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Fundargerð stjórnar Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) 

Staður: Fjarfundur í Teams 

Dagsetning: 14. apríl 2020 

Tími: 16:00 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. Skipulag aðalfundar FKA 2020 

4. Ársrit FKA 

5. Endurreisnarverkefni FKA, Áfram og upp með FKA 

6. Jafnvægisvog FKA 

7. Heimasíða FKA 

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  

Hulda Ragnheiður fór yfir dagskrá fundarins. 

2. Skýrsla framkvæmdastjóra 

Farið var yfir skýrslu framkvæmdastjóra.  Fjárhagsstaða er ágæt sem og félagskonutal. 

Grein birtist í Viðskiptablaðinu í tilefni 21 árs afmæli FKA.  Verið er að vinna að ársriti FKA. 

Farið verður í fyrirlestraröð á miðvikudögum með efnistökin „Áfram og upp“ frá og með 

næstu viku og mun innihalda fjölbreytt örerindi og fræðslu til stuðnings félagskonum á 

þessum krefjandi tímum. Umræður um stöðu félagskvenna í og eftir COVID og þannig á 

félaginu sjálfu. Ákveðið var að senda Frú Vigdísi Finnbogadóttur skeyti frá FKA í tilefni 90 

ára afmælis hennar 15. apríl 2020. 

3. Skipulag aðalfundar FKA 2020 

Búið var að undirbúa aðalfund 2020 og boða til fundar þar sem átti að bjóða félagskonum 

í samtal um mögulegar lagabreytingar. Í ljósi þeirra aðstæðna sem nú ríkja vegna 

útbreiðslu Covid-19 veirunnar og samkomubanns er ákveðið að fresta aðalfundinum um 

óákveðinn tíma. Þetta er gert í ljósi þess að útilokað er að ákveða núna dagsetningu eða 

bóka aðstöðu fyrir fundinn og því talið réttara að fresta honum þar til hægt er að boða 

löglega til hans. ÁG tekur að sér að undirbúa gerð tilkynninga til félagskenna sem upplýsa 

um frestun fundar og beiðni um álit félagskvenna á drögum að reglum um nefndir, sem og 

frumtillögur að lagabreytingum.   

Þegar ákvörðun um fundartíma liggur fyrir verður fundurinn auglýstur með að minnsta 

kosti 30 daga fyrirvara.  
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4. Ársrit FKA 

Vinna við ársrit FKA gengur vel, verið að fullvinna viðtöl og efni í blaðið. Leitað var tilboða 

í prentun fyrir blaðið hjá þremur aðilum. Hagstæðasta tilboðið er frá Prentmet Odda og 

verður gengið til samninga á grundvelli þess tilboðs. HRÁ fór yfir drög að handriti ársritsins 

og stjórnarkonur voru sammála um að hafa nokkuð mikinn þunga á 

Jafnvægisvogarverkefninu, bæði vegna mikilvægis umræðunnar og vegna tækifæra til að 

fjármagna blaðið að nokkru leyti með þeim hætti. Umræða var um dreifingu á FKA ársritinu 

og farið var yfir fyrstu uppsetningu á ritinu. 

5. Endurreisnarverkefni FKA 

Umræða var um hvernig skal vinna skal með „Áfram og upp“, t.d. fyrir endurreisnar 

verkefni félagskvenna.  Framkvæmdastjóri kynnti hugmynd að rafrænum miðvikudags-

fundum fram á vor þar sem efnistök verða í samræmi við slagorðið „Áfram og upp“. Stjórn 

var einhuga um að mikilvægt sé að hafa fókusinn á jákvæðni og praktíska hluti í bland. 

Einnig var HRÁ falið að sækja um styrk til Forsætisráðuneytisins fyrir öfluga fræðslu og 

þjálfun til félagskonur á komandi starfsári, til að stuðla að auknum tækifærum og 

uppbyggingu kvenna og fyrirtækja. 

6. Jafnvægisvog FKA 

Umræða var um hvernig birta skuli niðurstöður Jafnvægisvogar og jafnframt tryggja að 

verkefnið sé í fullri umsjón og yfirsýn FKA. Stjórn sammála um að gera þurfi breytingar á 

heimasíðu Jafnvægisvogarinnar og tryggja sýnileika hennar betur en nú er gert á nýrri 

heimasíðu. Rætt um að lénin jafnvægisvog.is og jafnvægisvogin.is þurfi að leiða notendur 

inn á síðu Jafnvægisvogar á heimasíðu FKA. AR var falið að vinna að innsendingu 

styrktarumsóknar fyrir Jafnvægisvogina, þar sem samningur vegna hennar er nú 

útrunninn.  

7. Heimasíða FKA 

Allar félagskonur FKA eru búnar að fá póst um að skrá sig og kíkja á prófílinn sinn. Yfirlestur 

á síðunni er í sífelldri vinnslu. Heimasíðan fær góðar viðtökur og hrós fyrir útlit og 

uppsetningu. 

8. Önnur mál 

a) Fjölmiðlaverkefni FKA er í undirbúningi fyrir næsta vetur. Rætt var hvernig skal 

velja þátttakendur og hvaða fyrirkomulag skal vera á þjálfun og framkvæmd. Stjórn 

er einhuga um að gera allt sem hægt er til að sem flestar konur fái tækifæri til 

þátttöku í verkefninu með einum eða öðrum hætti. HRÁ tekur málið áfram með RÚV 

í samræmi við þær umræður sem fram fóru á fundinum.  

b) Nýsköpunarnefnd FKA hefur áhuga á að senda frá sér ályktun um óvissuna í 

nýsköpunarmálum eftir að Nýsköpunarnefnd var lögð niður.  Stjórn FKA hvetur og 

styður nefndina til að skrifa ályktun. 

c) Félagskona hefur haft samband til að kanna hvort FKA geti mögulega komið að 

einhvers konar uppbyggingarverkefni fyrir félagskonur í kjölfar COVID til að skapa 

verkefni fyrir þær sem sinna ýmsum störfum sem gagnast geta til kennslu í 

verkefninu og einnig til að gefa konum innan FKA kost á að nýta þá fræðslu. Stjórn 

sammála um að ekkert sé því til fyrirstöðu að félagskonur nýti lokaða Facebook síðu 

FKA til að draga sig saman og skapa tækifæri á þessu sviði. Ef áhugi er fyrir hendi 

getur framkvæmdastjóri tekið að sér að boða til fyrsta fundar um verkefnið og 

áhugasamar konur geti þar tekið ákvarðanir um framhald þess.  

 

Fundi sliti kl. 18:00. 

Fundargerð þessi var samþykkt af stjórnarkonum. 


