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Fregnir er fréttablað Soroptimistasambands Íslands
Heimasíða: www.soroptimist.is
Netfang stjórnar: stjorn@soroptimist.is

Forsíðumynd er af verkum Sigríðar Ágústsdóttur, 
leirkerasmiðs og systur í Soroptimistaklúbbi 
Akureyrar. 
Þessir vasar eru úr seríu sem kallaðist „kvenrétt
indakonur” og voru á sýningu sem hét „19. júní”. 
Vasarnir eru handmótaðir og reykbrenndir.

Umbrot: Gerður Guðmundsdóttir
Prentvinnsla: Prentmet ehf.

Hvatning Soroptimista
Sýnum drenglyndi og verum einlægar í vináttu.
Verum reiðubúnar til hjálpar og þjónustu.
Sýnum í verki skilning og friðarvilja.
Setjum markið hátt og vinnum störf okkar með 
sæmd og ábyrgðartilfinningu.

Markmið Soroptimista
Að vinna að bættri stöðu kvenna.
Að gera háar kröfur til siðgæðis.
Að vinna að mannréttindum öllum til handa.
Að vinna að jafnrétti, framförum og friði, 
með alþjóðlegri vináttu og skilningi.

Soroptimistar skulu beita sér fyrir:
Að veita þjónustu í heimabyggð, heimalandi 
og á alþjóðavettvangi.
Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku hvarvetna 
í þjóðfélaginu.

Efni skal skilað á tölvutæku formi, annað hvort á diski 
eða í tölvupósti. 

Netföng eru:  snjolaugsig@simnet.is   
 sigridur@simnet.is

Póstur sendist til:  Snjólaug Sigurðardóttir
 Klapparhlíð 1, íb. 401
 270 Mosfellsbæ
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Framboðsfrestur til embætta hjá lands-
sambandinu er liðinn nú þegar þessar 
línur eru skrifaðar. Að þessu sinni hefur 
gengið mjög vel að manna embætti, 
margar konur hafa gefið kost á sér að 
eigin frumkvæði og er það sérlega 
ánægjulegt. Mér er það sönn ánægja að 
tilkynna ykkur að Guðrún Erla Björgvins-
dóttir í Bakka- og Seljaklúbbi hefur gefið 
kost á sér sem forseti starfsárin �008-
�010. Guðrún Erla hefur sýnt í verki að 
hún er rétta konan í embættið en hún 
hefur m.a. unnið ötullega í útbreiðslu-
nefnd undanfarin ár. 

Undirbúningur fyrir landssambands-
fund er í fullum gangi hjá Akureyrar-
systrum. Fundurinn mun hafa á sér 
annað yfirbragð en áður að því leyti að 
nú verður í boði fræðsla áður en gengið 
verður til hefðbundinnar dagskrár 
og verkefnastjórar munu ekki halda 
erindi heldur aðeins flytja útdrætti úr 
skýrslum sínum eins og aðrir embættis-
menn. Stefnt er að vígslu nýs og glæsi-
legs vefjar sambandsins og einnig 
verður flutt áhugavert erindi á vegum 
Akureyrarklúbbsins. Ég vona að sem 
flestar ykkar sjái sér fært að mæta á 
Akureyri.

Þetta hefti Fregna ber með sér að breyt-
ingar hafa verið gerðar á útgáfu skýrslna 
í tengslum við landssambandsfund. Í 
heftinu er aðeins að finna upplýsingar 
um þær systur sem bjóða sig fram til 
embætta, ársreikninga sambandsins, 
fjárhagsáætlun næsta starfsárs og 

dagskrá fundarins ásamt lista yfir fulltrúa 
sambandsins. Skýrslur verða nú sendar 
fulltrúum og varafulltrúum fyrir fundinn 
og síðan birtar á lokuðu svæði á vef 
landssambandsins. Hér er um tilraun að 
ræða og verður áhugavert að sjá hvernig 
til tekst með að nýta upplýsingatæknina 
í þágu sambandsins. 

Útbreiðslunefnd starfar að stofnun 
nýrra klúbba, bæði á Suðurlandi og í 
Húnavatnssýslum. Leyfi ég mér að vera 
bjartsýn á að vel takist til með fjölgun 
klúbba hér á landi á næstu misserum.

Söfnun fjár vegna San Marco verkefnisins 
í Rúanda í Afríku gekk mjög vel. Þið fáið 
vonandi meiri fréttir af gangi mála á 
þeim slóðum síðar. Fyrir hönd stjórnar-
innar sendi ég ykkur innilegar þakkir. 

Framundan er þátttaka í fjölþjóðlegu 
samstarfi soroptimista. Í maí verður sendi-
fulltrúafundur í Toulouse í Frakklandi. 
Ég stefni þangað ásamt sendifulltrúum 
og varasendifulltrúa. Með í för verður 
einnig Hafdís Karlsdóttir en hún býður 
sig fram til embættis �. varaforseta 
Evrópusambands soroptimista. Verður 
áhugavert að fá að kynnast starfinu innan 
Evrópusambandsins. Í júlí verður síðan 
haldinn stjórnarfundur Alþjóðasam-
bands soroptimista þar sem m.a. verður 
unninn nýr verkefnakjarni (program 
focus) fyrir árin �007-�011. Fundurinn 
er haldinn í tengslum við Alheimsþing 
soroptimista í Glasgow nú í sumar og er 
von mín að ég sjái sem flestar íslenskar 

systur á þinginu þar sem það er haldið á 
nálægum slóðum að þessu sinni. 
 
Ég vil einnig þakka ykkur fyrir sérlega 
góð og gefandi samskipti þann tíma 
sem ég hef gegnt embættinu. Ég hvet 
ykkur eindregið til að hafa samband 
og deila áhugaverðum verkefnum og 
hugmyndum og spyrja ef eitthvað er 
óljóst. Munið að orð eru til alls fyrst.

Kæru systur, ég hlakka til að hitta ykkur 
hressar og kátar á Akureyri í lok apríl. 

Ásgerður Kjartansdóttir

Forsetasíða
Ásgerður 
Kjartansdóttir

Kæru systur!

Bókhaldsforrit
	 		óskast

Kæru systur

Við þurfum að endurnýja 
bókhaldsforritið okkar. Við 
erum að leita að einföldu 
kerfi sem kostar okkur ekki 
mikið og passar í Windows
umhverfi.

Vinsamlegast hafið samband 
við Elsu Hákonardóttur, 
gjaldkera SI/Í.

Netfang: tfoss@hive.is

s. 566 6861 / 863 8331
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Þá lítur fyrsta vorblaðið okkar dagsins ljós. Eins og fram 
kemur í forsetasíðu þá inniheldur það ekki lengur skýrslur 
embættismanna v/landssambandsfundar og er blaðið því 
eðlilega talsvert breytt. Í haustblaðinu munu hins vegar birtast 
útdrættir úr skýrslum embættismanna sem hluti af fundargerð 
landssambandsfundar.

Fyrir nokkrum árum var leitast við að kynna alla innlenda 
klúbba í Fregnum. Ritnefndinni þykir nú orðið tímabært að 
endurnýja þau góðu en síbreytilegu kynni. Ætlunin er því að 
kynna alla klúbbana áður en okkar ritstjórnartímabili lýkur 
sem þýðir að við kynnum 3-4 klúbba í hverju blaði héreftir. Í 
þessu blaði kynnumst við starfsemi Akraness-, Húsavíkur- og 
 Seltjarnarnessklúbbsins. Auk þess að fræðast um innra starf 
klúbbanna, vorum við minnugar þess að soroptimistasamtökin 
eru starfsgreind samtök, sbr. pistil okkar í síðasta blaði. Því 

þótti okkur mjög forvitnilegt og við hæfi að fá innsýn í störf 
þriggja systra úr ofannefndum þremur klúbbum. Erum við mjög 
þakklátar hversu fljótt og vel formenn þessara klúbba og starfs-
systur þeirra brugðust við málaleitan okkar. Vonumst jafnframt 
til þess að kynningarnar mælist vel fyrir hjá okkur öllum.

Blaðið er �4 bls. eins og „jólablaðið” og höfum við hugsað 
okkur að halda okkur við þá blaðsíðutölu framvegis.

Óskum ykkur öllum gleðilegra páska og í framhaldinu hittumst 
við glaðar og reifar í faðmi Akureyrarsystra.

Árnína, Júlíana, Kristín, Sigríður og Snjólaug 

Ritnefndarpistill

Ágætu systur!

Fréttir úr ýmsum áttum

Nýir klúbbar
•  �1. apríl �007 – Detmold Lippische-Rose, Þýskaland
•  19. maí �007 – Gjakova, Kósóvó
•  19. maí �007 – Utrecht Catharijne, Holland
•  �3. júní �007 – Steirisches Ennstal, Austurríki
•  �3. júní �007 – Edinet, Moldovía

Ýmislegt
•  13. maí �007 – 3. alþjóðlega friðarmaraþonið í Rúanda
•  �9. júlí – 3. ágúst �007 – XVIII Convention Soroptimist International, Glasgow, Scotland SI/BGI 
•  5. – 7. október �007 – 14. haustfundur Soroptimistasambands Íslands að Reykjum í Hrútafirði
•  10. desember �007 – Alþjóðlegur mannréttindadagur – Ákall forseta Alþjóðasambands soroptimista
•  6. – 8. júní �008 - Norrænir vinadagar í Reykjavík
•  10. – 1�. júlí �009 – Evrópuþing „Soroptimists go for water” Amsterdam, Holland
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Við bjóðum ykkur allar hjartanlega velkomnar norður, vestur og 
austur yfir heiðar á landssambandsfundinn í ár.

Dagskráin hefst föstudaginn �7. apríl kl. �1:00 með móttöku 
í boði bæjarstjórnar Akureyrar í Amtsbókasafninu (á horni 
 Brekkugötu og Oddeyrargötu).

Landssambandsfundurinn verður haldinn í safnaðarheimili 
Akureyrarkirkju, inngangur aftan við kirkjuna, að suðvestan. 
 Innritun verður kl. 08:00-09:00 en fundurinn hefst kl. 09:00.
Hádegismatur verður framreiddur á Hótel KEA kl. 1�:00 og 
verður hafður rúmur tími svo systur geti notið þess að ganga 
upp og niður kirkjutröppurnar, andað að sér góða loftinu, 
notið þess að spjalla og gera góð kaup við söluborð systra. 
Fundurinn byrjar aftur eftir hádegishléið kl. 13:30 og er það von 
okkar að fundi ljúki ekki seinna en kl. 16:30 svo systur geti hvílt 
sig ofurlítið, skroppið í sund og/eða átt notalega stund saman 
áður en halda þarf út að nýju.

Hátíðarkvöldverðurinn verður síðan á Hótel KEA kl. �0:00 en 
barinn opnar kl. 19:30.

Á sunnudeginum ætlum við að bjóða ykkur í létta gönguferð 
með leiðsögumanni um Innbæinn, elsta hluta Akureyrar. 
Mæting verður við sundlaugina kl. 10:30 og þar mun göng-
unni ljúka um klukkustund síðar og gætu þá þær sem það vilja 
fengið sér sundsprett eða slappað af í heitu pottunum áður en 
að kveðjustundinni kemur.

Hlökkum til að sjá ykkur sem flestar.

Með bestu systrakveðjum frá
Soroptimistaklúbbi Akureyrar

Landssambandsfundur
Akureyri – 28. apríl 2007

Kæru systur!

Amtsbókasafnið

Hótel KEA
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5.	 Umræður	og	atkvæðagreiðsla	um	skýrslur	í	4.	lið

6.	 kosning	forseta	2008	-	2010

7.	 stjórnarkjör:
 a) 1. varaforseti
 b) Atkvæðagreiðsla um tilnefningu forseta í starf ritara

8.	 kosning	sendifulltrúa	og	varasendifulltrúa:
 a) Sendifulltrúi
 b) Varasendifulltrúi

1.	 kosning	fundarstjóra,	fundarritara	og	teljara	
 Nafnakall Sigríður Baldursdóttir

2.	 skýrslur:
 a) Forseti Ásgerður Kjartansdóttir, Reykjavík
 b) Sendifulltrúar Ingunn Sigurðardóttir, Skagafjörður
    Margrét E. Arnórsdóttir, Mosfellssveit
 c) Gjaldkeri Elsa Hákonardóttir, Mosfellssveit

3.	 Umræður	og	atkvæðagreiðsla	um	skýrslur	stjórnar	og	sendifulltrúa

4.	 skýrslur	nefnda	og	verkefnastjóra:
 a) Fastanefndir
   Laganefnd Esther Hermannsdóttir, Akranes
   Útbreiðslunefnd Guðrún Erla Björgvinsdóttir, Bakka og Selja
   Fjárhagsnefnd Sigríður Svavarsdóttir, Skagafjörður
 b) Verkefnastjórar
   Alþjóðleg vinátta og skilningur Lovísa Christiansen, Hafnarfjörður og Garðabær
   Efnahags- og félagsleg þróun Arnbjörg Sveinsdóttir, Austurland
   Heilbrigðismál Laufey G. Baldursdóttir, Akureyri
   Mannréttindi og staða konunnar Dagrún Þórðardóttir, Hóla og Fella
   Mennta- og menningarmál Rannveig Thoroddsen, Bakka og Selja
   Umhverfismál Hiltrud Hildur Guðmundsdóttir, Akranes
 c) Ritstjóri Fregna Sigríður Sveinsdóttir, Bakka og Selja
 d) Sjóðanefnd Jóhanna I. Sigmarsdóttir, Austurland
 e) Skólastyrkjanefnd Ingibjörg Benediktsdóttir, Hóla og Fella
 f) Önnur embætti 
   Nafnalistinn Sigríður Ágústsdóttir
   Hamraborg 10 Margrét Helgadóttir
   Project Independence Ásgerður Kjartansdóttir
   Upplýsingafulltrúi Kristín Einarsdóttir

Dagskrá landssambandsfundar
Landssambandsfundur Soroptimistasambands Íslands 
haldinn laugardaginn 28. apríl 2007 kl. 09:00 – 16:30 
í Safnaðarheimili Akureyrarkirkju

kl.	08:00	–	09:00 Innritun
kl.	09:00	 Ásgerður Kjartansdóttir forseti SI/Í setur fundinn
 Fræðsla um embættisskyldur fulltrúa

9.	 kosning	fastanefnda	og	verkefnastjóra:
 a) Laganefnd - � fulltrúar
 b) Útbreiðslunefnd - 1 fulltrúi
 c) Fjárhagsnefnd - 1 fulltrúi
 d) Verkefnastjóri heilbrigðismála
 e) Verkefnastjóri umhverfismála

10.	 kosning	í	önnur	embætti:
 a) Sjóðanefnd - 1 fulltrúi
 b) Endurskoðandi - 1 fulltrúi
 c) Umsjón með nafnalista - 1 fulltrúi
 d) Upplýsingafulltrúi - 1 fulltrúi
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klúbbur	 	 aðalfulltrúar	 Varafulltrúar

Akranes 1 Elísabet Jóhannsdóttir María Lúísa Kristjánsdóttir
 � Ásdís Gunnarsdóttir Selma Ólafsdóttir
Akureyri 3 Ólöf S. Þórsdóttir Sigríður Ágústsdóttir
 4 Elsa Björnsdóttir   Þuríður Schiöth
Austurland 5 Kristjana Björnsdóttir Helga Guðmundsdóttir
 6 Jóhanna I. Sigmarsdóttir Guðlaug Bachmann
Árbær 7 Elín Á. Aðalsteinsdóttir Guðfinna Jóhannsdóttir
 8 Jónína Guðjónsdóttir Birna Guðmundsdóttir
Bakka og Selja 9 Barbara Ármannsdóttir Kristín Sigurjónsdóttir
 10 Svala Lárusdóttir Guðrún H. Ólafsdóttir
Grafarvogur 11 Sigrún Ása Sigmarsdóttir Fanney Kristjánsdóttir
 1� Anna F. Gunnarsdóttir Sigurbjörg Hjörleifsdóttir
Hafnarfjörður og Garðabær 13 Ella Kolbrún Kristinsdóttir Jónína Guðnadóttir
 14 Anna Þormar Kristín Einarsdóttir
Hóla og Fella 15 Helga Ólafsdóttir Anna Kristmundsdóttir
 16 Birna Björnsdóttir Guðrún G. Þórarinsdóttir
Húsavík og nágrenni 17 Guðrún Þórsdóttir Áslaug Halldórsdóttir
 18 Hildur Kristjánsdóttir Auður Gunnarsdóttir
Keflavík 19 Helga Karlsdóttir Gyða Arnmundsdóttir
 �0 Hólmfríður Guðmundsdóttir Sigríður Árnadóttir
Kópavogur �1 Hólmfríður Pálsdóttir Anna H. Jónsdóttir
 �� Guðrún Pálsdóttir Ellen L. Tyler
Mosfellssveit �3 Inga Elín Kristinsdóttir Björk Bjarkadóttir
 �4 Lára Dröfn Gunnarsdóttir Sigrún Arnarsdóttir
Reykjavík �5 Signý Bjarnadóttir Ingibjörg Hjaltadóttir
 �6 Sigrún Klara Hannesdóttir Sigrún Valgarðsdóttir
Seltjarnarnes �7 Hrafnhildur Sigurðardóttir Pálína Jónmundsdóttir
 �8 Björk Hreinsdóttir Steinunn Einarsdóttir
Skagafjörður �9 Sóley Skarphéðinsdóttir Ingunn Sigurðardóttir
 30 Fanney Ísfold Karlsdóttir Anna Kristín Jónsdóttir
Snæfellsnes 31 Áslaug Sigvaldadóttir Birna Pétursdóttir
 3� Sigríður Þórarinsdóttir Unnur Óladóttir

Fulltrúar á landssambandsfundi
28. apríl 2007 

11.	 tillögur	og	áætlanir:
 Tillögur um laga- og reglugerðarbreytingar 
 Umræður og atkvæðagreiðsla

12.	 Mál	sem	stjórnin	leggur	fram:
 a) Fjárhagsáætlun, árgjald og inntökugjald
 b) Umræður og atkvæðagreiðsla
 c) Aðrar tillögur, umræður og atkvæðagreiðsla

13.	 Mál	sem	borist	hafa.	Umræður	og	atkvæðagreiðsla

14.	 Ákvörðun	tekin	um	næsta	landssambandsfund

15.	 Önnur	mál

16.	 Erindi:	Bryndís	Björg	Þórhallsdóttir,	
	 hjúkrunarfræðingur
 Líknandi meðferð og þátttaka Soroptimistaklúbbs
  Akureyrar í uppbyggingu líknardeildar á Akureyri

17.	 forseti	slítur	fundi
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   Fjárhagsáætlun
  �005-�006 �005-�006 �004-�005
rekstrartekjur:
 Félagsgjöld og áskriftir 4.357.800 4.453.950 4.0�8.050
 Vörusala �3.400 �0.000 31.600
 Auglýsing í Fregnum 190.000 70.000 130.000
 Vextir 74.373 35.000    40.711

  4.645.573 4.578.950 4.�30.361

aðrar	tekjur:
 Tekjur af sölu myndalista 700  30�.400
 Endurgreidd fasteignagjöld   199.744
 Söfnun / verkefni erlendis  300.065  343.000
 Friðarkort �50.000   
 Project Independence 335.893  80.960

  886.658  9�6.104

	 saMtals	tEkJUr	 5.532.231	 4.578.950	 5.156.465

rekstrargjöld:
 Félagsgjöld og áskriftir 1.707.034 �.010.960 1.649.0�3
 Rekstrarkostnaður 1.�05.936 1.3�6.000 1.39�.108
 Vörukaup 0 15.000 19.439
 Endurmat birgða 19.898  �.655
 Rekstur húsnæðis �33.��1 198.500 ���.004
 Ferðakostnaður 9��.�31 840.000 65�.889
 Embættiskostnaður forseta 50.000 50.000 50.000

  4.138.3�0 4.440.460 3.988.118

Önnur	gjöld:
 Project Independence 336.381  80.960
 Söfnun / verkefni erlendis 300.065   343.000
 Kostnaður við gerð myndalista   �50.000
 Kostnaður við gerð friðarkorta 3�0.875  

   957.3�1  673.960
 
	 saMtals	GJÖld	 5.095.641	 4.440.460	 4.662.078

rekstrarniðurstaða	 436.590	 138.490	 494.387

Ársreikningar
Soroptimistasambands Íslands 2005-2006

rekstrarreikningur
1.	október	2005	–	30.	september	2006
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Soroptimistasambands Íslands 2005-2006

skýringar	með	rekstrarreikningi

rekstrarkostnaður:
Pappír, ritföng, prentun kr. 17.906
Burðargjöld “ 1��.990
Sími, internet “ 9�.357
Gjafir “ �0.380
Verkefni forseta “ 150.000
Kostnaður v. útbreiðslunefndar “ 30.4�0
Haustfundur “ (61.430)
Kostnaður v. landssambandsfundar “ 0
Kostnaður v. funda “ 1�.7�9
Bankakostnaður “ 4.4�4
Aukaeintök af Directory SI/E “ 5.686
Innbinding, gestabók o.fl. “ 13.873
Prentun Fregna  “ 601.086
Prentun nafnalista “ 195.515
Friðarkort “ 3�0.875
	 	 samtals		 kr.	1.526.811

rekstur	húsnæðis:
Rafmagn, viðhald kr. 14.6��
Skattur  “ �0.196
Skrifstofubúnaður  “ 4.4��
Húsfélagsgjöld “ 140.109
Tryggingar “ �9.��1
Fjármagnskostnaður v.láns “ �4.651
	 	 samtals	 kr.	 233.221

ferðakostnaður:
Dagpeningar sendifulltrúa kr. 197.860
Fargjald varasendifulltrúa “ 44.080
Ferðakostnaður forseta “ �49.159
Ferðakostnaður verðandi forseta “ 37.757
Ferðakostnaður embættismanna “ �05.197
Ferðakostnaður fulltrúa “ 1�8.178
Framlag í ferðasjóð “ 60.000
	 	 samtals	 kr.	 922.231

  30.09.�006 30.09.�005
Eignir:
 Inneign í banka 1.707.489 799.75�
 Inneign hjá klúbbum 18.500
 Birgðir �13.913 �33.811
 Hamraborg 10 7.181.000 6.095.000
	 	
	 saMtals	EiGNir	 9.120.902	 7.128.563

skuldir	og	eigið	fé

skuldir:
 Skuld við KB banka 0 5�.018
 Ógreiddir reikningar 185.467
 Fyrirframgr. þátttökugj. haustfundar 336.300 

 Samtals skuldir 5�1.767 5�.018

Eigið	fé:
 Eigið fé 1. okt. 4.��3.437 3.7�9.050
 Hagnaður (Tap) ársins 436.590  494.387
 Endurmat fasteignar 3.939.108 �.853.108

 Eigið fé 30. sept. 8.599.135 7.076.545
 
	 saMtals	skUldir	oG	EiGiÐ	fÉ	 9.120.902	 7.128.563

Áritun	kjörinna	skoðunarmanna	soroptimistasambands	Íslands

Við höfum yfirfarið bókhald Soroptimistasambands Íslands og borið færslur saman við fylgiskjöl.
Einnig höfum við athugað bankainnstæður og eru tilgreindar fjárhæðir fyrir hendi.

Kópavogi, 1. nóvember �006

Guðrún Pálsdóttir (sign.)  Mjöll Flosadóttir (sign.)

Efnahagsreikningur
30.	september	2006
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Systrasjóður

rekstrarreikningur:	1.	október	2005	–	30.	september	2006

   �005-�006  �004-�005
rekstrartekjur:
 Framlag soroptimista kr. 165.550 kr. 0
 Vextir “ 45.871 “ 30.695

 Tekjur samtals kr. �11.4�1 kr. 30.695

rekstrargjöld:
 Veittir styrkir kr. 0 kr. 0

 Gjöld samtals kr. 0 kr. 0 

rekstrarniðurstaða kr. �11.4�1 kr. 30.695

Efnahagsreikningur	30.	september	2006

   30.09.�006  30.09.�005
Eignir:
 Inneign á reikningi nr. 780011 kr. 888.716 kr. 677.�95

Eigið	fé:
 Höfuðstóll:
 Frá fyrra ári kr. 677.�95 kr. 646.600
 Hagnaður (Tap) ársins “ �11.4�1 kr. 30.695

	 Eigið	fé	samtals	 kr. 888.716 kr. 677.�95

Áritun	kjörinna	skoðunarmanna	soroptimistasambands	Íslands
Við höfum yfirfarið bókhald Systrasjóðs Soroptimistasambands Íslands og borið færslur saman 
við fylgiskjöl. Einnig höfum við athugað bankainnstæður og eru tilgreindar fjárhæðir fyrir hendi.

Kópavogi, 1. nóvember �006

Guðrún Pálsdóttir (sign.)  Mjöll Flosadóttir (sign.)
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rekstrarreikningur:	1.	október	2005	–	30.	september	2006

   �005-�006  �004-�005
rekstrartekjur:
 Framlag skv. fjárhagsáætlun kr. 60.000 kr. 60.000
 Framlag annað “ 0
 Vextir “ 15.579 “ 5.116

 Rekstrartekjur samtals kr. 75.579 kr. 65.116

rekstrargjöld:
 Veittir styrkir kr. 0 kr. 191.100

rekstrarniðurstaða: kr. 75.579 kr. (1�5.984)

Efnahagsreikningur	30.	september	2006

   30.09.�006  30.09.�005
Eignir:
 Inneign á reikningi nr. 875689 kr. 303.148 kr. ��7.569

  kr. 303.148 kr. ��7.569

Eigið	fé:
 Höfuðstóll:
 Frá fyrra ári kr. ��7.569 kr. 353.553
 Hagnaður (Tap) ársins “ 75.579 “ (1�5.984)

 Eigið	fé	samtals kr. 303.148 kr. ��7.569

Áritun	kjörinna	skoðunarmanna	soroptimistasambands	Íslands
Við höfum yfirfarið bókhald Ferðasjóðs Soroptimistasambands Íslands og borið færslur saman 
við fylgiskjöl. Einnig höfum við athugað bankainnstæður og eru tilgreindar fjárhæðir fyrir hendi.

Kópavogi, 1. nóvember �006

Guðrún Pálsdóttir (sign.)  Mjöll Flosadóttir (sign.)

Ferðasjóður



1� Fregnir

Soroptimistasamband Íslands

Áætlun Áætlun Rauntölur Áætlun Rauntölur Áætlun

tekjur Fjöldi Ein.verð 20072008 20062007 20052006 20052006 20042005 20042005

3110 Félagsgjöld 435 8.500 3.697.500 3.697.500 3.224.000 3.480.000 2.875.500 3.078.000

3110 Félagsgjöld eldri félagar 35 6.700 234.500 234.500 210.800 204.600 327.600 302.400

3110 Félagsgjöld nýir félagar 10 8.650 86.500 86.500 293.400 122.250 379.500 264.000

3130 Alþjóðaverkefni 480 350 168.000 168.000 165.550 169.050 158.550 161.000

3150 Forsetasjóður 10. desember 480 300 144.000 240.000 236.500 241.500 226.500 230.000

Verkefnasjóður 200 96.000

3160 Systrasjóður 480 0 0 0 165.550 169.050 0

3170 Link 60.000 55.000 54.400 60.000 52.800 55.000

3180 The International Soroptimist 7.600 7.000 7.600 7.500 7.600 7.000

3210 Vörusala (nælur, hálsmen, o.fl.) 20.000 20.000 23.400 20.000 31.600 25.000

3410 Vextir 100.000 35.000 74.373 35.000 40.711 20.000

Aðrar tekjur 886.658 676.104

Auglýsingar í Fregnum 3 40.000 120.000 120.000 190.000 70.000 130.000 60.000

     Samtals tekjur 4.734.100 4.663.500 5.532.231 4.578.950 4.906.465 4.202.400

Gjöld

4110 Félagsgjöld SI/E 30,7 EUR 470 2.900 1.363.000 1.184.400 989.902 1.319.760 1.066.721 1.206.960

4110 Félagsgjöld SI/E 32 EUR 10 3.100 31.000 26.300 90.227 44.100 135.005 94.080

4150 Alþjóðaverkefni 480 350 168.000 168.000 165.550 169.050 158.550 161.000

4130 Forsetasjóður 10. desember 480 300 144.000 240.000 236.500 241.500 226.500 230.000

Verkefnasjóður 200 96.000

4120 Systrasjóður 480 0 0 0 165.550 169.050

4191 Link  60.000 55.000 54.101 60.000 56.313 60.000

4191 The International Soroptimist 7.600 7.000 5.204 7.500 5.934 7.500

4190 Fregnir 3 220.000 660.000 600.000 601.086 552.000 725.845 501.000

Önnur gjöld 957.321 423.960

     Samtals gjöld 2.529.600 2.280.700 3.265.441 2.562.960 2.798.828 2.260.540

rekstrargjöld

4210 Pappír, ritföng, prentun, ljósritun 25.000 25.000 17.906 40.000 19.458 30.000

4230 Burðargjöld (Fregnir) og gíróseðlar 140.000 155.000 122.990 150.000 94.055 140.000

4235 Sími 40.000 90.000 29.400 100.000 84.373 80.000

Vefhugbúnaður 350.000

Rekstur vefsíðu 130.000 180.000 62.957

4240 Gjafir 25.000 20.000 20.380 25.000 15.200 25.000

4245 Verkefni forseta 150.000 150.000 150.000 150.000 153.076 150.000

4250 Kostnaður v. erlendra gesta 20.000 20.000 20.000 0 30.000

Kostnaður v. Norrænna vinadaga 100.000

4260 Kostn. v. nýs klúbbs og útbreiðslunefndar 50.000 50.000 30.420 30.000 51.300 50.000

4275 Kostn. v. landssambandsfundar 10.000 10.000 10.000 0 10.000

4255 Kostn. v. haustfundar 10.000 10.000 61.430 10.000 0 10.000

4295 Kostn. v. annarra funda 20.000 25.000 12.729 25.000 20.690 25.000

4292 Ýmis ófyrirséður kostnaður 20.000 40.000 19.559 20.000 14.406 25.000

4290 Bankakostnaður 5.000 5.000 4.424 4.000 4.266 10.000

 Samtals rekstrarkostnaður 1.095.000 780.000 409.335 584.000 456.824 585.000

Vörukaup

4320 Viðhald nafnalista, laga og reglugerða 230.000 200.000 195.515 190.000 209.439 180.000

Útgáfa handbókar 50.000

4410 Vörukaup (nælur o.fl.) /endurmat birgða 10.000 10.000 19.898 15.000 22.094 15.000

     Samtals vörukaup 290.000 210.000 215.413 205.000 231.533 780.000

fjárhagsáætlun	soroptimistasambands	Íslands	2007-2008
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húsnæði  

4520 Húsfélagsgjöld: rafm.hiti  skattar  210.000 200.000 204.148 110.000 114.434 150.000

4540 Vörukaup: húsbúnaður  tækitölvubúnaður 40.000 50.000 4.422 60.000 74.014 60.000

4530 Fjármagnskostn. af lánum 0 0 24.651 28.500 33.556 50.000

     Samtals húsnæðiskostnaður 250.000 250.000 233.221 198.500 222.004 260.000

ferðakostnaður

4610 Dagpeningar sendifulltrúa 200.000 140.000 197.860 150.000 119.738 145.000

4615 Fargjald varasendifulltrúa 55.000 80.000 44.080 80.000 50.900 90.000

4620 Ferðakostn. forseta innanlands 60.000 70.000 106.149 80.000 23.766 60.000

4625 Ferðakostn. stjórnar innanlands. Sjá ferða
kostn. annarra embættismanna

50.000 50.000 50.000

4630 Ferðakostn. forseta erlendis 155.000 250.000 143.010 160.000 110.769 170.000

4640 Ferðakostn. fulltrúa á landssambandsfund 130.000 300.000 128.178 130.000 148.331 100.000

4655 Ferðakostn. annarra embættismanna 150.000 120.000 242.954 130.000 139.385 50.000

4660 Lagt í ferðasjóð / ferðastyrkir 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

     Samtals ferðakostnaður 810.000 1.070.000 922.231 840.000 652.889 725.000

4710 Embættiskostn. forseta (risna) 30.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000

4720 Símakostn. forseta 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Samtals embættiskostnaður 65.000 60.000 50.000 50.000 50.000

     Samtals gjöld 5.039.600 4.650.700 5.095.641 4.440.460 4.412.078 4.075.540

Hagnaður / (Tap) 305.500 12.800 436.590 138.490 494.387 126.860

2110 afborgun	láns	til	kB-banka 0 0 52.018 52.000 69.359 70.000

Við gerð þessarar fjárhagsáætlunar er 
miðað við rauntölur ársins �005-�006, 
áætlun síðustu tveggja ára, auk þess 
sem stjórn landssambandsins kom með 
sínar tillögur og hugmyndir um starfsemi 
þessa rekstrarárs.

Niðurstaða reksturs landssambandsins 
á rekstrarárinu �005-�006 var góð, eða 
kr. 436.590 í tekjuafgang. Í þessari áætlun 
er hins vegar tap upp á kr. 305.500. Það 
teljum við í lagi vegna góðrar stöðu 
samtakanna, en veltum hins vegar upp 
hvort tími sé kominn á hækkun félags-
gjalda. Lögð var til hækkun félagsgjalda í 
fyrra um kr. 500 en ákveðið í þess stað að 
nota framlag í systrasjóð sem var kr. 350 
á hvern félaga þar sem ekki var veitt úr 
honum �004-�005. Síðastliðið ár var t.d. 
rétt í kring um 6% verðbólga, þannig að 
líklega er þörf á að endurskoða félags-
gjöld.

Varðandi áætlun fyrir rekstrarárið 
�007-�008 viljum við koma eftirfarandi 
 skýringum á framfæri:
Systrasjóður fellur aftur út þar sem ekki 
var veitt úr honum �005-�006.

Forsetasjóði, sem var kr. 500 á hvern 
félaga, er nú skipt upp í kr. �00 í sérstakan 
verkefnasjóð og kr. 300 í forsetasjóð. 
Forsetasjóður er framlag okkar til 
verkefnis alþjóðaforseta soroptimista 10. 
desember ár hvert. Framlag hvers félaga 
v/alþjóðaverkefna verður áfram kr. 350.

Kostnaður vegna útgáfu Fregna er 
áætlaður í samræmi við kostnað síðasta 
starfsárs og ráðgerum við að hvert 
blað kosti um kr. ��0.000. Áætlaðar 
auglýsingatekjur eru kr. 1�0.000. Við 
gerum ráð fyrir að öllum blöðum verði 
dreift með pósti. Síðast kostaði um 
kr. 40.000 að senda hvert blað út.
 
Undir liðunum vefhugbúnaður og rekstur 
vefsíðu er áætluð talsverð hækkun vegna 
áforma um nýja heimasíðu, www.soropt-
imist.is. Fyrirtæki buðu í og fengum við 
tilboð í síðuna, kr. 500.000 fyrir utan vsk 
kr. �00.000. Verkið verður ekki unnið allt 
í einu, það er kostur því að þar með er 
hægt að bæta við síðuna. Upphæðin 
nú er kr. 350.000 og er rekstur síðunnar 
áætlaður kr. 130.000.

Kostnaður vegna Norrænna vinadaga, 
kr. 100.000, er hugsaður til þess að 
nefndin hafi svigrúm til móttöku gesta 
en vinadagar verða haldnir hér ofannefnt 
rekstrarár.

Undir liðnum ýmis ófyrirséður kostnaður 
er m.a. innbinding fundargerða stjórna.

Varðandi dagpeninga tveggja sendifull-
trúa er gert ráð fyrir 3 fundardögum á 
fullum dagpeningum auk fæðispeninga 
heimferðardaginn.

Með systrakveðju, 
Fjárhagsnefnd landssambandsins

Sigríður Svavarsdóttir, sirry@fnv.is 
Elsa Hákonardóttir, tfoss@hive.is
Margrét Helgadóttir, 
maggahelga@simnet.is  
Margrét Guðjónsdóttir,
margretgudjonsdottir@kpmg.is

fjárhagsáætlun	rekstrarársins	2007-2008
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Forseti 2008 - 2010
Guðrún	Erla	Björgvinsdóttir
Bakka- og Seljaklúbbi
Aðstoðarskólastjóri
Klúbbfélagi: Suðurnesjaklúbbur 1979. Stofnfélagi
Klúbbfélagi: Bakka- og Seljaklúbbur 1994
Klúbbstörf: Formaður, ritari, fulltrúi, varafulltrúi, verkefnastjóri o.fl.
Embætti á vegum SI/Í: Útbreiðslunefnd

1. varaforseti 2007 - 2009
stella	olsen
Keflavíkurklúbbi
Launafulltrúi
Klúbbfélagi: Stofnfélagi 1975
Klúbbstörf: Formaður, ritari, meðstjórnandi, verkefnastjóri, ýmis nefndarstörf
Embætti á vegum SI/Í: Útbreiðslunefnd, guðmóðir Soroptimistaklúbbs 
Snæfellsness, verkefnastjóri mennta- og menningarmála

Sendifulltrúi 2007 - 2009
hrafnhildur	sigurðardóttir
Seltjarnarnessklúbbi
Útibússtjóri
Klúbbfélagi: 1981
Klúbbstörf: Formaður, gjaldkeri, ritari
Embætti á vegum SI/Í: 1. varaforseti

Varasendifulltrúi 2007 - 2009
sigrún	klara	hannesdóttir
Reykjavíkurklúbbi
Landsbókavörður
Klúbbfélagi: 1984
Klúbbstörf: Formaður, varaformaður, fulltrúi, ýmis nefndarstörf
Embætti á vegum SI/Í: Skólastyrkjanefnd

Laga- og reglugerðanefnd 2007 - 2009  2 fulltrúar
kristín	Norðfjörð
Bakka- og Seljaklúbbi
Skrifstofustjóri / Lögfræðingur
Klúbbfélagi: Stofnfélagi 1980
Klúbbstörf: Formaður, varaformaður, gjaldkeri, fulltrúi, verkefnastjóri
Embætti á vegum SI/Í: 1. varaforseti, laganefnd

steinunn	Einarsdóttir
Seltjarnarnessklúbbi
Enskukennari
Klúbbfélagi: Stofnfélagi 1977
Klúbbstörf: Formaður, varafulltrúi, verkefnastjóri, ýmis nefndarstörf
Embætti á vegum SI/Í: Forseti, sendifulltrúi, laganefnd, verkefnastjóri 
mennta- og menningarmála, sjóðanefnd, skólastyrkjanefnd
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Útbreiðslunefnd 2007 - 2009 1 fulltrúi
ingunn	Ásdís	sigurðardóttir
Skagafjarðarklúbbi
Sérkennari
Klúbbfélagi: Stofnformaður 1989
Klúbbstörf: Formaður, fulltrúi, verkefnastjóri, ýmis nefndarstörf
Embætti á vegum SI/Í: Sendifulltrúi, varasendifulltrúi, ritstjóri Fregna
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Fjárhagsnefnd 2007 - 2009 1 fulltrúi
heiða	B.	friðjónsdóttir
Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi
Skrifstofumaður
Klúbbfélagi: �001
Klúbbstörf: Gjaldkeri, verkefnastjóri

Verkefnastjóri heilbrigðismála 2007 - 2009
herdís	sveinsdóttir
Reykjavíkurklúbbi
Prófessor í hjúkrunarfræði
Klúbbfélagi: 1994
Klúbbstörf: Varaformaður, ritari, verkefnastjóri

Verkefnastjóri umhverfismála 2007 - 2009
Ellen	louise	tyler
Kópavogsklúbbi
Innanhússarkitekt
Klúbbfélagi: 1991
Klúbbstörf: Gjaldkeri, varafulltrúi, verkefnastjóri, ýmis nefndarstörf
Embætti á vegum SI/Í: Sjóðanefnd

Sjóðanefnd 2007 - 2009 1 fulltrúi
ragnheiður	Gunnbjörnsdóttir
Akureyrarklúbbi
Framhaldsskólakennari
Klúbbfélagi: 1997
Klúbbstörf: Gjaldkeri, meðstjórnandi, fulltrúi, varafulltrúi, verkefnastjóri, 
varaendurskoðandi, ýmis nefndarstörf

Endurskoðandi 2007 - 2009
María	lóa	friðjónsdóttir
Skagafjarðarklúbbi
Viðskiptafræðingur
Klúbbfélagi: Stofnfélagi 1989
Klúbbstörf: Formaður, gjaldkeri, meðstjórnandi, fulltrúi, verkefnastjóri o.fl.
Embætti á vegum SI/Í: Verkefnastjóri efnahagsmála

Umsjón með nafnalista 2007 - 2009
sigríður	Ágústsdóttir	(endurkjör)
Akureyrarklúbbi
Leirlistarmaður
Klúbbfélagi: Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi 199�
Klúbbfélagi: Akureyrarklúbbi �000
Klúbbstörf: Fulltrúi, varafulltrúi, verkefnastjóri, ýmis nefndarstörf
Embætti á vegum SI/Í: Sendifulltrúi, varasendifulltrúi, umsjónarmaður nafnalista

Upplýsingafulltrúi 2007 - 2009
kristín	Einarsdóttir	(endurkjör)
Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi
Aðstoðarlyfjafræðingur
Klúbbfélagi: Stofnfélagi 1973
Klúbbstörf: Formaður, ritari, fulltrúi, verkefnastjóri, ýmis nefndarstörf
Embætti á vegum SI/Í: Forseti, sendifulltrúi, verkefnastjóri, upplýsingafulltrúi, 
ýmis nefndarstörf
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fundir
Systur eru nú �4 í klúbbnum. Þær eru 
búsettar á svæðinu Hvalfjörður – Reykja-
vík. Fundir eru haldnir annan mánudag 
hvers mánaðar kl 19:00, í matsal Sements-
verksmiðjunnar á Akranesi, en þar hefur 
Veitingaþjónustan Fortuna veitingasölu. 
Það hefur verið mikils virði að hafa fastan 
samastað og er þar ágæt aðstaða til 
fundarhalds. Þess er skemmst að minnast 
að á nóvemberfundi �006 kom Kópavogs-
klúbbur í heimsókn og áttu systur þar 
sérlega skemmtilega kvöldstund saman. 
Klúbbsystur hafa verið duglegar við að 
sækja haustfundi og landssambands-
fundi. Má segja að fundarsóknin hafi 
verið undanfarin ár á bilinu 30-50% á þá 
fundi. Áhugasamar systur hafa notið bæði 
fræðslu og fjölbreyttrar dagskrár sem 
í boði hefur verið, og svo ekki síst hins 
frábæra félagsanda sem hugsjónir og 
markmið hreyfingarinnar endurspegla.

Vinaklúbbar
Akranessklúbbur er í tengslum við tvo 
vinaklúbba, annar er í Noregi, Sandnes-
sjöen, og hefur sambandið verið frekar 
stopult hingað til, mest í formi jólakveðja. 
Hefur klúbburinn fullan hug á að efla 
samskiptin í nánustu framtíð. Hinn 
vinaklúbburinn, Bad Herrenalb/Gerns-
bach í Þýskalandi, hefur haft reglulega 
samband og hafa skapast ánægju-
leg vinatengsl við systur þar. Þær hafa 
löngum sent klúbbnum gjafir fyrir jólin og 
fá í staðinn myndir og bréf með fréttum 
af starfinu. Klúbburinn er svo ríkur að 
hafa þýskumælandi systur sem heldur 
sambandinu lifandi svo að vinatengslin 
standa fyllilega undir nafni. 

klúbbstarfið
Klúbbstarfið fer fram með hefðbundum 
hætti. Netið er notað eins og hægt er, 
bæði til að flýta fyrir og til að efla upplýs-
ingastreymið. Þar sitja allir við sama borð, 
líka þær systur sem ekki eru nettengdar, 
þær fá jafn óðum sinn póst útprentaðan.
Haldin eru egó-erindi og 3ja mínútna 
erindi af og til, og á nær hverjum fundi 
er fyrirlestur eða fræðsla með fjölbreyttu 
efni, oft með beinum tengslum við 
þemaverkefni SI/E og SI, eða þá tengd 
heimabyggð. Má nefna sem dæmi 
erindi um krabbameinsleitarstöð, fjöl-
menningarsamfélag, sálfræðiþjónustu á 
grunnskólastigi og friðarmaraþon.
Systur gera töluvert af því að þýða 
áhugaverðar greinar og segja frá þeim 
á fundum, bæði úr dagblöðum og 
svo úr Link, og svo eru af og til sendar 
fréttatilkynningar í svæðisfréttablaðið 
Skessuhorn.
Klúbbsystur eru duglegar að fylgjast með 
og koma þemaverkefnum að, einnig að 
finna þörf fyrir fjárstuðning á heimasvæði 

klúbbsins. Sem dæmi hafa fjölskyldur 
langveikra barna verið styrktar, einnig 
fjölskyldur sem búa við erfiðar aðstæður 
eða við þröngan fjárhag. Einnig hafa 
sambýli fatlaðra á Akranesi fengið 
fjárstyrk árlega og Endurhæfingarsmiðjan 
Glóð fékk styrk. 
Klúbburinn hefur tekið virkan þátt í 
landsverkefnum og svo alþjóðlegum 
verkefnum. Sem dæmi tóku þrjár systur 
að sér að skrifast á við stríðshrjáðar konur 
í Afganistan (verkefnakjarni SI �003-�007). 
Fjárstyrkir til erlendra verkefna hafa 
meðal annars verið sendir til byggingar 
skólahúss í Kenya, til barnahjálpar 
UNICEF og til skjálftasvæða í Pakistan.

fjáröflun
Undanfarin ár hefur helsta og styrkasta 
fjáröflun klúbbsins verið pönnuköku-
bakstur. Eru pönnukökurnar seldar 
til fyrirtækja og stofnana á svæðinu á 
bóndadaginn, sykraðar eða með sultu 
og rjóma. Vinsældir þessa verkefnis eru 
slíkar að færri fá en vilja, og þrátt fyrir það 

Akranessklúbbur 

kYNNiNG	Á	klÚBBUM

Systur og gestir á Hellissandi í skemmtilegri fjölskylduferð. Dúfa Stefánsdóttir, 
æðarbóndi, er á myndinni fyrir miðju í grænni skyrtu.
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Ég heiti dúfa	stefánsdóttir og er æðarbóndi og stofnfélagi í 
Soroptimistaklúbbi Akraness.

Maðurinn minn heitir Vífill Búason og við eigum 4 börn, 
8 barnabörn og langömmubörnin eru orðin 3. Við búum 
á Ferstiklu I við Hvalfjörð.

Ég ætla nú í örfáum orðum að gefa ykkur innsýn í starfið mitt 
við æðarvarpið. Það hefst í apríl með undirbúningi. Ég læt 
flögg og klæði hræður í föt og reyni að punta til á aðalvarp-
svæðunum og huga að hreiðurgerð og skjóli. Síðan er bara að 
bíða og vona að sem flestar kollur vilji eiga sitt hreiður hjá mér. 
Æðarfuglinn er afar mannelskur. Það verður að kappkosta að 
hann fái frið. Hér á mínu landi hefur refur verið skæður, einnig 
sílamáfar og hrafn.
Það má segja að það þurfi að vera vakt allan sólarhringinn 
með kíkinn á nefinu. Varpið hefst í byrjun maí og dreifist á 
maí og júní og alveg fram að Jónsmessu sem þýðir að síðustu 
kollur eru að fara úr hreiðrum upp úr �0. júlí.
Þó að varpið sé ekki mjög mikið hér dreifist það á stórt svæði 
þannig að ég verð að skipta landinu þegar ég fer að ganga 
varpið.

Æðarkollurnar eru í mjög góðum felulitum þannig að það er 
ekkert auðvelt að finna þær. Aðalvinnan er að leita að hreiðr-
unum og taka dún þegar fulldúnað er. Ég ber alltaf með mér 
þurrt hey sem ég læt undir í hvert hreiður og breiði svo dún 
yfir eggin og reyni að gera þetta svo kollunni líki sem best. 
Áríðandi er svo að þurrka dúninn vel svo hann skemmist ekki. 
Ég merki hvert hreiður með veifu, þá er auðveldara að finna 
það aftur. Það er sannreynt að sömu kollurnar koma í hreiðrin 
ár eftir ár ef ekkert kemur upp á hjá þeim.
Það er gott verð fyrir dún núna og nokkur kíló af dún er dágott 
búsílag. Það er löngu vitað að með natni og góðri umhyggju 
er hægt að laða til sín æðarfugl og viðhalda varpi þar sem það 
er til staðar.

Æðarfuglinn er einstaklega yndislegur fugl og unaðslegt að 
ganga í varpinu á góðum vordegi í friði og ró. Í það minnsta 
veit ég ekkert yndislegra. 
Hvað er hægt að biðja um meira.

Með systrakveðju, Dúfa

að systur baki nærri því yfir sig á hálfum 
sólarhring, þá er uppskeran eftir því, 
ekkert nema gleði og þakklæti á báða 
bóga.
Einnig hefur klúbburinn selt vönduð 
kerti í gjafaumbúðum, þau eru framleidd 
hjá Kertaverksmiðjunni Heimaey í 
Vestmannaeyjum. 

framtíðin
Sem dæmi um verkefni til nánustu 
framtíðar þá þarf að finna fleiri 

fjáröflunarleiðir. Einnig stendur til að 
breyta til í sambandi við skógræktar-
verkefni klúbbsins. Til langs tíma hefur 
verið farið í skógarreit í Svínadal, sem 
er í eigu einnar klúbbsystur, og plantað 
þar skógarplöntum, borið á og hlúð að 
nýgræðingnum. En nú stendur til að sækja 
um svæði innan skógræktar Akraness, 
í skógarreit undir hlíðum Akrafjalls, og 
halda þar áfram á þeirri sömu braut, að 
stuðla að virkri þátttöku systra í gagnlegu 
og gefandi umhverfisverkefni.

Einnig verður áfram unnið að því að 
fjölga klúbbsystrum og stefnt er að því 
að fyrir hverja eina sem kveður fáist tvær 
nýjar systur.
Framtíðin er björt í hjörtum systra í 
 Akranessklúbbi og þar ríkir tilhlökkun 
yfir því að takast á við verkefni hreyfingar-
innar í góðra systra hópi undir merkjum 
öflugs alþjóðlegs hugsjónastarfs.

Þórunn Erla Sighvatz, formaður

	starfið	
	 		mitt
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Soroptimistaklúbbur Húsavíkur og 
nágrennis var stofnaður 4. júní 1983 við 
hátiðlega athöfn að Reynihlíð í Mývatns-
sveit og er nú að verða �4 ára. Klúbbstarfið 
hefur verið fjölbreytt á þessum árum.

Á fundi höfum við fengið marga gesti 
með áhugaverða fyrirlestra og margs-
konar fræðslu. Klúbbar norðanlands og 
nú síðustu árin einnig austanlands halda 
árlega sameiginlegan fund. Klúbbsystur 
hafa farið saman í þrjár utanlandsferðir 
og þá hitt systur í viðkomandi löndum. 
Vinaklúbbarnir eru 5, en því miður eru 
samskiptin ekki mikil.
Farnar hafa verið óvissuferðir og fundir 
haldnir utan bæjar og þá oft gist.

Klúbburinn hefur fjárhagslega styrkt 
ýmsa starfsemi hér. Nefna má sambýli 
fatlaðra, Setrið, sem er athvarf fólks með 
geðröskun, skólana, Heilbrigðisstofnun 
Þingeyinga,endurhæfingastöðina svo og 
einstaklinga.

Klúbburinn stóð fyrir svokölluðu 
Þóruverkefni, en þar ábyrgðumst við að 
safna ákveðinni fjárhæð meðal klúbba 
hérlendis fyrir stúlknaskóla á Indlandi.
Við styrkjum SOS barnaþorp og tökum 
þátt í sameiginlegum verkefnum soropt-
imista hér heima og erlendis.

Einnig höfum við unnið sjálfboðastörf. 
Sem dæmi má nefna þriggja ára vinnu 
við Sumarbúðir kirkjunnar að Vestmanns-
vatni í Aðaldal, en þar máluðum við, 
saumuðum gluggatjöld og gerðum 
hreint þrjú vor í röð.
Bækur voru plastaðar og skráðar hjá 
bókasafni í Hvammi, heimili aldraðra.
Höfum gróðursett tré og tekið þátt í 
vorhreinsun félagasamtaka hér á Húsavík

Klúbburinn stóð nokkrum sinnum fyrir 
opnum fræðslufundum fyrir bæjarbúa, 
stundum einn en einnig í samvinnu 
við nemendafélag Framhaldsskólans á 
Húsavík.

Það er alltaf dálítill höfuðverkur að finna 
leiðir til fjáröflunar og ýmislegt hefur 
verið gert.
Samlokur voru smurðar og seldar á 
landsmóti UMFÍ þegar það var hér. Skrif-
stofuhúsnæði gert hreint, ljósaperur 
seldar, myndin um farfuglana, kakó 
þegar kveikt hefur verið á jólatré 
bæjarins, friðarkúlur til styrktar fötluðum 
börnum hér og álfar fyrir SÁÁ. Við berum 
Árbók Þingeyinga til áskrifenda, saumum 
hnakkabein og grjónapúða.
Klúbburinn hélt tískusýningu og tvívegis 
Gellugleði (saltaðar gellur á boðstólum) 
með heimasömdum skemmtiatriðum. 
Karlmönnum ekki hleypt inn fyrr en um 
miðnætti nema framburðarmönnum 
sem allir voru karlkyns. Magnþrungið 
andrúmsloft!

Með systrakveðju 
frá Húsavík og nágrenni

kYNNiNG	Á	klÚBBUM

Húsavíkurklúbbur 
Klúbbfundur 
hjá Húsavíkursystrum
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helga	Magnúsdóttir,	málarameistari

Ég er fædd í Reykjavík þann 6.maí 1940 og foreldrar mínir voru Ingveldur Guðmundsdóttir og 
Magnús Sveinbjörnsson. Árið 1945 fluttumst við í Kleppsholtið, sem þá var langt uppi í sveit og rétt 
byrjað að byggjast, hvar ég ólst ég síðan upp.

Þegar ég var 15 ára var ég alveg ákveðin í því að læra hárgreiðslu og var búin að fá pláss á stofu 
sem lærlingur, en þá fékk ég leyfi til að mála herbergið mitt og fannst það svo gaman að ég ákvað 
að skipta yfir í málninguna og sé ekki eftir því. Þetta var um áramót 1955-’56 og enn eftir rúmlega 
50 ár þykir mér þetta gaman. 

Ég gerði fleira í Iðnskólanum en að læra, því þar kynntist ég manninum mínum, Árna Vilhjálmssyni, 
sem var þar í rafvirkjanámi og við giftum okkur 14.júní 1958.

Vorið 1960 lukum við okkar námi og fluttum til Húsavíkur en þá var ekki mikil atvinna í boði í Reykja-
vík en nóg að gera á Húsavík. Í júlí 1960 fæddist svo okkar fyrsta barn og á næstu ellefu árum voru 
þau orðin fimm, fjórar stelpur og einn strákur. Það var því ekki alltaf mikill tími til að mála en gripið í 
annað slagið en ein dóttir okkar er málari og við höfum unnið mikið saman. Nú má eiginlega segja 
að ég sé AMMA í fullu starfi en við eigum 15 barnabörn og mörg þeirra búa hér nálægt okkur svo 
að oft er líf og fjör á heimilinu.

Mér var sagt að ég væri fyrsta konan til að taka próf í málaraiðn hér á Íslandi en Ásta Arnardóttir 
(Ásta málari), sem var fyrst íslenskra kvenna til að læra málaraiðn, tók sitt próf í Danmörku árið 1904.
Næsta kona á eftir mér tók síðan próf árið 1975 og síðan hafa margar bæst við.

	starfið	mitt

Helga Magnúsdóttir 
ásamt dóttur sinni 

Guðrúnu Árnadóttur
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Soroptimistaklúbbur Seltjarnarness var 
stofnaður �5. september 1977 um leið og 
Soroptimistaklúbbur Mosfellssveitar og 
verða þeir því 30 ára á þessu ári.

Af stofnfélögum eru enn 9 í klúbbnum, 
sumar þeirra hafa komið aftur eftir
nokkurra ára fjarveru. Í dag eru �8 systur 
í klúbbnum og gengu 3 konur í klúbbinn 
á sl. ári. Fundardagur okkar er annar 
mánudagur í mánuði og höldum við þá 
oftast í Félagsheimili Seltjarnarness. Við 
höfum nú eignast þar fastan samastað 
og er það til mikilla bóta. Áður vorum við 
ýmist með fundina á heimilum systra eða 
að við þurftum að útvega sal í hvert sinn. 
Við erum þó ekki með hvern fund í félags-
heimilinu heldur bregðum stöku sinnum 
undir okkur betri fætinum og fundum 
annarsstaðar til tilbreytingar. Við fundum 
af og til með systraklúbbum auk þess 
sem við höfum haldið fundi með öðrum 
samtökum kvenna á Seltjarnarnesi, eins 
og t.d. slysavarnarfélaginu og kvenfél-
aginu. Stöku sinnum förum við saman í 

leikhús eða dagsferð að vori og bjóðum 
þá gjarnan eiginmönnunum með. 
�7. febrúar sl. heimóttum við félagsstarf 
aldraðra á Seltjarnarnesi á spilakvöldi og 
tókum þátt í spilamennskunni og buðum 
upp á kaffi og meðlæti. Við höfum gert 
þetta áður, en það hefur ekki verið 
árlegur viðburður. Annað, sem teljast má 
til nýbreytni hjá okkur, eru dætrafundir. 
Við höfum einu sinni boðið dætrum og 
tengadætrum á fund með okkur. Það var 
fyrir 3 árum og var afar skemmtilegt og 
vel heppnað. Höfum við fullan hug á að 
endurtaka hann með fárra ára millibili.
Í gegnum árin hefur klúbburinn styrkt ýmis 
verkefni. Frá árinu �00� hefur aðalverk-
efni okkar verið til styrktar einhverfum 
börnum og er það ætlað til 5 ára. Það 
verkefni hófst með því að klúbburinn gaf 
út bókina „Tilfinningar”, sem ein systir úr 
klúbbnum hafði unnið undir prentun. Þar 
hafði hún safnað saman tækifærisljóðum 
eftir Guðrúnu Jóhannsdóttur frá Brautar-
holti, sem látin er fyrir rúmum 30 árum. 
Við klúbbsystur kynnum bókina sem 

samsafn ljóða á gleði- og sorgarstundum 
frá vöggu til grafar.
Bókin hefur verið prentuð 5 sinnum í 
samtals 33�0 eintökum sem eru nú nær 
uppseld.
Sú leið, sem valin var við stuðning 
einhverfra barna, var við foreldra þeirra. 
Tekið var mið af stuðningshópavinnu sem 
verið hefur fyrir aðstandendur Alzheimers-
sjúklinga. Greiningarstöð ríkisins velur 
foreldra, sem boðið er að taka þátt í 7 
kvölda námskeiðum hjá sálfræðingi og 
eru foreldrar 4 barna í hverjum hópi. 
Andrés Ragnarsson, sálfræðingur, sem 
fenginn var til að að sjá um hópana skilar 
svo skýrslum til greiningarstöðvarinnar 
í lok hvers námskeiðs. Um skemmtilega 
samvinnu er því að ræða á milli félaga-
samtaka, ríkisrekinnar stofnunar og 
sjálfstætt starfandi sérfræðings. Þetta 
er brautryðjendastarf á þessum sviðum 
hér á landi og talið einstakt í sinni röð. 
Nú þegar hafa verið haldin 11 námskeið 
og um 80 foreldrar hafa notið þess að 
fá hjálp við að takast á við þann vanda 

Seltjarnarnessklúbbur
kYNNiNG	Á	klÚBBUM

Skemmtiferð í Hvalfjörð
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Til að fræðast um ,,starfið mitt” hjá einni systur úr Soropt-
imistaklúbbi Seltjarnarness leitaði fulltrúi ritnefndar Fregna til 
Elísabetar	f.	Eiríksdóttur, söngkonu og söngkennara.

Elísabet ólst upp í Norðurmýrinni og á Kvisthaganum en frá 
1976 hefur hún búið á Seltjarnarnesinu. Eiginmaður hennar er 
Þórleifur Jónsson, viðskiptafræðingur, og eiga þau hjónin þrjú 
börn. 

Eftir stúdentspróf tók hún kennarapróf og starfaði í nokkur 
ár sem grunnskólakennari ásamt því að sinna dæmigerðum 
húsmóðurstörfum og uppeldi þriggja barna sinna. Þetta 
hljómar nú þó nokkur starfi fyrir unga konu með ung börn, 
en fljótlega bætti Elísabet söngnáminu við sína þéttskipuðu 
dagskrá.

Elísabet hefur alltaf haft áhuga á söng. Sem barn og unglingur 
tók hún þátt í kórastarfi, til að byrja með í skólakórum, og um 
tvítugt gekk hún til liðs við Pólyfonkórinn undir stjórn Ingólfs 
Guðbrandssonar. Þegar Elísabet byrjaði í Pólyfonkórnum 
sá Rut Magnússon, söngkona, um raddþjálfun kórfélaga í 
kórnum. Hvatti hún Elísabetu til að sækja um í Söngskólanum 
í Reykjavík og varð það úr. Elísabet hóf söngnám 1973 og 
útskrifaðist árið 1980 sem söngkennari frá söngskólanum og 
hefur starfað þar við kennslu síðan. Samhliða kennslunni hefur 
Elísabet starfað sem söngvari. Mest var umleikis hjá henni á 
áratugnum 1980–1990. Söng hún þá m.a. þrjú stór óperuhlut-
verk, Amelíu í Grímudansleik Verdis, Toscu í Þjóðleikhúsinu og 
Leonoru í Il Trovatore í Íslensku óperunni auk fjölda smærri 
hlutverka og einsöngs með kórum og hljómsveitum.
Einn af kennurum Elísabetar í söngskólanum var Þuríður 
Pálsdóttir, söngkona og soroptimisti, og var það hún sem 
benti á Elísabetu við Seltjarnarnessklúbbinn. Elísabet gerðist 

soroptimisti í september 1989 undir starfsheitinu söngkona, 
en er nú söngkona og söngkennari. Að gerast soroptimisti sá 
Elísabet upphaflega meðal annars sem kjörið tækifæri til að 
kynnast nánar nágrönnum sínum á Nesinu.

„Starf mitt er að mestu fólgið í einstaklingskennslu en stöku 
sinnum tek ég að mér masterklassa, þ.e. hóptíma þar sem 
nemendur syngja hver fyrir annan”, segir Elísabet. „Þegar ég 
fæ nýjan nemanda byrja ég að láta hann syngja skala (æfingar) 
til að athuga raddsvið viðkomandi. Ég nota einfaldar æfingar til 
að byrja með og reyni að fá nemandann til að slaka á og passa 
að stífna ekki. Öll óþarfa vöðvaspenna kemur beint niður á 
tónmynduninni. Þetta þýðir að nemandinn þarf strax að venja 
sig á að standa rétt, læsa ekki hnjánum og ná góðu líkamlegu 
og innra jafnvægi. Einnig er mjög mikilvægt að kenna neman-
danum rétta öndun og stuðning og að „fókusera” röddina. 
Með réttri öndun er átt við að anda djúpt niður í lungun og 
beita til þess þindar- og kviðarholsöndun. Þetta er auðvitað 
eilífðarviðfangsefni í söngkennslunni en ætti erindi á fleiri 
sviðum. Til dæmis hættir mörgum, sérstaklega konum, til að 
anda allt of grunnt en það skapar óþarfa spennu í líkamanum.

Það er mikil ásókn í söngnám. Nemendurnir koma með ólíka 
sýn. Sumir vilja gera sig hæfari til að syngja í kór og aðrir vilja 
verða einsöngvarar. Hvert sem markmiðið er í upphafi er 
eitt víst að þetta nám er vel til þess fallið að þjálfa fólk í að 
koma fram, standa fyrir framan fólk og tjá sig hvort sem er í 
söng eða tali. Námið hefur því mikið uppeldislegt gildi, eflir 
sjálfstraust og styrkir einstaklinginn. Söngkennarinn þarf oft 
að tileinka sér aðferðir sálfræðinnar og beita þeim eftir því 
hvernig nemandanum líður. Ég tel forréttindi á fá að starfa við 
það sem maður hefur lært að tileinka sér og hefur áhuga fyrir”, 
segir Elísabet að lokum.

	starfið	mitt

að eiga einhverft barn. Þá hafa margir úr 
þessum hópum haldið sambandi og haft 
stuðning hvert af öðru að námskeiðum 
loknum. Klúbburinn hefur lagt tvær 
milljónir króna í þetta verkefni nú þegar. 
Er það von okkar klúbbsystra að hópur sá 
sem fengið hefur stuðning verði grasrót 
að bættri stöðu einhverfra í framtíðinni. 
Bókin er ekki seld í bókaverslunum heldur 
eingöngu hjá klúbbsystrum.
Fyrir � árum var landssambandsfundurinn 
haldinn hjá okkur. Það er mikil vinna og 
í mörg horn að líta við undirbúning 
og framkvæmd slíkra atburða, en afar 

ánægjuleg og felst ánægjan ekki síst í 
samstarfinu við undirbúninginn. Það er til 
þess fallið að þjappa hópnum enn betur 
saman og upplifa skemmtilegar stundir. 
Í tilefni af 30 ára afmæli klúbbsins í ár 
hyggjum við á vikuferð til Ítalíu í lok 
júní nk. Ferðinni er heitið til Garda og 
mun verða rölt á milli veitingastaða og 
skoðaðir merkir staðir og fleira skemmti-
legt. Við nefnum það sælkeragöngu. Auk 
þess munum við fá sýnikennslu í ítalskri 
matargerð og leiðsögn og fræðslu um 
innkaup á grænmetismarkaði. 
Við vonumst til að hitta systur okkar á 

Garda svæðinu og höfum sett okkur í 
samband við þær. Þetta er í fyrsta sinn, 
sem klúbburinn stendur fyrir hópferð 
til útlanda og það stefnir í mjög góða 
þátttöku. Hér hefur verið stiklað á stóru 
varðandi sögu og starf klúbbsins og 
mætti margt fleira telja til frásagnar en 
látum nú staðar numið.

Með systrakveðju, 
f.h. Soroptimistaklúbbs Seltjarnarness
Margrét Jónsdóttir, formaður

Elísabet F. Eiríksdóttir
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Soroptimistasamband Íslands

Akureyrarklúbbur

Fréttir

Tuttugu og fimm ára afmælishátíð Sorop-
timistaklúbbs Akureyrar var haldin hátíðleg 
að Sveinbjarnargerði, laugardaginn 10. 
febrúar síðastliðinn. Mætt var í fordrykk á 
heimili Guðbjargar Ingu og Sigmundar í 
Austurbyggð 18, Akureyri. 

Kl. 19:00 sótti rúta hópinn, en mökum 
var boðið með, og fór með hann að 
Sveinbjarnargerði.

Þar var síðan tekið á móti okkur með 
glæsilegu hlaðborði. Söngur, gaman og 
glens einkenndi kvöldið. Þær Ásgerður 
Kjartansdóttir, landssambandsforseti, og 
Sigríður Baldursdóttir, ritari sambandsins, 
voru heiðursgestir kvöldsins. Að síðustu var 
stiginn dans til kl. 01:00. Rúta sótti okkur 
síðan og kom okkur heim, heilum á húfi.

HASS-félagar – Hagsmunasamtök aðstandenda soroptimistasystra

Allar hressar og kátar

25 ára afmælishátíð
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Soroptimistasamband Íslands

Þann 15. desember sl. afhenti stjórn 
Soroptimistaklúbbs Árbæjar Leitarstöð 
Krabbameinsfélags Íslands 1 milljón króna 
til tækjakaupa. Stöðin er að endurnýja 
tækjakost sinn vegna krabbameinsleitar 
í brjóstum kvenna.

Árbæjarklúbbur heldur árlega svokallað 
vinkvennakvöld og er þetta ágóðinn af 
tveimur slíkum kvöldum ásamt framlagi 
úr sjóði klúbbsins. Erum við Árbæjar-
systur afar stoltar af fjárframlaginu. 

Við í Grafarvogsklúbbi höfðum ákveðið 
að hafa gestafund og varð nóvemberfund-
urinn fyrir valinu. Máttum við bjóða með 
okkur konum/stelpum sem við gerðum 
okkur væntingar um að líkaði það vel 
við okkur að þær myndu fá löngun til að 
vera með okkur í starfi, stæði þeim það til 
boða. Með þessu vildum við kynna þeim 
starfsemi soroptimista og það sem við 
erum að gera í okkar klúbbstarfi og fyrir 
hvað við stæðum svo auðveldara væri að 
fjölga í klúbbnum og konur hefðu aðeins 
innsýn í okkar félagsstarf. Alls komu 9 
konur/stelpur á aldrinum �3 –53 ára. 
Á þennan fund komu einnig fyrirlesarar 
frá Vinum Indlands sem kynntu okkur 
starfsemi sína og sögðu frá því frábæra 
starfi sem þeir standa fyrir. Þar sem við í 
klúbbnum hófum á síðasta ári að styrkja 
6 ár stúlku, Pavithru , til náms í allavega 4 
ár (�006 – �010) þá fannst okkur það vel 
við hæfi að vita eitthvað meira um félags-
skapinn sem stendur þarna að baki. Við 
fengum til okkar alls 4 fyrirlesara, hana 
Melkorku, sem er fyrsti starfsmaður á 
þeirra vegum, og þrjú ungmenni sem 
sögðu okkur frá ferð sem þau fóru síðasta 
sumar á vegum Vina Indlands en á þeirra 
eigin kostnað auk styrkja sem þau sjálf 
höfðu aflað og sýndu okkur margar 

myndir frá ferðalaginu. Gaman var að 
sjá þá uppbyggingu sem staðið hefur 
verið að og aðbúnað í skóla og umhverfi 
fólksins á þessu svæði. Við höfðum nú á 
orði þegar horft var á myndasýninguna 
hvað fólkið á myndunum væri bæði fallegt 
og brosmilt og virðist bara hamingjusamt 
með það sem það hefur. Tvær systur í 
klúbbnum styrkja hvorn sinn drenginn og 
var það skemmtileg upplifun að sjá þá á 
mynd með gjafir í höndunum frá þeim 
og þeirra börnum sem þeim höfðu verið 
sendar með ferð um haustið. Upplýstu 
þær einnig að börnum sínum fyndist það 
mjög gaman en jafnframt dálítið skrítið að 
sjá gjöf sem þau sendu frá Íslandi komna 
langt út í heim til vina sinna á Indlandi. 
Gjafirnar taka fulltrúar Vina Indlands með 
sér þegar þeir fara utan og koma þeim 
áleiðis til viðkomandi barns.
Þetta var mjög skemmtilegur, áhuga-
verður og uppbyggjandi fundur og 
sérstaklega gaman að geta kynnt gestum 
okkar þetta allt saman þó hratt hafi verið 
farið yfir.

Hittumst hressar og kátar á landssam-
bandsfundi.
Systrakveðjur, Ingibjörg R. Óladóttir, 
formaður Grafarvogsklúbbs

Árbæjarklúbbur

Systur úr Árbæjarklúbbi afhenda Leitarstöð 
Krabbameinsfélags Íslands gjöf

Grafarvogsklúbbur
Sælar systur

Indverska stúlkan Pavithra með gjöf 
frá Grafarvogsklúbbi 
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Hálfur mánuður í Kína, mjög vel skipulögð ferð þar sem það sem Kína er frægust fyrir verður skoðað. Hér 

má nefna Terrakotta herinn, einn merkilegasta fornleifafund veraldar, siglingu á skemmtiferðaskipi um 

Yangtze fljót sem er þekkt fyrir gljúfrin þrjú og að sjálfsögðu Kínamúrinn. Helstu borgir Kína, Shanghai og 

Beijing sóttar heim. Hér gefst tækifæri til að kynnast bæði hinu þjóðlega Kína en einnig þeim ótrúlega miklu 

breytingum sem orðið hafa á síðustu áratugum. Sagan er heillandi og menningin ólík okkar, við kynnumst 

hefðum og smökkum á þjóðlegum réttum.

Verð 288.200 kr. á mann í tvíbýli...allt innifalið!
Nánari upplýsingar í síma 570 2790 eða www.baendaferdir.is

A L L I R  G E T A  B Ó K A Ð  S I G  Í  B Æ N D A F E R Ð I R

s: 570 2790 www.baendaferdir.is

6. – 20. september
Fararstjóri: Magnús Björnsson
27. september – 12. október
Fararstjóri: Inga Ragnarsdóttir

ævintýraheimur


