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Hvað viltu sjá meira af í starfinu?
- algeng svör

• Mentora-starf

• One on one fundi – stefnumót

• Uppbyggjandi námskeið fyrir konur

• Fleiri konur sýnilegar

• Minni hópa þar sem félagið er orðið það stórt að erfitt er að komast inn í félagsskapinn

• Samgang milli landsbyggðar og höfuðborgar

• Hitta aðrar konur

• Fleiri ör-fræðslufundi og reynslusögur

• Fleiri fundi án hefðbundinnar dagskrár

• Stuðning milli kvenna innbyrðis

* Um er að ræða algengustu svörin en ekki tæmandi lista. 

Oftast nokkur svipuð svör að baki hvers svars.



Hvað viltu sjá minna af í starfinu?
- algeng svör

• Meira af félagskonum og minna af stjórn

• Minnka fjölda pósta um einstaka frétt

• Alltof mikið af tölvupóstum

• Að við veljum og kynnum karla

• Rafræna fundi

• Golfferðum og kampavínshittingum

• Minni pirring á covid í félagsstarfi

• Að reyna að gera konur betri.  Fjölmiðlaþjálfunin á td.að vera að þjálfa fjölmiðla og 

veita þeim aðhald, ekki þjálfa konur, gamaldags og hallærisleg nálgun.  Einnig eru 

fylgiblöð eins og kom með Fréttablaðinu þar sem að fyrirtæki borga fyrir að tala við 

konur alger tímaskekkja og niðurlægjandi fyrir konur. 

* Um er að ræða algengustu svörin en ekki tæmandi lista. 

Oftast nokkur svipuð svör að baki hvers svars.



Hvað finnst þér hafa heppnast vel hjá FKA á 
tímum Covid?
- algeng svör

• Netfundir verið mjög góðir

• FKA viðurkenningarhátíð

• Kærleikurinn

• Frábær ganga í Hafnafirði / Búrfell

• Sýnileiki félagsins

• Frábær framkvæmdastýra

• Rafrænar lausnir

* Um er að ræða algengustu svörin en ekki tæmandi lista. 

Oftast nokkur svipuð svör að baki hvers svars.



Hvers saknar þú helst af félagsstarfinu eins 
og það var fyrir Covid?
- algeng svör

• Finnst ég geta verið meira með núna gegnum pósta, facebook og fjarfundi

• Kynnast konum

• Hitta konur

• Fyrirtækjaheimsóknir

• Persónuleg tengsl

• Morgunfundanna

* Um er að ræða algengustu svörin en ekki tæmandi lista. 

Oftast nokkur svipuð svör að baki hvers svars.



Ertu með tillögur, lausnir og nálganir sem gætu 
gangast stjórn FKA til að þjónusta félagskonur 
betur?
- algeng svör
• Hrinda í framkvæmd tækifærum til að eldri félagar hittist svo þær fari ekki úr félaginu

• Tengja þriðja geirann betur inn í félagið þar eru öflugar konur

• Sölu og markaðskynningar fyrir meðlimi

• Tilboð í krafti fjöldans

• Stefnumót

• Einblína á atvinnurekendur

• Bjóða nýja aðila velkomna, hjálpa þeim að komast inn í starfið og gefa upplýsingar um 

lokaðan Facebook hóp

• Stuðningshópar fyrir konur í svipuðum störfum

• Sækja fleiri konur fram, pínu einsleitur hópur

• Deila þekkingu. Kannski senda út könnunum hvað félagskonur þurfa hjálp við

• Leita meira til landsbyggðarinnar

* Um er að ræða algengustu svörin en ekki tæmandi lista. 

Oftast nokkur svipuð svör að baki hvers svars.



Hvaða skilaboð ertu með til stjórnar FKA?
- algeng svör

• Er ekki viss hver er í stjórn því hún hefur ekki sést

• Halda áfram öflugu starfi

• Sakna tengingar atvinnu við samfélagið í heild sinni

• Mikið til sama fólkið sem er að koma fram

• Stjórn er fjarlæg – dreifir sér ekki nóg. Bæði innan FKA sem utan.

• Ná betur til breiðari hóps og passa að það séu ekki alltaf sömu andlitin.  Horfa til 

landsbyggðarinnar líka

• Það eru margar konur eins og ég sem hafa verið lengi í FKA en taka ekki þátt í neinum 

eða fáum viðburðum því það er eins og það séu alltaf sömu konurnar sem taka þátt í 

öllu. Ég veit ekki alveg lausnina á þessu en það væri gaman að sjá fleiri konur taka þátt 

og vera sýnilegar á vegum FKA.  

* Um er að ræða algengustu svörin en ekki tæmandi lista. 

Oftast nokkur svipuð svör að baki hvers svars.


