu fyrir hönd RÚV, SÝN og FKA. HRÁ hefur í samstarfi við RÚV verið 

að skoða val á þjálfurum fyrir verkefnið, skv. samningi sem undirritaður var við RÚV í 

febrúar 2019.  

Ákveðið var að gera breytingar á fjölmiðladeginum sem haldinn er í feb/mars ár hvert 

þannig að áherslan verði í samræmi við væntingar félagskvenna sem fram komu á 

stefnumótunardeginum í október og við eftirvinnslu stefnumótunar til aðgerða. Við 

stefnumótunarvinnuna hefur komið fram mikil eftirspurn eftir aukinni fræðslu og stuðningi 

við að auka sýnileika félagskvenna, ekki aðeins í fjölmiðlum heldur einnig á 

samfélagsmiðlum, LinkedIn, Instagram, vefsíðu FKA, hlaðvarpi o.s.frv. Tillaga er um að 

efna til „Sýnileikadags FKA 2020“, þar sem unnið verði með blöndu af fjölmiðlaáherslum 

og öðrum verkefnum sem tengjast sýnileika. Þær konur sem veljast til þátttöku í 

fjölmiðlaþjálfunardeginum munu verða hvattar til þátttöku á sýnileikadeginum, þar sem 

þær munu deila reynslu sinni með félagskonum í FKA.  

6. Stjórnarverkefnið 

Stjórn FKA hefur samþykkt að vera þátttakandi í verkefni sem nefnist „Rafrænt 

stjórnartorg“. Fyrirhugað er að vinna að gagnagrunni sem hefur að geyma nöfn, þekkingu 

og reynslu einstaklinga sem sinna stjórnarstörfum á Íslandi nú þegar, ásamt þeim sem 

hafa áhuga á að bjóða sig fram til stjórnarstarfa. Stefnt er að víðtæku samstarfi við 

lykilaðila varðandi framkvæmd verkefnisins. Frekari upplýsingar munu liggja fyrir í byrjun 

næsta árs.   

7. FKA hátíðin  

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

er í góðum farvegi, búið er að velja í dómnefnd og verið er að taka við tilnefningum.  

8. Nefndir og ráð 

Samþykkt er að ÁG semji drög að viðmiðum um tímalengd setu í nefndum og ráðum til að 

tryggja eðlilega endurnýjun. Slík tillaga verði lögð fyrir næsta aðalfund til að tryggja að 

vilji félagskvenna um takmarkanir verði lagður til grundvallar að slíkum viðmiðum. Rætt 

var um hvernig staðið skuli að skipun í nefndir á miðju starfsári. Vegna ábendinga sem 

komið  hafa fram við stefnumótunarvinnu verður stofnuð ritnefnd. Ákveðið að auglýsa eftir 

konum í þau nefndarstörf sem hafa losnað ásamt nefndarmönnum í nýja ritnefnd.   

Staðfest er að LeiðtogaAuður fær fulla umsjón yfir sínum hluta af félagsgjöldum líkt og 

áður hefur verið staðfest fyrir Atvinnurekendadeild FKA. 

9. Alþjóðlegt samstarf 

MJN mun hitta systursamtök FKA í Póllandi í næstu viku til að mynda tengsl.   

FKA í Færeyjum áætlar að koma fyrstu helgina í febrúar. 
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Stjórn samþykkir að sækja um styrk til Forsætisráðuneytis til að senda FKA konu á 64. 

fund kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna dagana 9.-20. mars 2020.  

Samþykkt var að auglýsa fyrirhuguð þróunarverkefni og athuga hvort FKA konur hafi áhuga 

til þátttöku. 

10.  Jafnvægisvog 

Jafnvægisvogarráð kom á fund stjórnar og kynntar voru niðurstöður Jafnvægisvogarinnar 

2019. Farið var yfir helstu dagsetningar á komandi mánuðum í starfi JVR. Fulltrúum JVR 

og verkefnisstjóra JVR voru færðar bestu þakkir stjórnar fyrir frábæra framgöngu í 

verkefninu. 

 

Fundi sliti kl. 13:30. 

Fundargerð þessi var samþykkt af stjórnarkonum 
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