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Fundargerð stjórnar Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA) 

Staður: Hús Atvinnulífsins, Borgartúni 35 

Dagsetning: 3. júní 2020 

Tími: 16:15 til 18:00  

Mættar voru stjórnarkonurnar:  

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

Margrét Jónsdóttir Njarðvík (MJN)  og Sigríður Hrund Pétursdóttir (SHP). Þá var 

framkvæmdastjóri félagsins Andrea Róbertsdóttir (AR) viðstödd.  Ragnheiður Aradóttir 

(RA), boðaði forföll. 

 

Dagskrá fundarins var sem hér segir: 

1. Dagskrá stjórnarfundar 

2. Fjármálastaða FKA 

3. Ákvörðun félagsgjalda – tillögur 

4. Starfsemin – nýir Íslendingar og landsbyggðin 

5. FKA blaðið 2020 

6. Aðalfundur 

7. 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. Fjármálastaða FKA  

Farið yfir fjármálastöðu félagsins og starf félagsins um þessar mundir. 

3. Ákvörðun félagsgjalda - tillögur 

Samþykkt var að hafa óbreytt félagsgjöld á milli ára. Tillaga kom fram um að unnið verði 

að því að útfæra afsláttarkjör á félagsgjöldum sem nýtast minni fyrirtækjum í eigu FKA 

kvenna. Með því verði áhersla á að þegar fleiri en ein félagskona kemur frá sama fyrirfæki 

í eigu FKA kvenna verði um afslátt að ræða. AR og HRÁ munu vinna að því að útfæra 

gjaldskrá sem lögð verður fyrir stjórn fyrir haustið.  

4. Starfsemin – FKA nýir Íslendingar og landsbyggðin 

Danielle Neben og Kathryn Gunnarsson hafa fundað með formanni og framkvæmdastjóra 

þar sem fram komu óskir um að þær fengju tækifæri til að virkja hóp innan félagsins sem 

samanstendur af nýjum Íslendingum. Þá er átt við konur sem eiga uppruna annars staðar 

en hafa fest rætur á íslandi og stofnað fyrirtæki hér eða eru leiðtogar eða stjórnendur í 

íslensku atvinnulífi. Stjórn telur rétt að setja nefndina upp til reynslu og samþykkir að bæta 

henni inn í skipurit FKA.  

Einnig var staðfest  að landsbyggðir í skipuriti skuli skilgreindar sem deildir þó þær hafi 

ekki sjálfstæðan fjárhag eins og LeiðtogaAuður, Atvinnurekendadeild og FKA Framtíð. 
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5. FKA blaðið 2020 

Glæsilegt 88 blaðsíðna FKA blað kom út um miðjan maí sl. Blaðið stendur undir sér 

fjárhagslega, en styrkir vegna þess námu samtals um 2,7 milljónum og enginn annar 

kostnaður féll til en prentun og póstkostnaður. Öll vinna við blaðið var unnin af 

félagskonum, jafnt viðtöl og ljósmyndir sem og umbrotsvinna. Blaðið hefur verið póstlagt 

til allra félagskvenna en nokkuð stór hluti var endursendur þar sem móttakendur fundust 

ekki á skráðum heimilisföngum. Nokkuð virðist um að heimilisfang fyrirtækja sé skráð við 

nafn félagskonu sem gerir það að verkum að blaðið berst ekki í hendur viðkomandi 

félagskonu. Búið er að senda þeim u.þ.b. 200 konum sem áttu endursend blöð tölvupóst 

og greina þeim frá því. Einnig er búið að birta rafræna útgáfu blaðsins á heimasíðu FKA. 

Ekki gafst tími til að ræða sérstaklega útgáfu FKA blaðsins 2020 á fundinum.  

6. Aðalfundur FKA 2020 

Aðalfundur FKA verður haldinn með rafrænum hætti 10. júní 2020 og hefur stjórn fengið 

fundarstjorn.is til að aðstoða við framkvæmd fundarins. Undirbúningur fyrir fundinn gengur 

vel og búið er að skipuleggja vinnu í þjónustuveri í kringum fundinn, þar sem tryggja þarf 

að mætingarlisti sé réttur vegna kosninga á fundinum. Auður Ösp Jónsdóttir, stjórnarkona 

í Atvinnurekendadeild FKA mun stýra þjónustuveri og stjórnarkonurnar Lilja Bjarnadóttir, 

Áslaug Gunnlaugsdóttir, Sigríður Hrund Pétursdóttir og Ragnheiður Aradóttir verða henni 

til aðstoðar.Tvær stjórnarkonur hafa nú lokið starfstíma sínum, Margrét Jónsdóttir Njarðvík 

sem kjörin var til eins árs vorið 2019 og Lilja Bjarnadóttir sem kjörin var til tveggja ára 

vorið 2018. Þriðja sætið er einni laust þar sem Hulda Bjarnadóttir sem kjörin var á aðalfundi 

2019 tók aldrei sæti í stjórninni. Fimm félagskonur hafa lýst yfir framboði til stjórnarkjörs, 

en opið er fyrir kosningu fram að aðalfundi. Stjórn hefur gengið frá því að Elfur Logadóttir 

verði formaður kjörstjórnar og með henni í kjörstjórn verði Ragnheiður Helga Eyjólfsdóttir 

og S. Inga Guðmundsdóttir. Gengið hefur verið frá samningi við Advania um framkvæmd 

stjórnarkjörsins í gegnum island.is. Tengiliður hjá Advania, Sigurður Másson hefur 

framkvæmt fjölmargar rafrænar kosningar og hefur hann farið yfir allt skipulag 

kosningarinnar með formanni. Aðrar kosningar munu fara fram í gegnum fundakerfið og 

munu niðurstöður birtast jafnóðum og kosið er. Haldinn verður æfingafundur á Zoom 

fundakerfinu fyrir allar áhugasamar sólarhring fyrir kosningu. 

Stjórn yfirfór innsendar ábendingar við reglur um nefndir, sem kynntar voru samhliða 

boðun aðalfundar og gerði viðeigandi lagfæringar á reglunum sem lagðar verða fram til 

samþykktar á aðalfundi.  

Á fundinum mun formaður flytja skýrslu stjórnar og starfsnefnda, Áslaug Gunnlaugsdóttir 

mun flytja tillögur að lagabreytingum og framkvæmdastjóri fer yfir niðurstöður 

ársreiknings.  

7. Önnur mál 

Ekki voru önnur mál rædd. 

Fundi sliti kl. 18:00. 

Fundargerð þessi var samþykkt af stjórnarkonum. 


