
 

1 

 

Fundargerð stjórnar Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) 

Staður: Hús atvinnulífsins 

Dagsetning: 4. febrúar 2020 

Tími: 11:00 til 13:00  

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. FKA hátíðin 2020 (minnisblað) 

4. Vinnuframlag stjórnar FKA almennt (umræður) 

5. Fjárhagsáætlun 2020 

6. Fjölmiðlaverkefni – Fjölmiðlaþjálfun og Sýnileikadagur (minnisblað) 

7. Ferð til FKA Norðurlands (minnisblað) 

8. Heimasíða FKA 

9. Kvennafundur SÞ í mars (minnisblað) 

10. Afmælisárið árið 2020  

11. 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 

Farið var yfir skýrslu framkvæmdastjóra.  Undanfarnar vikur hefur verið afar þétt dagskrá 

í FKA og fyrirsjáanleg mikil gróska í starfinu. Félagið og félagskonur njóta mikils sýnileika. 

Vel hefur gengi að innheimta félagsgjöld og talsvert mikil nýliðun í félaginu. Öll verkefni 

sem eru í gangi eru vel stödd.  

3. FKA hátíðin samantekt (minnisblað) 

FKA hátíðin gekk mjög vel og kostaði þriðjungi minna en á síðasta ári. Sýnileiki var mikill í 

fjölmiðlum bæði fyrir og eftir hátíðina. Stjórnarkonur lögðu fram nokkuð mikla vinnu við 

að afla styrktaraðila fyrir hátíðina og voru vínveitingar t.a.m. gjöf frá K. Karlssyni og aðrar 

veitingar frá Innes, Ölgerðinni og Banönum ehf. Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, 

framkvæmdastjóri Marel á Íslandi hlaut viðurkenningu FKA, Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, 

frumkvöðull og framkvæmdastjóri í nýsköpunarfyrirtækinu Köru hlaut 

hvatningarviðurkenningu FKA og Anna Stefánsdóttir hjúkrunarfræðingur hlaut 

þakkarviðurkenningu FKA fyrir eftirtektarvert ævistarf sem stjórnanda í atvinnulífinu. 
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4. Vinnuframlag stjórnar - umræður 

Rætt var um vinnuframlag stjórnar við stóra viðburði. Talsverðir fjármunir sparast við það 

fyrirkomulag að stjórn og félagskonur taki þátt í undirbúning stærri viðburða FKA. 

Samþykkt var að almennt sé framkvæmdastjóri FKA verkefnastjóri yfir stærri viðburðum.  

5. Fjárhagsáætlun 2020 

Farið yfir fjárhagsáætlun 2020 og hún samþykkt.  

Samþykkt var að HRÁ kæmi með upplegg að leiðbeiningum sem lagðar verða fyrir stjórn 

varðandi dreifingu á fé til landsbyggðanefnda. 

6. Fjölmiðlaverkefni – Fjölmiðlaþjálfun og Sýnileikadagur 

Fjölmiðlaverkefnið hefur gengið vel. Auglýsingar um að fjölmiðlaþjálfun yrði haldin fékk 

mjög góða auglýsingu bæði á síðum FKA, RÚV og ýmis konar frekari fjölmiðlaumfjöllun. Að 

auki hafði formaður samband við fjölmörg hagsmunasamtök kvenna í þeim greinum sem 

við leituðum að konum úr, s.s. Vertonet, konur í upplýsingatækni, konur í sjávarútvegi, 

kvennadeildir stjórnmálaflokka, konur í vísindum o.s.frv. Fyrrnefnd félög hjálpuðu FKA 

mjög með hvatningu og auglýsingum í sínum hópum og tengslaneti. Tólf konur voru valdar 

til fjölmiðlaþjálfunar 8. febrúar og allar konur sem sóttu um að komast í þjálfun fá þriggja 

tíma námskeið 20. febrúar nk í boði valnefndar fjölmiðlaverkefnisins og Íslandsbanka. Allir 

sem koma að verkefninu með einum eða öðrum hætti leggja því lið án endurgjalds. Það er 

því verulegt framlag einstaklinga, innan og utan FKA sem gerir þetta umfangsmikla 

verkefni mögulegt. Stjórn felur AR að koma þakklæti á framfæri til allra hlutaðeigandi. 

Undirbúningur fyrir Sýnileikadag FKA 28. mars nk. gengur vel. Verkefnastjórn er í höndum 

sjálfboðaliða úr röðum félagskvenna og verður viðburðurinn haldinn í samstarfi við 

Arionbanka.  

7. Ferð til FKA Norðurlands (minnisblað) 

HRÁ og AR fara til FKA Norðurlands föstudaginn 14. febrúar í tengslamyndun. Kynnt var 

fyrirhuguð dagskrá fyrir fundinn. Stjórn leggur mikla áherslu á að styðja við frumkvæði í 

landsbyggðadeildum með því að bjóða aðkomu stjórnar og annarra félagskvenna FKA eftir 

því sem við á í einstökum fundum og verkefnum sem unnið er að í landsbyggðardeildunum. 

AR falið að koma skýrum skilaboðum til landsbyggðanefnda um vilja stjórnar til að styðja 

við þeirra starf með þeirri aðkomu sem hægt er.  

8. Heimasíðan 

Vinna við nýja heimasíðu gengur ágætlega, fyrstu prófanir hefjast eftir viku. AR og LB 

munu tryggja áframhaldandi virkni þeirra félagskvenna sem þegar koma að verkefninu, og 

skoða möguleika á því að fleiri raddir geti gefið endurgjöf eftir að fyrsta útgáfa er komin í 

loftið.   

9. Kvennafundur SÞ í mars (minnisblað) 

Árlegur fundur kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna (CSW64) verður haldinn í 

höfuðstöðvum samtakanna í New York í mars nk. Fundurinn er að þessu sinni liður í 

sérstakri dagskrá UN Women sem  tileinkuð er 25 ára afmæli framkvæmdaáætlunarinnar 

frá Peking (1995) og kynnt hefur verið undir yfirskriftinni The Generation Equality Forum. 

Forsætisráðuneytið hefur veitt FKA styrk að fjárhæð  kr. 240.000.- til að sækja ráðstefnuna 

ásamt því að fulltrúa stjórnar er boðið að vera hluti af sendinefnd Íslands á fundinum.  

Stjórn samþykkir að formaður (HRÁ) verði fulltrúi FKA á fundinum.  
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10.  Afmælisárið 2020 

Alþjóðanefnd hefur verið falið að annast viðburð á alþjóðadegi kvenna 8. mars 2020 eins 

og tíðkast hefur undanfarin ár.  

11. Önnur mál 

Verið er að leita að verkefnastjóra fyrir Jafnvægisvogina 2020. Starfið hefur verið auglýst 

á heimasíðunni og í markpósti til allra félagskvenna.  

 

Fundi sliti kl. 13:00. 

Fundargerð þessi var samþykkt af stjórnarkonum 
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