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Fundargerð stjórnar Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) 

Staður: Fjarfundur í Teams 

Dagsetning: 28.4.2020 

Tími: 16:00 til 17:15  

Mættar voru stjórnarkonurnar:  

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

Ragnheiður Aradóttir (RA), Margrét Jónsdóttir Njarðvík (MJN). Þá var framkvæmdastjóri 

félagsins Andrea Róbertsdóttir (AR) viðstödd.  Sigríður Hrund Pétursdóttir (SHP) boðaði 

forföll á fundinn.  

 

Dagskrá fundarins var sem hér segir: 

1. Dagskrá stjórnarfundar 

2. (Ársrit FKA) FKA blaðið 2020 

3. Jafnvægisvogin 

4. Ársreikningur FKA 2019 

5. 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 HRÁ.  

1. Dagskrá stjórnarfundar  

Hulda Ragnheiður fór yfir dagskrá fundarins. 

2. FKA blaðið 2020 

Vinna við ársrit FKA gengur vel, verið er að fullvinna viðtöl og efni í blaðið. HRÁ hefur nú 

að mestu lokið við uppsetningu blaðsins og kynnti félagskonum endanleg efnistök og 

kostnaðaráætlun. HRÁ rukkar ekki fyrir sitt framlag. Stjórnarkonur þakka fyrir framlag HRÁ 

til blaðsins. Útlit er fyrir að kostnaður og tekjur af blaðinu standi nokkurn veginn á jöfnu 

upp á ríflega eina milljón.  

3. Jafnvægisvogin 

Samningar um Jafnvægisvogina eru að renna út við samstarfsaðila í Jafnvægisvoginni. 

Framundan er vinna við að endurnýja samninga við alla aðila. AR hefur sent umsókn um 

endurnýjun samnings við forsætisráðuneytið. Kallað var eftir ársreikningi áður en komið 

getur til afgreiðslu styrksins.  

RA tekur að sér að styðja verkefnisstjóra Jafnvægisvogarinnar til að vinna greinargerð fyrir 

jafnréttisskrifstofu forsætisráðuneytisins sem verður send samhliða ársreikningi.  

4. Ársreikningur FKA 2019 

Ársreikningur FKA 2019 liggur nú fyrir. Stjórn staðfestir ársreikninginn eins og hann liggur 

fyrir. AR falið að fá sjálfstætt uppgjör á afmælishátíðinni 2019 frá bókhaldinu til að hægt 

sé að kynna það á aðalfundi.  
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5. Önnur mál 

a) Aðalfundur FKA 2020 

Ákveðið að fá aðila til að undirbúa aðalfund á netinu með rafrænum hætti. 

AR falið að boða ICR á næsta stjórnarfund til að fara yfir helstu atriði sem 

tengjast framkvæmd rafræns aðalfundar, en þau hafa verið að aðstoða 

félagasamtök við framkvæmd rafrænna aðalfunda að undanförnu.   

 

 

Fundi sliti kl. 17:15. 

Fundargerð þessi var samþykkt af stjórnarkonum. 


