
 

1 

 

Fundargerð stjórnar Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) 

Staður: Fjarfundur í Teams 

Dagsetning: 30. mars 2020 

Tími: 16:10 til 18:00  

Mættar voru stjórnarkonurnar:  

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

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

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

viðstödd.   

 

Dagskrá fundarins var sem hér segir: 

1. Ákvarðanir á milli stjórnarfunda 

2. Skýrsla framkvæmdastjóra 

3. Heimasíða FKA 

• Staða verkefnis 

• Félagsgjöld vefráðs 

4. Fjármál – staða 

5. Tillaga að reglum fyrir starfsnefndir 

6. Tillaga að lagabreytingum 

7. Ársrit FKA 2019 

8. 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 – ákvarðanir á milli funda 

Hulda Ragnheiður fór yfir dagskrá fundarins. 

Farið var yfir þær ákvarðanir sem teknar hafa verið á milli funda. Þær snúa að frestun 

viðburða og breyttum takti í starfsemi félagsins á meðan COVID19 faraldurinn gengur yfir. 

Tekin var ákvörðun um að setja í gagn verkefni sem nefnist „Áfram og upp með FKA“. 

Verkefnið er hugsað sem hvatning fyrir félagskonur til að ná vopnum sínum á ný og horfa 

fram á við. Samþykkt að setja í loftið „filter“ sem við getum miðlað á Facebook og öðrum 

samfélagsmiðlum. Verkefnið mun byggja á því að vera með jákvæð og uppbyggjandi 

tækifæri fyrir félagskonur þegar samfélagið vaknar á ný eftir COVID19. 

Einnig var samþykkt að hefja undirbúning að Ársriti FKA 2020 sem verður sent í rafrænu 

formi til allra félagskvenna og í pósti til kvenna sem búa utan höfuðborgarsvæðisins. 

Félagskonur á höfuðborgarsvæðinu munu geta nálgast blaðið á skrifstofu FKA og á 

viðburðum fram á haust. Blaðið verði sent endurgjaldslaust á ýmsa aðila sem sinna 

þjónustu viðskiptavina, s.s. lækna- og tannlæknastofur, snyrtistofur, hárgreiðslustofur og 

fleiri staði þar sem fólk hefur aðgang að prentuðum blöðum. Markmiðið er að vekja athygli 

á FKA, með áherslu á hreyfiaflsverkefni FKA og starfsemi sem fram fer í nefndum og 

deildum. HRÁ er tilbúin til að setja blaðið upp án endurgjalds og hefur fengið jákvæð 

viðbrögð frá nokkrum félagskonum um að koma að vinnu við það.  

Einnig voru teknar ákvarðanir á milli funda varðandi birtingu heimasíðunnar og útsendingar 

á póstum til félagskvenna til að afla heimildar fyrir flutningi félagatalsins á milli gömlu og 

nýju síðunnar.  
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2. Skýrsla framkvæmdastjóra 

Farið var yfir skýrslu framkvæmdastjóra.  Í ljósi núverandi ástands vegna COVID-19 fara 

samskipti við félagskonur nú fram í gegnum fjarskipti; fjarfundi, símtöl, tölvupósti o.s.frv. 

Það mæðir mikið á félagskonum vegna COVID-19 en starfsemi félagsins snýst á þessum 

tímum að sinna innviðum eins og skjalakerfi, koma nýrri heimasíðu í kynningu fyrir 

félagskonur, undirbúningi fyrir viðburði þegar samkomubanni verður aflétt, vera til staðar 

fyrir félagskonur með ráð, fræðslu og stuðning.  

Fyrirhugaðir eru þrír rafrænir fyrirlestrar fyrir FKA í apríl í samvinnu við Deloitte sem munu 

fjalla um aðgerðir stjórnvalda við COVID-19. 

Áætlað er að 3. september 2020 verði opnunarfundur haustannar FKA og stefnt er að 

útgáfu sérblaðs fyrir FKA konur í samstarfi við Torg. 

3. Heimasíða FKA 

Ný heimasíða FKA er komin í loftið. Samhliða er verið er að rýna texta og myndir. 

Félagskonur verða beðnar um að fara yfir sína síðu og skráningarupplýsingar.  Nefndir og 

deildir munu stýra innsetningu á efni á síðum hverrar nefndar og deildar, þó að leitast verði 

við að halda samræmi til að tryggja faglegt yfirbragð.  

4. Fjármál FKA 

Rætt var að viðbúið er að hreyfing verði á fjölda félagskvenna á komandi hausti vegna 

mögulegra afleiðinga COVID19 á fjárhag fyrirtækja og einstaklinga. Fjármál FKA eru annars 

í góðum farvegi. 

5. Tillaga að reglum fyrir starfsnefndir 

Farið var yfir tillögu að reglum fyrir starfsnefndir sem fyrirhugað er að leggja fyrir á næsta 

aðalfundi. Tillagan verður send út með markpósti og félagskonum gefinn frestur á að skila 

inn ábendingum áður en hún verður endanlega lögð fram á aðalfundi. 

6. Tillaga að lagabreytingum 

Rætt var að gera þurfi tillögu að lagabreytingum varðandi starfsnefndir og stjórn sem 

heimila stjórn að fullskipa nefndir, ráð og stjórnir eða fella þær niður vegna ónógrar 

þátttöku. Einnig þarf að skýra betur hvort formaður FKA geti setið í fjögur ár sem formaður 

og síðan aftur sem stjórnarkona. Stjórn sammála um að fjögur ár í heild sé hæfilega langur 

tími og að tillögur stjórnar muni miða að því. 

7. Ársrit FKA 2019 

Farið var yfir drög að fyrirhuguðu ársrit FKA 2019 sem verður sambland af eigulegu tímariti 

og ársskýrslu. HRÁ leiðir það verkefni. 

8. Önnur mál 

Rædd var nauðsyn þess að vekja athygli á rekstri FKA kvenna – bæði í gegnum FB og í 

markpósti. Eins og fram kom í lið 2 er stefnt að útgáfu á sérblaði fyrir FKA konur 3. 

september 2020 í samstarfi við Torg. Framkvæmdastjóri og formaður munu vinna að því 

að tryggja sanngjarnt verðlag á auglýsingum í blaðinu sem tekur mið af umfangi reksturs 

fyrirtækjanna.  

Yfirlestri á FKA síðunni er skipt niður á milli félagskvenna – stjórn, nefndum og deildum. 

 

Fundi sliti kl. 18:00. 

Fundargerð þessi var samþykkt af stjórnarkonum. 
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