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1. fundur | Stjórn FKA SUÐURNES 

Haldinn á Hótel Keflavík,  
þriðjudaginn 30. nóvember 2021, kl. 19.00 

 

 

Mættar: Þuríður, Rakel, Fida, Anna, Eydís Mary, Herborg, Snjólaug, Gunnhildur og Guðný 
sem ritaði fundargerð 

 

Dagskrá fundar: 

1. Setning fundar  
Guðný setti fund, bauð nýskipaðar stjórnarkonur velkomnar og kynnti niðurstöður 
stofnfundar. 
 

2. Kynning stjórnarmanna 
Tíu konur voru kosnar í stjórn og varastjórn á stofnfundi FKA Suðurnesja sem haldinn 
var föstudaginn 26. nóvember 2021.  
 
Stjórnarkonur kynntu sig: 
• Gunnhildur Pétursdóttir - Lögfræðingur og eigandi blómabúðar.  
• Snjólaug Jakobsdóttir - Viðskiptafræðingur, fasteignasali, vörustjórnun og með 

MBA gráðu. 
• Eydís Mary Jónsdóttir – Land- og umhverfisfræðingur og frumkvöðull. Eigandi og 

framkvæmdastjóri Zeto ehf.  
• Anna Karen Sigurjónsdóttir - Sjálfbærnifulltrúi Reykjanesbærjar. Kennari að 

mennt, vann áður hjá Bláa Lóninu og með MBA gráðu.  
• Fida Abu Libdeh - Orku- og umhverfistæknifræðingur, frumkvöðull, eigandi 

GeoSilica og með MBA gráðu.  
• Þuríður H. Aradóttir Braun – Forstöðukona Markaðsstofu Reykjaness, ráðgjafi hjá 

fjölskyldufyrirtækinu GeoCamp Iceland. Er ferðamálafræðingur og með MBA 
gráðu. 

• Rakel Lind Hauksdóttir Michelsen – Viðskiptafræðingur, með meistaragráðu í 
lögfræði. Fjármálastjóri SOS barnaþorpa, stofnandi Hugvallar - Popup aðstaða 
fyrir fólk án atvinnu. Verktaki hjá Landssamtökum lífeyrissjóða.  

• Guðný Birna Guðmundsdóttir – Bæjarfulltrúi Reykjanesbæ, Hjúkrunarstjóri 
Reykjavíkurborg, stjórnarformaður HS Veitna og með MBA gráðu.  
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• Herborg Svana Hjelm – Eigandi Hótel Volcano í Festi 
Grindavík. Rekur Matartímann og stofnandi Fjárhússins. Er 
alþjóða markaðsfræðingur og með MBA gráðu. 

• Íris Sigtryggsdóttir – Rekstrarstjóri Byko (var erlendis).   
 

3. Hlutverk stjórnarmanna  
Stjórn skiptir með sér verkum 
• Formaður – Guðný Birna  
• Varaformaður – Fida  
• Gjaldkeri – Anna Karen og Snjólaug til vara 
• Samskiptafulltrúi – Rakel  
• Fjáröflunarfulltrúi -  Snjólaug, Eydís og Gunnhildur  
• Ritari – Þura og Gunnhildur vararitari  
• Markaðsfulltrúi – Herborg og Þura til vara 
• Meðstjórnandi – Íris 

 
4. Næsti fundur - Desember fundur FKA Suðurnes 

Rætt var um að nýta áhuga á nýrri deild FKA Suðurnesja með því að halda opinn viðburð í 
desember. Ákveðið var að halda viðburð 14. desember sem jólarölt í Reykjanesbæ. 

Fjáröflunarstjórar athuga með áhuga á að taka á móti hópnum meðal fyrirtækja við 
Hafnargötuna í Reykjanesbæ. Athugað þarf með að lengja opnunartímann, þannig að 
viðburðurinn geti farið fram seinnipart dags og fram á kvöld. Einnig hvort fyrirtækin bjóði 
afslátt á vörum og þjónustu.  

Í lok göngunnar verður athugað með möguleika á sameiginlegum kvöldverð og drykk á 
Library Bistro. Herborg tekur að sér að skipuleggja það.  

Frekari skipulagning og samskipti vegna viðburðarins fara fram á lokaðri síðu stjórnar FKA 
Suðurnes á Facebook og á spjallborði.  

 

5. Næstu skref í starfi stjórnar og mögulegir viðburðir 

Rætt var um hugmyndir að viðburðum og frekara starfi stjórnar til að efla og byggja upp 
tengslanet kvenna á Suðurnesjum á næstu misserum stjórnar. Mikilvægt er að halda við þeim 
áhuga sem hefur myndast í kringum stofnun deildarinnar og virkja kraft allra þeirra öflugu 
kvenna sem starfa í atvinnulífi Suðurnesja.  

Meðal hugmynda sem voru rædd voru hugmyndir að fundum, viðburðum og 
fréttum/kynningum:  

• Kona mánaðarins hjá Víkurfréttum. Góð leið til að kynna konur og verkefni þeirra um 
leið og verið er að kynna fjölbreytt atvinnulíf á svæðinu. 
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• Fyrirlestur frá Fortuna Invest  
• Erindi eða námskeið í fjármálalæsi 
• Markaðssetning  
• Fyrirlestur/erindi: Hvernig á að sækja um vinnu 
• Námskeið/fyrirlestur: Erfiðir fundir - Lilja með sáttaleiðina  
• Nýsköpun og stuðningur á Suðurnesjum  
• Fyrirlestur um hvernig við eigum að koma okkur á framfæri? 

 

6. Önnur mál  

Vinna stjórnar, samskipti stjórnarkvenna fyrir stjórnarfundi og samskipti við félagskonur. 
Samskiptafulltrúi mun setja upp Facebooksíðu fyrir FKA Suðurnes og Instagram fyrir FKA 
Suðurnes. Stjórn FKA Suðurnes er með lokaðan hóp á Facebook sem notast verður við til að 
vinna áfram að verkefnum fyrir deildina. 

Ekki önnur mál tekin fyrir og fundi slitið 21:20. 


