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eFniSyFirlit

Forsíðumynd er af verki  
Ingu Elínar, myndlistarmanns,  
Soroptimistaklúbbi Mosfellssveitar.  

Verkið heitir „Leyndarmál“.

Fregnir er fréttablað  
Soroptimistasambands Íslands

Heimasíða: www.soroptimist.is
Netfang stjórnar: stjorn@soroptimist.is 

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   
 sigridursveins@internet.is

Póstur sendist til:  Snjólaug Sigurðardóttir
 Klapparhlíð 1, íb. 401
 270 Mosfellsbæ
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undirbúningur fyrir landssambands
fund stendur nú sem hæst hjá 
Árbæjarsystrum þegar þessar línur eru 
skrifaðar. Fundurinn verður haldinn að 
gullhömrum í grafarholti og mun hafa á 
sér sama yfirbragð og í fyrra að því leyti 
að boðið verður upp á fræðslu áður en 
hefðbundin dagskrá hefst. einnig verður 
mjög fróðlegt erindi á dagskrá fundar
ins. Í þessu hefti Fregna 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 
sendar fulltrúum og varafulltrúum fyrir 
fundinn og síðan birtar á lokuðu svæði á 
vef landssambandsins. 

einnig stendur fyrir dyrum ferð 1� 
Íslendinga til rúanda í tilefni af árlegu 
friðarmaraþoni í kigali, höfuðborg 
rúanda, sem haldið verður 11. maí nk. 
Í hópnum eru átta soroptimistasystur úr 
sex klúbbum. við þetta tækifæri verða 
formlega vígð hús sem byggð hafa verið 

í tengslum við San marcoverkefnið sem 
íslenskir soroptimistar hafa stutt dyggi
lega. 

Stjórn evrópusambands soroptimista 
(Si/e) hefur unnið aðgerðaáætlun fyrir 
árin �007�011 og er hún birt í þessu 
hefti Fregna. markmið stjórnar Si/e er 
að bæta skilvirkni samtakanna og gera 
systur betur meðvitaðar um samtökin. 
Stefnt er að því m.a. að auka virkni og 
ábyrgð sendifulltrúa og efla hvatningu 
og virkni á sendifulltrúafundum, að koma 
á gefandi samstarfi á milli ungra og eldri 
landssambanda og styrkja og auka tengsl 
milli klúbba og landssambanda. einnig 
er stefnt að því að auka kynningarstarf og 
hefur Si/e látið vinna kynningarbækling 
um samtökin. landssambandið fékk leyfi 
til að þýða og staðfæra bæklinginn á 
íslensku og verður honum dreift á lands
sambandsfundinum.

norrænir vinadagar í reykjavík nálgast 
óðum en undirbúningur þeirra er eitt 
stærsta verkefni sem Soroptimistasam

band Íslands hefur staðið frammi fyrir 
og verða norrænu vinadagarnir haldnir 
á grand Hótel dagana 6.7. júní nk. 
dagskrá vinadaganna er nú að taka á 
sig mynd og er hún kynnt hér í blaðinu. 
Stór hluti stjórnar evrópusambands 
soroptimista mun taka þátt í norrænu 
vinadögunum og er það sannkallaður 
heiður fyrir íslenskar systur. Soropt
imistasystur eru hvattar til að skrá sig 
til þátttöku því hér er um einstæðan 
viðburð að ræða. Sýnum samstöðu og 
mætum allar á norræna vinadaga. 

kæru systur, ég hlakka til að hitta ykkur 
hressar og kátar á landssambandsfundi 
19. apríl og á norrænum vinadögum  
6.7. júní nk.  

með systrakveðju,
Ásgerður kjartansdóttir, forseti Si/Í

ForSetaSÍða
Ásgerður 
kjartansdóttir

Kæru systur!

Það er okkur systrum í Soroptimistaklúbbi 
Árbæjar sönn ánægja að bjóða ykkur 
til landssambandsfundar laugardaginn  
19. apríl �008.
Föstudaginn 18. apríl er móttaka í boði 
morgunblaðsins í húsnæði þess að 
Hádegismóum við rauðavatn.
að loknum fundarstörfum verður 

hátíðarkvöldverður og skemmtidagskrá í 
gullhömrum kl. �0.00.
Hlökkum til að hitta ykkur hressar og 
kátar.

með systrakveðju frá Soroptimistaklúbbi 
Árbæjar

landS 
SambandS 
Fundur
gullhömrum, grafarholti, reykjavík,  
19. apríl �008

Kæru soroptimistasystur
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Samkvæmt venju er þetta vorblað að mestu leyti helgað landssambandsfund
inum, auk kynninga á klúbbum. við minnum systur á að taka blaðið með sér á 
fundinn þar sem þar er að finna ýmsar upplýsingar varðandi hann.

við hlökkum til ánægjulegs dags á landssambandsfundi í góðra systra hópi.

með kveðju, Árnína, Júlíana, kristín, Sigríður og Snjólaug.

ritneFndarlÍnur

Fréttir 
úr ýmSum  
Áttum

NýIr KLúbbar
• 1. mars �008  

Chatellerault, Frakkland
• 1�. apríl �008  

Salzburg papagena, austurríki
• 19. apríl �008  

Herveplateau, belgía 
• �4. maí �008   

borken / Westfalen, Þýskaland
• 31. maí �008   

Werl, Þýskaland

Í blaði sænskra soroptimista (Soroptima) frá desember �007 kemur fram að 
Helena kalmi, soroptimistasystir okkar og formaður Hyvinkää klúbbsins í 
Finnlandi, var ein af þeim sem létust í hinni hörmulegu skotárás sem gerð var í 
Jokela High School í tuusula í nóvember sl.  Helena var skólastjóri skólans.  

ýMISLEGt

Ágætu systur!

• 19. apríl �008 
 landssambandsfundur Soroptimistasambands Íslands – Árbær 
• 11. maí �008 
 4. alþjóðlega friðarmaraþonið í rúanda
• 6.7. júní �008  

norrænir vinadagar í reykjavík
• 19.�1. sept. �008  

7th european meeting and Friendship days, aarhus, danmörk
• 3.5. október �008  

15. haustfundur Soroptimistasambands Íslands
• 10. desember �008  

alþjóðlegur mannréttindadagur – Ákall forseta alþjóðasambands 
Soroptimista

• 10.1�. júlí �009  
evrópuþing „Soroptimists go for water“ amsterdam, Holland
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Framundan er eitt af stærri verkefnum 
sem Soroptimistasamband Íslands hefur 
staðið frammi fyrir en það eru norrænu 
vinadagarnir sem haldnir verða á grand 
Hótel dagana 6.7. júní nk. einvalinn 
hópur fyrirlesara mun flytja erindi um 
sérvalin málefni sem snerta allar konur 
og því má engin soroptimisti láta þessa 
ráðstefnu framhjá sér fara. auk þess er 
þetta kærkomið tilefni til að efla tengsl 
við systur okkar frá norðurlöndunum 
og eystrasaltsríkjunum en systur þaðan 
verða sérstakir gestir á vinadögunum. 
tungumál norrænu vinadaganna er 
enska. 

ráðstefnan ásamt hátíðarkvöldverði 
kostar kr. 16.000. innifalið í gjaldinu 
er mótttaka í gerðarsafni föstudaginn  
7. júní (rúta frá grand Hótel til gerðar

safns), ráðstefna, kaffi,  hádegisverður 
og hátíðarkvöldverður. athugið að vín er 
innifalið í hátíðarkvöldverði. 

Systur geta skráð sig til þátttöku 
eingöngu á ráðstefnuna eða eingöngu 
í hátíðarkvöldverðinn. makar systra eru 
velkomnir í móttökuna á föstudags
kvöldinu og í hátíðarkvöldverðinn á 
laugardeginum.

allar nánari upplýsingar er að finna á 
slóðinni: 
http://www.soroptimist.is/en/home/
nordic_meeting_�008/ 

Íslenskt skráningareyðublað er að finna á 
slóðinni:
https://secures7.brinkster.com/bjarkiek/
soroptimistar/sor.asp

norrænir  
vinadagar 
Í reykJavÍk  
6.7. JúnÍ �008

tranSForming liveS –
empoWering Women  
and girlS

Föstudagur 6. júní

12:00-17:00  Fundur forseta og verðandi forseta norrænu 
landssambandanna.

 námskeið í boði Si/e um starfsemi soroptimista
samtakanna fyrir forseta landssambanda og 
formenn klúbba.   

16:00-17:30 Skráning þátttakenda, grand Hótel

18:30 móttaka í gerðarsafni í boði kópavogsbæjar

Laugardagur 7. júní

08:00-09:00 Skráning þátttakenda

09:00-09:20 ráðstefnan sett

 Ávarp. mariet verhoefCohen, forseti  Si/e

09:20-10:00 How can we promote gender equality and 
empower women? ingibjörg Sólrún gísladóttir, 
utanríkisráðherra

10:00-10:30 kaffihlé 

10:30-12:00 Is every women the architect of her own future? 
Svafa grönfeldt, rektor Háskólans í reykjavík

 Women entrepreneurs. Halla tómasdóttir, 
stjórnarformaður auður Capital 

  

 Hjalli pedagogy for adults. margrét pála Ólafs
dóttir, höfundur Hjallastefnunnar

 Women as decision makers. berglind Ásgeirs
dóttir, ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytisins

12:00-13:30 Hádegisverður

13:30-15:10 Her seat at the table – negotiating technique 
for women. Silja bára Ómarsdóttir, forstöðu
maður alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands

 Women in corporate management. Þórólfur 
Árnason, forstjóri Skýrr

 Mansal. Fyrirlesari kynntur síðar

15:10-15:30 kaffihlé 

15:30-15:50 Soroptimists make a difference – Stop traffick-
ing of women and girls. Sameiginlegu mansals
verkefni norrænna landssambanda hleypt af 
stað. 

15:50-16:00 ráðstefnuslit 

19:30-   Hátíðarkvöldverður á grand Hótel

18. norrænu 
vinadagarnir 
grand HÓtel reykJavÍk  
6.7. JúnÍ �008
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dagSkrÁ  
landSSambandS
Fundar

5. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur í 4. lið

6. stjórnarkjör:
 a) gjaldkeri
 b) �. varaforseti

7. Kosning sendifulltrúa og varasendifulltrúa:
 a) Sendifulltrúi
 b) varasendifulltrúi

1. Kosning fundarstjóra, fundarritara og teljara 
 nafnakall Sigríður baldursdóttir, reykjavík

2. skýrslur:
 a) Forseti Ásgerður kjartansdóttir, reykjavík
 b) Sendifulltrúar margrét e. arnórsdóttir, mosfellssveit
    Hrafnhildur b. Sigurðardóttir, Seltjarnarnes
 c) gjaldkeri elsa Hákonardóttir, mosfellssveit

3. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur stjórnar og sendifulltrúa

4. skýrslur nefnda og verkefnastjóra:
 a) Fastanefndir
   laganefnd erla Svanhvít Árnadóttir, bakka og Selja
   útbreiðslunefnd Helga Sigurbjörnsdóttir, Skagafjörður
   Fjárhagsnefnd margrét guðjónsdóttir, Seltjarnarnes
 b) verkefnastjórar
   alþjóðleg vinátta og skilningur lovísa Christiansen, Hafnarfjörður og garðabær
   efnahags og félagsleg þróun arnbjörg Sveinsdóttir, austurland
   Heilbrigðismál Herdís Sveinsdóttir, reykjavík
   mannréttindi og staða konunnar dagrún Þórðardóttir, Hóla og Fella
   mennta og menningarmál rannveig thoroddsen, bakka og Selja
   umhverfismál ellen louise tyler, kópavogur
 c) ritstjóri Fregna Snjólaug Sigurðardóttir, bakka og Selja
 d) Sjóðanefnd Helga gunnlaugsdóttir, Skagafjörður
 e) Skólastyrkjanefnd ingibjörg benediktsdóttir, Hóla og Fella
 f) Önnur embætti 
   vefurinn Halla björg baldursdóttir, Hafnarfjörður og garðabær
   nafnalistinn Sigríður Ágústsdóttir, akureyri
   Hamraborg 10 margrét Helgadóttir, Hafnarfjörður og garðabær
   project independence Ásgerður kjartansdóttir, reykjavík
   upplýsingafulltrúi kristín einarsdóttir, Hafnarfjörður og garðabær

kl. 08:00-09:00 innritun
kl. 09:00 Ásgerður kjartansdóttir forseti Si/Í setur fundinn
 Fræðsla um embættisskyldur varaformanna og gerð pFrskýrslna

8. Kosning fastanefnda:
 a) laganefnd  1 fulltrúi
 b) útbreiðslunefnd  � fulltrúar
 c) Fjárhagsnefnd  � fulltrúar
 d) Sjóðanefnd – 1 fulltrúi

9. Kosning verkefnastjóra:
 a)  alþjóðleg vinátta og skilningur
 b)  efnahags og félagsleg þróun
 c)  mannréttindi og staða konunnar
 d)  mennta og menningarmál

laugardaginn 19. apríl �008 í gullhömrum grafarholti
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Klúbbur  Aðalfulltrúar Varafulltrúar

akranes 1 ingibjörg Þóroddsdóttir Selma Ólafsdóttir
 � maría lúísa kristjánsdóttir lilja guðlaugsdóttir
akureyri 3 elsa björnsdóttir Þuríður Schiöth
 4 Sigríður Ágústsdóttir Solveig lára guðmundsdóttir
austurland 5 Jóhanna i. Sigmarsdóttir guðlaug bachmann
 6 aðalbjörg Sigurðardóttir rannveig Árnadóttir
Árbær 7 guðfinna Jóhannsdóttir guðný Hinriksdóttir
 8 birna guðmundsdóttir arndís ellertsdóttir
bakka og Selja 9 Svala lárusdóttir guðrún H. Ólafsdóttir
 10 kristín J. Sigurjónsdóttir erla Svanhvít Árnadóttir
grafarvogur 11 anna F. gunnarsdóttir Sigurbjörg Hjörleifsdóttir
 1� björg Ólafsdóttir Sigríður ingvarsdóttir
Hafnarfjörður  13 anna v. Þormar  Jónína guðnadóttir
og garðabær 14 Sigurborg kristinsdóttir guðríður Jónsdóttir
Hóla og Fella 15 birna björnsdóttir guðrún g. Þórarinsdóttir
 16 benedikta g. Waage elísabet brynjólfsdóttir
Húsavík og nágrenni 17 Hildur kristjánsdóttir Áslaug Halldórsdóttir
 18 auður gunnarsdóttir Sigurhanna Salómonsdóttir
keflavík 19 Hólmfríður guðmundsdóttir drífa gunnarsdóttir
 �0 ingibjörg kjartansdóttir lydia guðrún egilsdóttir
kópavogur �1 Hólmfríður pálsdóttir Hildur grétarsdóttir
 �� margrét guðjónsdóttir maría einarsdóttir
mosfellssveit �3 lára dröfn gunnarsdóttir Sigrún m. arnarsdóttir 
 �4 guðrún erla Sumarliðadóttir erna valdimarsdóttir 
reykjavík �5 Signý bjarnadóttir Sigrún valgarðsdóttir
 �6 margrét rögnvaldsdóttir elín Sigurgeirsdóttir
Seltjarnarnes �7 björk Hreinsdóttir pálína Jónmundsdóttir
 �8 Steinunn einarsdóttir lára Hansdóttir
Skagafjörður �9 Fanney Ísfold karlsdóttir anna kristín Jónsdóttir
 30 Helga Friðbjörnsdóttir margrét pétursdóttir
Snæfellsnes 31 Sigríður Þórarinsdóttir birna pétursdóttir
 3� Þóra kristín magnúsdóttir unnur Óladóttir

10. Kosning í önnur embætti:
 a)  ritstjórar og ritnefnd Fregna – 6 fulltrúar
 b)  endurskoðandi – 1 fulltrúi
 c)  umsjón með vef – 1 fulltrúi
 d)  umsjón með Hamraborg 10 – 1 fulltrúi

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. Fræðsluerindi um mansal 
 – guðrún Jónsdóttir talskona stígamóta

17. Forseti slítur fundi

Fulltrúar Á landSSambandSFundi

dagSkrÁ  
landSSambandS
Fundar laugardaginn 19. apríl �008 í gullhömrum grafarholti
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  rauntölur Fjárhagsáætlun rauntölur
  �006�007 �006�007 �005�006
Rekstrartekjur:
 Félagsgjöld og áskriftir 4.348.575 4.488.500 4.357.800
 vörusala 37.600 �0.000 �3.400
 auglýsingar í Fregnum 130.000 1�0.000 190.000
 vextir 17�.�5� 35.000    74.373

  4.688.4�7 4.663.500 4.645.573

Aðrar tekjur:
 tekjur af sölu myndalista 700  700
 Söfnun / verkefni erlendis  659.000  300.065
 Friðarkort �9.000  �50.000 
 Sérverkefni erlendis 0 0 335.893

  688.700 0 886.658

 sAMtALs tEKJUR 5.377.127 4.663.500 5.532.231

Rekstrargjöld:
 Félagsgjöld og áskriftir 1.767.��7 1.680.700 1.707.034
 rekstrarkostnaður 569.770 780.000 604.850
 Fregnir, prentkostnaður 63�.864 600.000 601.086
 vefhugbúnaður 496.815 0 0
 birgðabreyting 30.008 10.000 19.898
 rekstur húsnæðis 197.969 �50.000 �33.��1
 Ferðakostnaður 993.831 1.070.000 9��.�31
 embættiskostnaður forseta 60.000 60.000 50.000

  4.748.484 4.450.700 4.138.3�0

Önnur gjöld:
 project independence 0 0 336.381
 Söfnun / verkefni erlendis 657.000 0  300.065
 kostnaður við gerð friðarkorta 0 0 3�0.875 
 kostnaður við gerð nafnalista ��4.�03 �00.000 0

   881.�03 �00.000 957.3�1
 
 gJÖLD sAMtALs 5.629.687 4.650.700 5.095.641

gjöld umfram tekjur (252.560) 12.800 436.590

ÁrSreikningar
SoroptimiStaSambandS  
ÍSlandS �006�007

REKstRARREiKningUR
1. oKtóbER 2006 – 30. sEptEMbER 2007
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ÁrSreikningar
SoroptimiStaSambandS  
ÍSlandS �006�007

sUnDURLiðAniR MEð REKstRARREiKningi

Rekstrarkostnaður:
pappír, ritföng, prentun kr. 4.080
burðargjöld “ 99.904
Sími “ 35.134
rekstur heimasíðu “ 39.339
gjafir “ 116.6�0
verkefni forseta “ 150.000
kostnaður útbreiðslunefndar “ 4�.505
kostnaður haustfundar “ �6.600
kostnaður landssambandsfundar “ �6.171
kostnaður v. funda “ �0.8�6
bankakostnaður “ 7.031
innbinding, gestabók o.fl. “ 1.560
  samtals  kr. 569.770

Rekstur húsnæðis:
rafmagn, viðhald kr. 1�.400
Fasteignagjöld “ 159.078
niðurfelld fasteignagjöld “ (136.�15)
Húsfélagsgjöld “ 130.670
tryggingar “ 3�.036
  samtals kr. 197.969

Ferðakostnaður:
dagpeningar sendifulltrúa kr. 13�.888
Fargjald varasendifulltrúa “ 5�.410
Ferðakostnaður forseta “ 310.097
Ferðakostnaður embættismanna “ 108.349
Ferðakostnaður fulltrúa “ 330.087
Framlag í ferðasjóð “ 60.000
  samtals kr. 993.831 

  30.09.�007 30.09.�006
Eignir:
 inneign í banka 1.6�0.839 1.707.489
 inneign hjá klúbbum 0 18.500
 birgðir 199.766 �13.913
 Hamraborg 10 8.367.000 7.181.000
  
 sAMtALs EigniR 10.187.605 9.120.902

skuldir og eigið fé

skuldir:
 Ógreiddir reikningar 7.980 185.467
 Fyrirframgreidd þátttökugjöld haustfundar 647.050 336.300

 Samtals skuldir 655.030 5�1.767

Eigið fé:
 eigið fé 1. október 4.660.0�7 4.��3.437
 (tap) Hagnaður ársins (�5�.560) 436.590
 endurmat fasteignar 5.1�5.108 3.939.108

 eigið fé 30. september 9.53�.575 8.599.135
 
 sAMtALs sKULDiR og Eigið FÉ 10.187.605 9.120.902

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, �9. janúar �008

maría lóa Friðjónsdóttir  mjöll Flosadóttir

EFnAhAgsREiKningUR 30. sEptEMbER 2007
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SyStraSJÓður

REKstRARREiKningUR: 
1. oKtóbER 2006 – 30. sEptEMbER 2007

   �006�007  �005�006
Rekstrartekjur:
 Framlag soroptimista  0  165.550
 vextir  7�.819  45.871

 tekjur samtals  7�.819  �11.4�1

Rekstrargjöld:
 veittir styrkir  0  0

 gjöld samtals  0  0 

Rekstrarniðurstaða  7�.819  �11.4�1

EFnAhAgsREiKningUR 30. sEptEMbER 2007

   30.09.�007  30.09.�006
Eignir:
 inneign á reikningi nr. 780011  961.535  888.716

   961.535  888.716
Eigið fé:
 Höfuðstóll:
 Frá fyrra ári  888.716  677.�95
 Hagnaður (tap) ársins  7�.819  �11.4�1

 Eigið fé samtals  961.535  888.716

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, �9. janúar �008

maría lóa Friðjónsdóttir  mjöll Flosadóttir
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REKstRARREiKningUR: 
1. oKtóbER 2006 – 30. sEptEMbER 2007

   �006�007  �005�006
Rekstrartekjur:
 Framlag skv. fjárhagsáætlun  60.000  60.000
 vextir  ��.63�  15.579

 tekjur samtals  8�.63�  75.579

Rekstrargjöld:
 veittir styrkir  0  0

 gjöld samtals  0  0

Rekstrarniðurstaða:  8�.63�  75.579

EFnAhAgsREiKningUR 30. sEptEMbER 2007

   30.09.�007  30.09.�006
Eignir:
 inneign á reikningi nr. 875680  385.780  303.148

   385.780  303.148

Eigið fé:
 Höfuðstóll:
 Frá fyrra ári  303.148  ��7.569
 Hagnaður (tap) ársins  8�.63�  75.579

 Eigið fé samtals  385.780  303.148

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, �9. janúar �008

maría lóa Friðjónsdóttir   mjöll Flosadóttir 

FerðaSJÓður
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FJÁrHagSÁætlun SoroptimiStaSambandS ÍSlandS �008�009
áætlun áætlun rauntölur áætlun rauntölur áætlun

tekjur Fjöldi Ein.verð 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2006-2007 2005-2006 2005-2006

3110 Félagsgjöld 428 8.900 3.809.200 3.697.500 3.565.675 3.809.200 3.728.200 3.480.000

3110 Félagsgjöld eldri félagar 37 7.100 262.700 234.500 201.000 262.700 204.600

3110 Félagsgjöld nýir félagar 27 9.100 245.700 86.500 129.750 245.700 122.250

3130 alþjóðaverkefni 492 350 172.200 168.000 162.750 172.200 165.550 169.050

3150 Forsetasjóður  
10. desember

492 300 147.600 144.000 232.500 147.600 236.500 241.500

Verkefnasjóður 492 200 98.400 96.000 98.400

3160 Systrasjóður 492 0 0 0 165.550 169.050

3170 Link 55.000 60.000 49.300 55.000 54.400 60.000

3180 the International Soroptimist 8.000 7.600 7.600 7.000 7.600 7.500

3210 Vörusala (nælur, kort, hálsmen o.fl.) 25.000 20.000 69.300 20.000 23.400 20.000

3410 Vextir 120.000 100.000 172.252 35.000 74.373 35.000

aðrar tekjur 586.593

auglýsingar í Fregnum 130.000 120.000 130.000 120.000 190.000 70.000

          Samtals tekjur 5.073.800 4.734.100 4.720.127 4.972.800 5.232.166 4.578.950

gjöld

4110 Félagsgjöld SI/E 30,7 EUr (100 kr.) 465 3.100 1.441.500 1.363.000 1.313.143 1.441.500 1.080.129 1.319.760

4110 Félagsgjödl SI/E 32 EUr 27 3.200 86.400 31.000 86.400 44.100

4150 alþjóðaverkefni 492 350 172.200 168.000 232.500 172.200 165.550 169.050

4130 Forsetasjóður  
10. desember

492 300 147.600 144.000 162.750 147.600 236.500 241.500

Verkefnasjóður 492 200 98.400 96.000

4120 Systrasjóður 492 0 0 0 165.550 169.050

4191 Link  55.000 60.000 52.515 55.000 54.101 60.000

4191 the International Soroptimist 8.000 7.600 6.319 7.000 5.204 7.500

4190 Fregnir - prentun 3 240.000 720.000 660.000 632.864 600.000 601.086 552.000

Önnur gjöld 657.256

          Samtals gjöld 2.729.100 2.529.600 2.400.091 2.509.700 2.965.376 2.562.960

Rekstrargjöld

4210 Pappír, ritföng, prentun, ljósritun 20.000 25.000 4.080 25.000 17.906 40.000

4230 burðargjöld (Fregnir) og gíróseðlar 140.000 140.000 99.904 155.000 122.990 150.000

4235 Sími 40.000 40.000 35.134 180.000 92.357 100.000

Vefhugbúnaður 0 350.000 496.815

rekstur vefsíðu 200.000 130.000 39.339

4240 Gjafir 25.000 25.000 16.620 20.000 20.380 25.000

4242 Styrkir 100.000

4245 Verkefni forseta 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

4250 Kostn. v. erlendra gesta 50.000 20.000 0 20.000 20.000

Kostn. v. norrænna vinadaga 0 100.000

4260 Kostn. v. nýs klúbbs og útbreiðslunefndar 70.000 50.000 42.505 50.000 30.420 30.000

4275 Kostn. v. landssambandsfundar 30.000 10.000 26.171 10.000 10.000

4255 Kostn. v. haustfundar 30.000 10.000 26.600 10.000 -61.430 10.000

4295 Kostn. v. annarra funda 25.000 20.000 20.826 20.000 12.729 25.000

4292 ýmis ófyrirséður kostnaður 20.000 20.000 1.560 40.000 39.457 20.000

4290 bankakostnaður 8.000 5.000 7.031 5.000 4.424 4.000

          Samtals rekstrarkostnaður 808.000 1.095.000 1.066.585 685.000 429.233 584.000

Vörukaup

4320 Viðhald nafnalista 250.000 230.000 224.203 190.000 195.515 190.000

útgáfa handbókar 50.000

4410 Vörukaup (nælur, hálsmen o.fl.) 15.000 10.000 30.008 10.000 15.000

Samtals vörukaup 265.000 290.000 254.211 200.000 195.515 205.000
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við gerð þessarar fjárhagsáætlunar er 
miðað við rauntölur ársins �006�007, það 
sem fram er komið vegna  rekstrarársins 
�007�008, áætlun síðustu tveggja ára, auk 
þess sem stjórn landssambandsins hefur 
komið með sínar tillögur og hugmyndir 
um starfsemi þessa rekstrarárs.

tap var á  rekstri landssambandsins á 
rekstrarárinu �006�007 að fjárhæð um 
�40 þús. kr.  Í þessari áætlun er hins vegar 
gert ráð fyrir rekstrarafgangi að fjárhæð 
106.700 kr.  við í fjárhagsnefnd teljum 
æskilegt að rekstur fjárhagsársins �008
�009 standi undir sér þar sem sjóðsstaða 
landssambandsins hefur lækkað vegna 
taprekstur undanliðinna ára. 

varðandi áætlun fyrir rekstrarárið 
�008�009 viljum við koma eftirfarandi 
skýringum á framfæri:

Félagsgjöld almenns félagsmanns eru 
hækkuð í kr. 8.900 í samræmi við tilmæli 
stjórnar þar um. gert er ráð fyrir að systur 
verði 49� talsins. 

Í ljósi þróunar á mörkuðum að undan
förnu og hækkunar gengisvísitölunnar 

gerum við ráð fyrir að euro verði 100 kr. 
þegar að greiðslu til Si/e kemur.

Systrasjóður fellur aftur út þar sem ekki 
var veitt úr honum �006�007.  

Forsetasjóði  er skipt upp með sama 
hætti og áður og alþjóðaverkefni nema 
áfram 350 kr. á systur.

kostnaður vegna útgáfu Fregna er 
áætlaður 7�0 þús. kr. í samræmi við 
kostnað síðasta rekstrarárs.  Áætlaðar 
auglýsingatekjur eru 130 þús. kr.  gert er 
ráð fyrir að öllum blöðum verði dreift með 
pósti og að heildarkostnaður (burðargjöld 
og gíróseðlar) nemi 140 þús. kr. 
 
undir liðnum rekstur vefsíðu eru  áætlaðar 
�00 þús. kr. vegna áframhaldandi vinnu 
við þróun vefsins okkar www.soroptimist.
is. Þessi fjárhæð er áætluð í samráði við 
forseta og vinnuhóp um vefinn.

kostnaður vegna nýrra klúbba er 
áætlaður 70 þús. kr. en unnið er að 
mögulegri stofnun klúbba á Suðurlandi 
og í Húnavatnssýslum. Jafnframt er 
áætlaður kostnaður, samtals 60 þús. kr., 

vegna haustfundar og landssambands
fundar. Þessi kostnaður er í samræmi við 
þann kostnað sem verið hefur nettó af 
þessum fundum undanfarin ár. 

dagpeningar tveggja sendifulltrúa 
reiknast í fjóra daga, það er þrír fundar
dagar og heimferðardagur samkvæmt 
reglugerð þar um. Sendifulltrúafundur 
verður í amsterdam í tengslum við 
evrópuþingið.

með systrakveðju, 
Fjárhagsnefnd landssambandsins

margrét guðjónsdóttir   
margrét Helgadóttir,
Heiða Friðjónsdóttir   
elsa Hákonardóttir
   

FJÁrHagSÁætlun SoroptimiStaSambandS ÍSlandS 
rekStrarÁrið �008�009

Húsnæði  

4520 Húsfélagsgjöld: rafmagn - hiti - skattar  200.000 210.000 197.969 200.000 204.148 110.000

4540 Vörukaup: húsbúnaður - tæki - tölvubúnaður 50.000 40.000 50.000 4.422 60.000

4530 Fjármagnskostnaður 0 24.651 28.500

          Samtals húsnæðiskostnaður 250.000 250.000 197.969 250.000 233.221 198.500

Ferðakostnaður

4610 Dagpeningar sendifulltrúa 220.000 200.000 132.888 150.000 197.860 150.000

4615 Fargjald varasendifulltrúa 55.000 55.000 52.410 55.000 44.080 80.000

4620 Ferðakostn. forseta innanlands 50.000 60.000 25.665 100.000 106.149 80.000

4625 Ferðakostn. stjórnar innanlands 50.000 0 50.000 37.757 50.000

4630 Ferðakostn. forseta erlendis 165.000 155.000 284.432 150.000 143.010 160.000

4640 Ferðakostn. fulltrúa á landssambandsfund 150.000 130.000 330.087 250.000 128.178 130.000

4655 Ferðakostn. annarra emb. /fyrrv./verðandi forseta 100.000 150.000 108.349 110.000 205.197 130.000

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

          Samtals ferðakostnaður 850.000 810.000 993.831 925.000 922.231 840.000

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

4720 Símakostn. forseta 35.000 35.000 35.000 35.000 30.000 30.000

Samtals embættiskostnaður 65.000 65.000 60.000 65.000 50.000 50.000

          Samtals gjöld 4.967.100 5.039.600 4.972.687 4.634.700 4.795.576 4.440.460

Hagnaður/(tap) 106.700 -305.500 (-252.560) 338.100 436.590 138.490

2110 afborgun láns til  
Kb-banka

0 52.018 52.000
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GjaLDKErI 2008-2010
Elsa hákonardóttir 
(endurkjör)
mosfellsklúbbi
Fyrrv. verslunareigandi
klúbbfélagi: 1999
klúbbstörf: gjaldkeri, 
fulltrúi, varafulltrúi
embætti á vegum Si/Í: 
gjaldkeri

2. VaraForSEtI 2008-2010
Dagrún Þórðardóttir
Hóla og Fellaklúbbi
viðskiptafræðingur
klúbbfélagi: Stofnfélagi 
198�
klúbbstörf: Formaður, 
varaformaður, ritari, 
fulltrúi, verkefnastjóri, 

endurskoðandi, nefndarstörf
embætti á vegum Si/Í: verkefnastjóri 
mannréttinda og stöðu konunnar, 
endurskoðandi

SENDIFULLtrúI 2008-2010
Ragnheiður stefáns-
dóttir
akureyrarklúbbi
grunnskólakennari
klúbbfélagi: Stofnfélagi 
198�
klúbbstörf: Formaður, 
ritari, fulltrúi, varafulltrúi, 

verkefnastjóri, nefndarstörf
embætti á vegum Si/Í: varasendifulltrúi, 
verkefnastjóri alþjóðlegrar vináttu og 
skilnings

VaraSENDIFULLtrúI  
2008-2010

sigríður Þórarinsdóttir
Snæfellsnessklúbbi
Sjúkraþjálfari
klúbbfélagi: kefla
víkurklúbbi 19811985, 
Snæfellsnessklúbbi 
1991, stofnformaður
klúbbstörf:Formaður, 

fulltrúi, varafulltrúi, verkefnastjóri, 
nefndarstörf
embætti á vegum Si/Í:Forseti, 
laganefnd, gerðadómur

LaGa- oG rEGLUGErða-
NEFND 2008-2010.  
1 FULLtrúI

Erla svanhvít 
árnadóttir (endurkjör)
bakka og Seljaklúbbi
Hæstaréttarlögmaður
klúbbfélagi: �005
klúbbstörf: varafulltrúi
embætti á vegum Si/Í: 
laganefnd

útbrEIðSLUNEFND 2008-
2010. 2 FULLtrúar

helga sigurbjörns-
dóttir (endurkjör)
Skagafjarðarklúbbi
Fyrrv. leikskólastjóri
klúbbfélagi: Stofnfélagi 
1989
klúbbstörf: varafor
maður, ritari, meðstjórn

andi, endurskoðandi, verkefnastjóri, 
nefndarstörf
embætti á vegum Si/Í: útbreiðslunefnd

hildur hálfdanardóttir 
(endurkjör)
kópavogsklúbbi
Fyrrv. skrifstofustjóri
klúbbfélagi: Stofnfélagi 
1975
klúbbstörf: Formaður, 
ritari, meðstjórnandi, 

fulltrúi, nefndarstörf
embætti á vegum Si/Í: Forseti, �. 
varaforseti, sendifulltrúi, laganefnd, 
verkefnastjóri efnahags og félagsmála, 
endurskoðandi, upplýsingafulltrúi, 
gerðadómur
embætti á vegum Si/e: �. varaforseti

FjÁrHaGSNEFND  
2008-2010. 2 FULLtrúar

Margrét guðjónsdóttir 
(endurkjör)
Seltjarnarnessklúbbi
löggiltur enduskoðandi
klúbbfélagi: �004
klúbbstörf: ritari, með
stjórnandi, varafulltrúi.
embætti á vegum Si/Í: 
Fjárhagsnefnd

Margrét E. Arnórsdóttir
mosfellsklúbbi

viðskiptafræðingur
klúbbfélagi: 1985
klúbbstörf: Formaður, 
ritari, gjaldkeri, fulltrúi, 
verkefnastjóri
embætti á vegum Si/Í: 
gjaldkeri, ritari í for
föllum (hálft ár), sendi

fulltrúi, varasendifulltrúi, fjárhagsnefnd 
embætti á vegum Si/e: Formaður 
fjárhagsnefndar

SjóðaNEFND 2008-2010.  
1 FULLtrúI
Margrét Rögnvaldsdóttir

reykjavíkurklúbbi
viðskiptafræðingur
klúbbfélagi: 1998
klúbbstörf: Formaður, 
meðstjórnandi, fulltrúi, 
verkefnastjóri, endur
skoðandi, nefndarstörf
embætti á vegum Si/Í: 

útbreiðslunefnd, ritstjórn Fregna

VErKEFNaStjórI 
aLþjóðLEGrar VINÁttU 
oG SKILNINGS 2008-2010
birna björnsdóttir

Hóla og Fellaklúbbi
Hómópati
klúbbfélagi: 1984
klúbbstörf: vara
formaður, gjaldkeri, 
meðstjórnandi, fulltrúi

VErKEFNaStjórI 
EFNaHaGS- oG  
FéLaGSLEGrar þróUNar  
2008-2010
Framboð vantar

Framboð til embætta Á landSSambandSFundi 19. aprÍl �008
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VErKEFNaStjórI MaNN-
réttINDa oG StÖðU 
KoNUNNar 2008-2010

Ella Kolbrún Kristins-
dóttir
Hafnarfjarðar og 
garðabæjarklúbbi
dósent í sjúkraþjálfun
klúbbfélagi: 1988
klúbbstörf: Formaður, 
fulltrúi, meðstjórn

andi, endurskoðandi, verkefnastjóri, 
nefndarstörf

VErKEFNaStjórI MENNta- 
oG MENNINGarMÁLa 
2008-2010

Emilía Margrét 
sigmarsdóttir
reykjavíkurklúbbi
Sérfræðingur í lands
bókasafni Íslands 
– Háskólabókasafni
klúbbfélagi: �003
klúbbstörf: meðstjórn

andi, verkefnastjóri, nefndarstörf

rItStjórN FrEGNa  
2008-2010. 6 FULLtrúar

Arndís á. hólmgríms-
dóttir
austurlandsklúbbi
póstafgreiðslumaður
klúbbfélagi: Stofnfélagi 
�003
klúbbstörf: ritari, 
verkefnastjóri

Arndís Þorvaldsdóttir
austurlandsklúbbi
Safnvörður
klúbbfélagi: Stofnfélagi 
�003
klúbbstörf: meðstjórn
andi, verkefnastjóri

áslaug sigurgestsdóttir
austurlandsklúbbi
grunnskólakennari
klúbbfélagi: Stofnfélagi 
�003
klúbbstörf: verkefna
stjóri, nefndarstörf

Kristjana björnsdóttir
austurlandsklúbbi
Skólavörður
klúbbfélagi: Stofnfélagi 
�003
klúbbstörf: Fulltrúi, 
nefndarstörf

María ósk Kristmunds-
dóttir
austurlandsklúbbur
Sérfræðingur í 
tölvustýringum
klúbbfélagi: �007

Rannveig árnadóttir
austurlandsklúbbi
dómritari
klúbbfélagi: Stofnfélagi 
�003
klúbbstörf: ritari, 
varafulltrúi, verkefna
stjóri, endurskoðandi, 
nefndarstörf

ENDUrSKoðaNDI  
2008-2010. 1 FULLtrúI

guðný hinriksdóttir
Árbæjarklúbbi
bókari
klúbbfélagi: 1983
klúbbstörf: Formaður, 
gjaldkeri, meðstjórn
andi, fulltrúi, varafulltrúi, 

verkefnastjóri, nefndarstörf
embætti á vegum Si/Í: 1. varaforseti, 
endurskoðandi

UMSjóN MEð VEF  
2008-2010. 1 FULLtrúI

halla björg baldurs-
dóttir (endurkjör)
Hafnarfjarðar og 
garðabæjarklúbbi
tölvunarfræðingur
klúbbfélagi: 199�
klúbbstörf: ritari, 
verkefnastjóri, umsjón 

með vef, nefndarstörf
embætti á vegum Si/Í: umsjón með vef

UMSjóN MEð 
HaMraborG 10  
2008-2010. 1 FULLtrúI

Elsa hákonardóttir
mosfellsklúbbi
Fyrrv. verslunareigandi
klúbbfélagi: 1999
klúbbstörf: gjaldkeri, 
fulltrúi, varafulltrúi
embætti á vegum Si/Í: 
gjaldkeri

Framboð til embætta Á landSSambandSFundi 19. aprÍl �008
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Í septemberlok �007 ræddi ný stjórn evrópusambands soropt
imista (Si/e) um nýja aðgerðaáætlun fyrir næsta fjögurra ára 
tímabil. til þess að tryggja samfellu í starfsemi Si/e voru 
núverandi forseti mariet verhoefCohen og verðandi forseti 
eliane lagasse sammála um að styðja þetta skjal. Forseti, 
verðandi forseti og stjórn Si/e hafa samþykkt þær hugmyndir 
sem fram koma í þessari áætlun fyrir �007�011. 

Þessi aðgerðaáætlun tekur til framtíðarsýnar og markmiða 
stjórnar Si/e og verkefnaáætlunar til að ná markmiðum okkar. 
yfirskriftin „Soroptimistar huga að vatni“ (Soroptimists go 
for water) verður yfirskriftin fyrir þetta tímabil og áætlunininni 
verður hrint í framkvæmd á tímabilinu �007�011. 

Árið �009 munum við meta árangur þess sem við höfum náð:

• Hvernig hefur áætlunin verið í framkvæmd hjá landssam
böndum og stökum klúbbum?

• náðum við þeim markmiðum sem við ætluðum okkur að ná?
• Þurfum við að bæta einhverju við áætlun okkar?
• Hver hafa orðið áhrifin af verkefnunum?
• erum við á réttri leið?

Aðgerðaáætlun 2007 - 2011

viðmið við gerð Áætlunar

Framtíðarsýn Alþjóðasambands soroptimista

alþjóðasamband soroptimista (Si) eru framsækin og sveigjan
leg alþjóðasamtök fyrir nútímakonur í stjórnun og öðrum 
sérhæfðum störfum. við stuðlum að heimsmynd þar sem 
konur og stúlkur ná í sameiningu fram því besta sem völ er á, 
bæði sem einstaklingar og sem hópur, og þar sem þær geta 
látið drauma sína rætast og, til jafns við aðra, skapað sterk og 
friðsöm samfélög um allan heim. 

Markmið

Soroptimistar hvetja til aðgerða og skapa tækifæri til að breyta 
lífi kvenna og stúlkna með fjölþjóðlegu samstarfi og alþjóðlegu 
félaganeti með því að: 

•  hvetja til jafnræðis og jafnréttis; 
• skapa öruggt og heilsusamlegt umhverfi; 
• auka aðgengi að menntun; 
• efla leiðtogahæfni og hagnýta þekkingu til sjálfbærrar 

framtíðar.  

Framtíðarsýn stjórnar Evrópusambands soroptimista  
2007-2011

að vera frjáls félagasamtök sem eru eftirsóknarverð fyrir allar 
konur í stjórnun og öðrum sérhæfðum störfum, svo og fyrir 
önnur félagasamtök sem vilja stuðla að því að bæta lífsgæði 
kvenna og barna. 

Markmið stjórnar Evrópusambands soroptimista 2007-2011

að  bæta skilvirkni samtaka okkar og auka meðvitund um Si/e 
með því að sýna gagnsætt og samfellt skipulag, skýr samskipti 
og framsækna kynningu bæði innan og utan Si/e. 

verkeFnaÁætlun

gagnsæi og samfella í skipulagningu
• auka virkni og ábyrgð sendifulltrúa

o bæta þekkingu sendifulltrúa og þar með landssam
banda

o gera sendifulltrúaþingin hvetjandi og virk
• efla virkni fulltrúa frá stökum klúbbum
• efla stjórnunarlegan stuðning við Sep (skrifstofu evrópusam

bandsins)
• uppfæra leiðbeiningar og starfslýsingar
• hvetja til samstarfs milli ungra og eldri landssambanda
• styrkja og auka tengsl milli klúbba og landssambanda
• viðhalda félagafjölda með því að gera klúbbfundina 

skemmtilegri fyrir ungar félagskonur; það getur einnig hvatt 
til félagaaukningar

• matsviðmið fyrir �009

samskipti og almannatengsl
• skipa upplýsingafulltrúa
• sýna styrk Si/e gagnvart öðrum samtökum, s.s. Sameinuðu 

þjóðunum, sem öflug og áhrifamikil fagleg samtök fyrir 
konur

• virkja link sem málgagn almannatengsla út á við
• virkja vefsíðuna www.soroptimisteurope.org sem málgagn 

almannatengsla út á við
• bæta samskipti milli Sep / landssambanda og stakra klúbba 

/ tækninefnda / stjórnar Si/e og Si
• auka meðvitund um:

o verkefnið „Soroptimistar huga að vatni” 
o evrópuþingið �009
o verkefnaáætlanir og skýrslur um starfsemina
o Stöðu samtakanna innan Sameinuðu þjóðanna 

(eCoSoC, uneSCo, uniCeF)
o Starfsemi fulltrúa á european Women’s lobby, 

Öryggis og samvinnustofnun evrópu (oSCe) og 
evrópuráðinu (nýr bæklingur)

o Si sem árangursríkt félaganet
o Si/e bæklingur �007�011

Febrúar �008
Sigrún klara Hannesdóttir þýddi

aðgerðaÁætlun evrÓpuSambandS 
SoroptimiSta �007�011
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birna björnsdóttir, systir okkar í Soroptimistaklúbbi austurlands, lést á líknardeildinni í 
kópavogi �7. desember síðast liðin eftir harða baráttu við krabbamein. birna var ein af 
stofnfélögum klúbbsins okkar, er hann var stofnaður fyrir tæplega fimm árum, og tók hún 
virkan þátt í því að vinna að stofnun hans. Hún var strax á fyrsta árinu kosin til embættis
verka innan klúbbsins og vann hún verk sín með sæmd og ábyrgð sem verkefnastjóri. 
efst í huga hennar voru jafnréttismál og staða konunnar sem eru hluti af aðalmarkmiðum 
soroptimista.
birna var alltaf kát og sagði skemmtilega frá. Það er okkur klúbbsystrum hennar dýrmætt 
núna að hafa hlustað á frásögn hennar um sig sjálfa, uppruna sinn og fyrstu árin sín á 
eiðum. Frásögn hennar var í senn fræðandi, lifandi og skemmtileg.
við systurnar í austurlandsklúbbnum geymum góðar minningar í hjörtum okkar um sanna 
bjartsýnissystur og kveðjum hana með ljóði eftir guðrúnu Jóhannsdóttur frá brautarholti.

ég kveð þig, hugann heillar minning blíð

hjartans þakkir fyrir liðna tíð

lifðu sæl á ljóssins friðarströnd,

leiði sjálfur drottinn þig við hönd.

kveðJa FrÁ SoroptimiStaklúbbi 
auSturlandS

Soroptimistaklúbbur kópavogs tók 
inn 5 nýjar systur í febrúar sl.
talið frá vinstri: Jóhanna ingunn 
Jónsdóttir, Ólöf elmarsdóttir, 
margrét kjartansdóttir, Signý Þórðar
dóttir, margrét Frímannsdóttir ásamt 
formanni Þóru guðnadóttur. 

nýJar SyStur 
boðnar  
velkomnar
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Soroptimistaklúbbur akureyrar var 
stofnaður 13. febrúar 198�. Stofnfélagar 
voru �� og fyrsti formaður okkar Ása 
Helgadóttir. Í dag erum við 35 starfandi 
systur, þar af 11 stofnfélagar.guðmóðir 
okkar var Halldóra eggertsdóttir. Heiðurs
félagar eru þrír, þær dóra bernharðs
dóttir, Þórunn Sigurbjörnsdóttir og elín 
Sigurjónsdóttir.

aðalverkefni okkar gegnum tíðina hefur 
verið vikuleg þjónusta við útburð bóka og 
hljóðsnælda til aldraðra fyrir amtsbóka
safnið á akureyri. Sendingar eru 35 til 40 í 
hvert skipti og förum við þrjár systur í senn. 
Í lok nóvember hittumst við og bökum 
smákökur sem við færum skjólstæðingum 
okkar með síðustu sendingu fyrir jól. við 
höfum styrkt ýmis verkefni. Fyrsta verkefnið 
okkar var vegna hjúkrunarheimilisins Sels, 
þar sem við m.a. tókum til eftir smiði og 
saumuðum gardínur. við höfum selt sápur 
og servíettur, haldið kökubasar, bakað 
kökuhús, haft bílskúrssölu og ýmislegt 
fleira til fjáröflunar. 
listakonan okkar, bryndís arnardóttir, 
lánaði okkur tvö málverk eftir sig, af ljósum 
og dökkum svani, sem við létum prenta á 
kort og höfum haft til sölu.

við leigjum landskika í landi bakka í 
Öxnadal hjá Ólöfu okkar bónda Þórsdóttur 
og þar höfum við plantað mikið af trjám 

sem þrífast vel. Þær stærstu eru orðnar 
vel yfir tveggja metra háar.
við höldum fundi þriðja þriðjudag í 
mánuði víðs vegar um bæinn, en okkar 
fasta viðvera er á amtsbókasafninu.

Systur í klúbbnum hafa gegnt ýmsum 
störfum hjá landssambandinu svo sem 
embætti sendifulltrúa, verkefnastjóra og 
fulltrúa í útbreiðslu og sjóðanefnd. við 
héldum landssambandsfund 1990 og svo 
aftur sl. sumar og þjappaði undirbúning
urinn okkur vel saman og höfðum við 
bæði gaman og gott af.

Árið 1998 voru norrænir vinadagar haldnir 
norðan heiða og var vigdís Finnboga
dóttir heiðursgestur okkar. gestir okkar 
þá voru rúmlega 400 konur víðs vegar af 
norðurlöndunum.

við höfum hitt norðanklúbbana, Skaga
fjarðar og Húsavíkurklúbb, á hverju 
hausti og nú hefur austurlandsklúbburinn 
bæst við. Það er alltaf tilhlökkunarefni að 
hittast á þessum fundum og gerum við 
okkur margt til skemmtunar og fróðleiks.

við höfum haft það fyrir reglu flest árin 
að bjóða eiginmönnum okkar með einu 
sinni á vetri. okkur finnst ómissandi að 
bjóða þessum elskum með öðru hvoru. 
laugardaginn 16. febrúar sl. héldum við 

ball “með grátt í vöngum” og buðum 
eiginmönnum og gestum, alls um 80 
manns. Sáum við sjálfar um veitingar og 
alla þjónustu og fór allt vel fram. gestur 
einar Jónasson stjórnaði tónlist af sinni 
alkunnu snilld og var dansað fram á rauða 
nótt.

Framtíðarverkefni okkar verður þjónusta 
og stuðningur við líknardeildina á  
akureyri, þar sem við erum stofnfélagar 
að bjarma ehf. ásamt kea, Sparisjóði 
norðlendinga, Sjúkrahúsinu á akureyri, 
lionsklúbbum á eyjafjarðarsvæðinu, 
oddfellowreglunni á eyjafjarðarsvæðinu, 
Heimahjúkrun og líknandi ehf. megin
tilgangur félagsins er bygging og 
rekstur fasteignar fyrir líknardeild á 
akureyri. Félaginu er ætlað að afla fjár 
og standa að samningum til að tryggja 
að uppbyggingu líknardeildar og rekstri 
verði fundinn varanlegur staður í tengslum 
við Sjúkrahúsið á akureyri og í samstarfi 
við aðila sem veita líknandi þjónustu 
á akureyri. auk þess er félaginu ætlað 
að vera vettvangur fyrir samstarf aðila 
um uppbyggingu á frekari þjónustu og 
stuðningi við langveika og aðstandendur 
þeirra á akureyri og í nærliggjandi 
byggðarlögum. mun þetta verkefni eiga 
hug okkar allan um ókomin ár.

 

SoroptimiStaklúbbur akureyrar

Systur á  

landssambands

fundi �007
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ég er fædd á akureyri �6.apríl 1964.  
Foreldrar mínir eru ingvi rafn Jóhannsson, 
rafvirkjameistari, og Sólveig Jónsdóttir, 
húsmóðir, en hún lést úr krabbameini 
árið �00�. ég kem úr stórum systkinahópi, 
en ég á fimm eldri systur og tvo yngri 
bræður, og í dag tel ég það forréttindi að 
hafa fengið að alast upp í svo stórum hópi 
og með heimavinnandi móður.  

ég gekk í grunnskóla á akureyri og útskrif
aðist frá menntaskólanum á akureyri 
1984.  ég kynntist eiginmanni mínum, 
Hólmari Svanssyni, á öðru ári í skólanum 
og eigum við því langa sambúð að baki, 
sem ég tel sérstakt í nútímasamfélagi örra 
breytinga og hraða. eftir útskrift, eða í 
janúar 1986, héldum við til bandaríkjanna 
til náms. ég hafði að vísu ætlað mér að 
fara í kennaraháskólann í reykjavík en 
hætti við á síðustu stundu og dreif mig 
út með kærastanum, og sé nú ekki eftir 
því, því þar fann ég draumanámið. við 
fórum í university of alabama í bandaríkj
unum þar sem ég hóf nám í talmeina
fræði og ensku og maðurinn minn lagði 
stund á iðnaðarverkfræði. ég fékk góða 
verklega reynslu í náminu; þurfti að vinna 
bæði á talmeinastöðinni í deildinni og 
í grunnskóla í bænum. ég lauk því ba
náminu mínu með yfirgripsmikla verklega 
þjálfun.

ég var strax ákveðin að fara í framhalds
nám (mastersnám) í talmeinafræði og 
ákváðum við að skipta um skóla og 
héldum til purdue university í indianafylki 
og dvöldum þar í rúm tvö ár. Þar eignaðist 
ég elsta barnið mitt, darra rafn, fæddan 
1991.  

talmeinafræðin er yfirgripsmikið fag, við 
erum að fást við mismunandi talmein eins 
og seinkaðan málþroska hjá börnum, 
frávik í framburði, stam, raddarvandamál, 
talerfiðleika vegna heilaskaða, tyggingar, 
kyngingarerfiðleika o.fl. einnig reyni 
ég að leggja áhersla á „forvörn“ sem 
felur meðal annars í sér að fræða bæði 
foreldra og aðrar fagstéttir um mikilvægi 
málörvunar hjá ungum börnum.

eftir að við fluttum heim, sumarið 199�, 
fór ég að vinna við grunnskóla akureyrar 
þar sem ég fór á milli skóla og tók börn 

í þjálfun. eftir að ég eignaðist dæturnar 
mínar tvær, Hildi maríu 1994 og agnesi 
erlu 1996, ákvað ég að fara út í sjálf
stæðan rekstur. Í dag rek ég mína eigin 
talmeinastofu. vinnudagurinn gengur 
þannig fyrir sig að ég er að mestu að 
sinna greiningum og talþjálfun á stofunni, 
en einnig hef ég starfað í greiningarteymi 
við Sjúkrahúsið á akureyri og unnið við 
greiningar og ráðgjöf á talmeinum fyrir 
nokkur nágrannasveitarfélög akureyrar. 
auk þess hef ég sinnt stundakennslu við 
Háskólann á akureyri.

ég hef mjög gaman af starfinu mínu, það 
er mjög fjölbreytt en afskaplega krefjandi. 
Á sama tíma er starfið gefandi, en mér 
finnst yndislegt að vinna með börnum, 
þau eru svo hrein og bein! Það hefur hins 
vegar alltaf verið mikið að gera og biðlisti 
eftir talþjálfun er oftast nokkuð langur. 
eftirspurnin eftir þjálfun er því mikil, sem 
skapast líklega af því að ýmsum talvanda
málum hefur fjölgað, en einnig eru inngrip 
fyrr en áður. Því til viðbótar má nefna að 
ekki eru heldur nægilega margir starfandi 
talmeinafræðingar á landinu þar sem 
einungis er hægt að læra talmeinafræði 
erlendis. 

ég gekk til liðs við Soroptimistaklúbb 
akureyrar �001 og hefur starfið þar verið 
skemmtilegt og gefandi.   

gegnum tíðina höfum við tekið á móti 
erlendum klúbbsystrum frá norðurlönd
unum og víðar að. Árin �003 til �004 
tókum við í fóstur skiptinema frá austur
ríki, angelu dominique, og dvaldi hún 
hjá okkur í 6 mánuði, � mánuði í senn hjá 
þremur systrum. líkaði henni dvölin vel 
og hefur verið í góðu sambandi síðan.
vinaklúbbar okkar eru 5, í Finnlandi, 
Svíþjóð, noregi, Slóveníu og austurríki. 

við höfum heimsótt kuusamo í Finnlandi 
og lidingöklúbbinn í Svíþjóð og í október 
nk. ætlum við til ljubljana í Slóveníu að 
heimsækja systur okkar þar.

Það sem er einkennandi fyrir klúbbinn 
er góður andi og samheldni í hópnum. 
okkur líður vel á fundum og njótum þess 
að vera saman. 
 

við sendum kærar kveðjur að norðan og 
hlökkum til að hitta ykkur á næsta lands
sambandsfundi.

með systrakveðju,
margrét eyfells, formaður

eyrún Svava ingvadóttir, 
talmeinafræðingur StarFið mitt
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grafarvogsklúbburinn var stofnaður við 
hátíðlega athöfn þann 3. september 1994 
og var 15. klúbburinn sem stofnaður var 
innan landssambandsins og í framhald
inu yngsti klúbburinn í nokkur ár. Í dag 
eru starfandi �1 systir og 8 af þeim frá 
upphafi. margar fallegar og nytsamlegar 
gjafir bárust okkur og eru sumar hverjar 
notaðar á öllum fundum en aðrar við 
hvert tækifæri sem býðst eins og t.d. 
ljóðið, „við stofnun Soroptimistaklúbbs“, 
sem vigdís einarsdóttir úr bakka og Selja
klúbbi samdi og afhenti klúbbnum við 
stofnun enda höfum við ávallt litið á það 
sem söng klúbbsins og erum afar stoltar 
yfir því. guðmóðir okkar er pétrína Ó. 
Þorsteinsdóttir úr Seltjarnarnessklúbbi.
Fundir eru haldnir annan mánudag hvers 
mánaðar kl. 19.00 sem undanfarin ár eru 
í flestum tilfellum haldnir í golfskálanum í 
grafarholti. Jólafundur hefur alltaf verið 
í heimahúsi og skiptast systur þá á að 
bjóða heim. Hér áður fyrr voru allir fundir 
kaffifundir en breyting varð til batnaðar, 

að okkur fannst, þegar skipuð var kaffi
nefnd fyrir hvern fund. nú erum við í góðu 
„mataryfirlæti” Sigrúnar Árnadóttur, 
systur okkar, sem rekur veitingasalinn í 
golfskálanum við frábæran orðstír. best 
væri auðvitað ef klúbburinn hefði fastan 
fundarstað og hægt væri að geyma þar 
fundaráhöld í stað þess að þurfa að bera 
þau á milli fyrir hvern fund. klúbburinn 
hefur m.a. tekið þátt í grafarvogsdegi 
til þess að kynna starfsemina og dreift 
bæklingum um soroptimistasamtökin og 
gert okkur þannig sýnilegri. við tökum að 
sjálfsögðu þátt í landssambandsfundum, 
eins og kostur er, enda skemmtilegar 
og fróðlegar samverustundir hjá þeim 
systrum sem á fundina mæta. Fundir í 
munaðarnesi og að reykjum hafa verið 
sérlega fróðlegir og skemmtilegi eins og 
þær vita sem þangað hafa farið.
eins og gengur og gerist í mörgum 
klúbbum sem og öðrum félagsskap 
eru mikil mannaskipti og okkar klúbbur 
hefur ekki farið varhluta af því. við höfum 

verið nokkuð duglegar að bjóða konum 
inngöngu í klúbbinn því að við erum 
meðvitaðar um að okkur þarf að fjölga og 
yngja upp reglulega. góðir hlutir gerast 
hægt og engin uppgjöf í okkar hópi hvað 
það varðar. Á síðasta ári komu tvær nýjar 
systur í klúbbinn og gaman að segja frá 
því að önnur þeirra var í vinaklúbbi okkar 
í danmörku, sjá starfslýsingu Þórunnar 
kristjánsdóttur.
Vinaklúbbar okkar eru tveir og báðir frá 
norðurlöndum, þ.e. gamle Frederikstad 
í noregi og ikast í danmörku. tengslin 
hafa verið meiri við ikastklúbbinn þar 
sem við höfum hitt þær flestar hér heima 
og eins úti hjá þeim. Það er nú helst að 
þakka að ein systirin frá danmörku (sú 
sem flutti heim og kom í klúbbinn) og 
þáverandi formaður eru systur og höfðu 
þær tvær framgöngu um vinatengslin 
sem gengu hratt og örugglega fyrir sig. 
dönsku systurnar komu í heimsókn til 
okkar fyrsta „vinasumarið“ �003  sem 
var mjög skemmtilegt. við ferðuðumst 

Soroptimistaklúbbur grafarvogs fékk 
framkvæmdastjóra samtakanna Forma, 
Ölmu geirdal, í heimsókn á dögunum 
til að fræðast um verkefni þeirra. alma 
geirdal flutti fróðlegt erindi um samtökin 
ásamt sinni eigin sögu af átröskunarsjúk
dómi. Soroptimistaklúbbur grafar
vogs vildi leggja þessu þarfa málefni 
lið og lagði fram 150.000 kr. styrk til 
samtakanna.

Samtökin Forma hófu starfsemi sína í 
apríl �005. Forma hefur unnið hörðum 
höndum við að opna umræðu um 
málefni átröskunarsjúklinga og beita 

kröftum sínum í að fræða fólk og leggja 
sitt af mörkum við að bæta stöðu þessa 
málefnis. Átröskunarsjúkdómar hafa 
mörg birtingarform sem getur ýmist 
verið offita, lotugræðgi eða lystarstol. 
Átröskunarsjúkdómur er geðsjúkdómur 
sem færist í aukana og leggst á stóran 
hóp fólks.

Forsvarsmenn Forma eru edda ýrr 
einarsdóttir og alma geirdal, sem báðar 
börðust við átröskun og nýta nú reynslu 
sína og þekkingu til að styðja og leiða 
sjúklinga og aðstandendur þeirra í 
gegnum bataskrefin.

alma dröfn geirdal, framkvæmdastjóri Forma, ingibjörg ragna Óladóttir, Sigrún Árnadóttir

og Hjördís Svavarsdóttir, Soroptimistaklúbbi grafarvogs

SoroptimiStar 
StyrkJa Forma

SoroptimiStaklúbbur graFarvogS
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ég er fædd 
�8. september 
1959 í reykja
vík og er 
elst þriggja 
systkina og 
erum við alin 
upp í Háaleit
ishverfinu. ég 
er gift Sigurði 
m. Harðarsyni, 

stjórnunarráðgjafa hjá parX, og eigum 
við þrjú börn, tvo uppkomna syni, sá elsti 
�7 ára sem býr í Svíþjóð og sá yngri �5 
ára og býr í danmörku. yngsta barnið, 17 
ára stúlka, býr heima. 
ég er forstöðumaður á Hæfingarstöðinni 
Fannborg 6 í kópavogi sem er vinnu og 
þjálfunarstaður fólks með fötlun. Á hæfing
arstöðinni starfa 13 starfsmenn sem sjá 
um þjálfun og hæfingu þeirra �3 þjónustu
notenda sem til okkar koma á hverjum 
degi. vinnu og þjálfunartími hvers 
þjónustunotanda er yfirleitt hálfur dagur. 
tvo daga í viku fara nokkrir þjónustu
notendur og starfsmenn í byko að vinna, 
annan daginn fara tveir þjónustunotendur 
og tveir starfsmenn og hinn daginn fara 

fimm þjónustunotendur og tveir starfs
menn. 
annars er unnið á Hæfingarstöðinni 
Fannborg við að setja bréf í umslög, 
telja og flokka í poka, álímingar, pökkun 
og strikamerkingar, pökkun á kortum, 
tímaritum o.fl. við tökum að okkur ýmis 
konar verkefni s.s. lokun plastpoka (m.a. 
í vélum), pökkun dagatala og auglýsinga, 
samsetningar og frekari pökkunarverk
efni, límmiða og strikamerkingar og 
margt fleira.Á hæfingarstöðinni er mest 
unnið eftir teaCCHhugmyndafræðinni 
(treatment and education of autistic and 
related communicationhandicapped 
children). við vinnum verkefni fyrir fyrirtæki 
utan úr bæ sem koma með vinnuverkefni 
til okkar og við síðan leysum.  
ég tók við forstöðumannsstarfinu haustið 
�006, þá vorum við nýflutt frá danmörku 
eftir tæplega tuttugu ára búsetu. minn 
vinnudagur hefst klukkan 8 á morgnana 
og lýkur klukkan 16. vinnudagurinn hefst 
á því að allir, starfsmenn og þjónustu
notendur, byrja á morgunfundi til að fjalla 
um daginn og ákveða hvaða verkefni skuli 
taka fyrir og hver vinnur hvaða verkefni og 
í hvaða röð. allir á hæfingarstöðinni vinna 

eftir miklu og nákvæmu skipulagi til að 
gera daginn auðveldari sem þýðir meiri 
gæði fyrir þjónustunotendur þannig að 
þeir viti á hverju þeir eigi von og geti séð 
fyrir hvernig dagurinn gengur fyrir sig. 
mín persónulegu kynni af soroptimistum 
voru árið 1996 í danmörku þegar mér 
bauðst að ganga í soroptimistaklúbbinn 
í heimabæ okkar, ikast á Jótlandi, en á 
þeim tíma höfðum við búið í bænum í  
4 ár. ekki þekkti ég mikið til soroptimista 
nema að systir mín er soroptimisti í 
reykjavík og amma mannsins míns hafði 
verið soroptimisti í mörg ár. Hún var ein 
af stofnendum soroptimista á Íslandi. 
„ikast Soroptimistklub“ var stofnaður árið 
1996 og fannst mér það vera spennandi 
að vera með í að móta nýjan klúbb. Svo 
skemmtilega vildi til að ég var formaður 
þegar við gerðumst vinaklúbbur Soropt
imistaklúbbs grafarvogs árið �003, sjá 
kynningu klúbbsins hér að framan. 
ég var í ikast Soroptimistklub þangað til 
við fluttum til Íslands �006 og fór þá yfir 
í vinabæjarklúbbinn, Soroptimistaklúbb 
grafarvogs, svo að það eina sem breyst 
hefur er tungumálið á klúbbfundunum.

Þórunn kristjánsdóttir

með þeim í rútu gullna hringinn og í 
Heiðmörk þar sem þeim/okkur var rænt 
af víkingum sem gáfu okkur snaps og 
harðfisk, sungu að gömlum sið og sýndu 
hella sem þarna eru. Þetta þótti dönsku 
systrum okkar mikil upplifun og töluðu 
víst lengi um hve hér hefði verið gaman. 
við heimsóttum þær svo þegar við fórum 
saman tíu systur á norræna vinadaga 
í danmörku �004 með viðkomu í ikast 
áður. að sjálfsögðu stendur til að efla 
tengslin við norska klúbbinn og vonandi 
að einhverjar þeirra ásamt dönsku systrum 
okkar komi á vinadaganna hér í reykjavík 
í sumar. Í burðarliðnum er svo að tengjast 
vinaböndum við klúbb frá Ísrael.
Fjáröflun okkar hefur fyrst og fremst 
verið sala jólakorta en einnig höfum við 
selt fundarmöppur, spil, gjafakort o.fl. 
Fjáröflunarnefndin hefur unnið frábært 
starf og hefur m.a. fengið til liðs við sig 

nýja listamenn við gerð jólakorta á hverju 
ári sem hafa stutt vel við bakið á okkur 
með því að selja kortin með okkur. 
styrkir og gjafir sem við höfum veitt og 
gefið á liðnum árum eru af margvíslegum 
toga. Fyrir utan þau verkefni sem komið 
hafa frá landssambandinu og við tekið 
þátt í, okkur til ánægju og þiggjendum til 
hjálpar, eru t.d. verkefni í kongó, rúanda 
og stríðshrjáðu löndunum afganistan, 
rúanda og bosníu. Þátttaka okkar í 
verkefninu, fósturbörn, eða distance 
adoption, felst í því að við tókum að 
okkur að styrkja barn til náms í a.m.k. 4 ár 
og varð stúlka að nafni pavithra dregin úr 
hópi indverskra barna (mynd í Fregnum 
nr. 8�). Árlega færum við formönnum 
nemendafélaga 10. bekkja við útskrift í 
öllum grunnskólum grafarvogs bókargjöf 
áritaða frá klúbbnum. barnadeild lSH 
færðum við lungnarannsóknartæki til 

mælingar á lungnastarfsemi nýbura. 
Skurðsvið kvennadeildar lSH fékk 
gjafabréf að upphæð 400.000, kr. mikið 
má ef duga skal því næg eru verkefnin til 
að styrkja og efla innan okkar hverfis og 
reyndar hvar sem er.
stefnumótunarnefnd var stofnuð sem 
vann að innri könnun meðal systra og 
var SvÓtkynningin höfð til hliðsjónar. 
vinnan er enn í gangi en við teljum að hún 
efli klúbbinn sem og samvinnu og vinskap 
innan sem utan eða eins og allar í þessari 
nefnd voru sammála um; við viljum skapa 
okkur þá framtíð að vera samheldinn og 
virkur klúbbur með jákvæða ímynd inn 
á við sem út á við og sem er þekktur af 
verkum sínum.

bestu systrakveðjur frá okkur öllum í 
Soroptimistaklúbbi grafarvogs.

StarFið mitt
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Soroptimistaklúbbur mosfellssveitar var stofnaður �5. septem
ber 1977 og hefur starfað óslitið síðan. núna er 31 systir í 
klúbbnum þar af eru 6 stofnfélagar. við höldum flesta fundi 
okkar í Hlégarði annan mánudag hvers mánaðar og snæðum 
saman.

Stefna klúbbsins er að vinna að sameiginlegum markmiðum 
soroptimista á evrópu og landsvísu og einnig að styðja okkar 
heimabyggð. einkum er okkur annt um konur, fjölskyldur, 
aldraða og fatlaða og reynum að hvetja ungar konur til dáða 
og metnaðar.

við vinnum að því að þroska og efla okkur sjálfar með margs 
konar kynningum og fyrirlestrum um störf og framtak kvenna 
í þjóðfélaginu. okkur er líka mjög umhugað um að gefa okkur 
tíma á fundum til að kynnast hver annarri og fylgjast með lífi og 
starfi systra.

Árlega höldum við þorrablót fyrir aldraða í mosfellssveit 
í samvinnu við aðra klúbba á svæðinu. Það er alltaf mjög 
ánægjulegt og skemmtileg samvinna systra og hinna 
klúbbanna.

tveir heimilismenn á Skálatúni fá jólagjafir og afmælisgjafir frá 
klúbbsystrum. Í samvinnu við starfsfólk heimilins hafa þessar 
gjafir orðið til gleði og gagns. við útskrift nemenda í 10. bekk 
í grunnskólunum tveimur í mosfellsbæ höfum við gefið þeirri 

stúlku með bestu einkunn á grunnskólaprófi, í hvorum skóla, 
listmun eftir ingu elínu kristinsdóttur, listamann og hönnuð, 
soroptimistasystur okkar. Þessa gjöf afhendir soroptimistasystir 
við útskrift og vonum við að það sé hvatning til frekari afreka. 
eins er það kynning á okkar samtökum og starfi.

Á hverju vori gróðursetjum við tré í samvinnu við mosfellsbæ. 
við eigum stóran, fallegan lund vinstra megin við heimkeyrsluna 
að mosfelli og annan lund meðfram varmánni á hægri hönd. 
við gróðursetninguna njótum við aðstoðar ektamaka, barna 
og barnabarna systra og borðum svo saman að loknu verki. ef 
veður leyfir snæðum við í lundinum okkar.

Hefðbundin fjáröflun klúbbsins til margra ára hefur verið steik
ing á laufabrauði og sala á steiktum og ósteiktum kökum. Systur, 
börn systra og barnabörn koma saman 1� daga í nóvem
ber og skera og steikja laufabrauð af mismikilli list en mikilli 
gleði. reynsluboltarnir í laufabrauðsskurði kenna okkur hinum 
og að lokum verðum við allar meistarar. Fisk og humarsala 
var stunduð til nokkurra ára. Því var vasklega stýrt af valgerði 
magnúsdóttur sem lagði fram mikla vinnu. Haustið �007 héldu 
systur flóamarkað í kjarna til styrktar tómstundastarfi aldraðra í 
mosfellsbæ. við stóðum og seldum fólki hluti og föt, af miklum 
gæðum, þegar það kom í helgarinnkaupin í bónus. Systur voru 
bestu kaupendur að mjög góðum heimabökuðum kleinum og 
fengu kaffi í bókasafninu. Það sem ekki seldist á flóamarkaðnum 
var gefið til mæðrastyrksnefndar.

SoroptimiStaklúbbur  
moSFellSSveitar
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SoroptimiStaklúbbur  
moSFellSSveitar

mig langar til að kynna ykkur fyrir 
starfinu mínu. ég er arkitekt, menntuð 
við arkitektaháskólann í osló og vinn 
á arkitektastofu sem heitir arkís. Þar 
starfa um 50 manns, flestir eru arkitektar 
en einnig eru byggingafræðingar, 
innanhússarkitektar, tækniteiknarar og 
grafískur hönnuður. Á stofunni er unnið 
að margvíslegum verkefnum s.s. einbýlis
húsum, fjölbýlum, verslunarmiðstöðvum, 
iðnaðarhúsnæðum, skólum, skipulags
verkefnum og einnig er tekið þátt í 
margskonar hönnunarsamkeppnum.

arkitektinn ber í stórum dráttum ábyrgð 
á hinni fagurfræðilegu hlið, hvernig lítur 
byggingin út, hvernig herbergin raðast 
niður og hvernig byggingin rís í lands
laginu. einnig vinnur arkitekt að aðal og 
deiliskipulagshönnun. Í samvinnu við aðra 
á stofunni hönnum við byggingar í heild 
sinni, komum með faglegar hugmyndir, 
m.a. út frá óskum viðskiptavinarins, og 
komum hugmyndinni áfram í teikninga
formi til byggingafulltrúa til samþykktar 
svo að hægt sé að fara að byrja að byggja.
til viðbótar við samstarfið innan stofunnar 
myndum við þverfagleg teymi með 
öðrum faghópum, t.d. verkfræðingum, 
lagnahönnuðum og landslagsarkitektum, 
sem gerir það að verkum að sérfræðingar 
koma að hönnun hvers sérsviðs fyrir sig. 

Það getur verið löng leið frá hugmynd 
til byggingar. 
til að fá að reisa hús þarf að liggja fyrir 
samþykkt aðalskipulag og deiliskipu
lag, sem segir til um það hverskonar 
byggingar megi reisa á hvaða svæði 
fyrir sig. byggingafulltrúi þarf að leggja 

blessun sína yfir innsendar tillögur, og 
stundum getur þetta ferli tekið mörg ár.

Hér áður fyrr var allt teiknað með 
blýanti og reglustriku og gat það tekið 
óralangan tíma að teikna, t.d. fjölbýli, og 
fá allar teikningar til að stemma. Í dag fer 
hins vegar öll teiknivinna fram í tölvu. við 
notum ákveðin hönnunarforrit sem eru 
sérsniðin til hönnunar á mannvirkjum, 
sem gerir alla úrvinnslu miklu einfaldari 
og skilvirkari, auk þess sem möguleikarnir 
á að kynna hugmyndir og endanlegar 
úrlausnir eru næstum óendanlegir. 

Af hverju valdi ég að verða arkitekt?
Frá því að ég var lítil hefur mér þótt gaman 
að skapa, bjó til sandhallir, hannaði föt á 
dúkkulísur og bangsa, breytti herberginu 
mínu í tíma og ótíma, teiknaði og smíðaði 
húsgögn og leitaðist við að koma röð og 
reglu á hluti. Það lá þannig nokkuð beint 
við að fara í eitthvað sem hafði með 
sköpun að gera og arkitektúr varð fyrir 
valinu.

Áður en ég byrjaði í arkitektaskólanum, 
lauk ég stúdentsprófi frá Fjölbrauta
skólanum á akranesi með valfög af 
húsasmíðabraut, vann síðan í eitt og hálft 
ár á teiknistofu.

Í arkitektanáminu er lögð mikil áhersla 
á fagurfræði, heildstæða hönnun og 
skipulag. við erum þjálfuð upp í að geta 
hannað stór og lítil mannvirki og mynda 
úr þeim samstæða heild. Hljómar einfalt 
en getur verið býsna snúið, sbr. okkar 
nánasta umhverfi sem mörgum finnst 
ætti að líta öðruvísi út.

Þegar ég fór til noregs í nám var ekki 
mögulegt að leggja stund á arkitektanám 
hér á landi svo að allir, sem vildu verða 
arkitektar, þurftu að fara til útlanda. en í 
dag er mögulegt að taka fyrstu ár námsins, 
sem nemur bagráðu, við listaháskóla 
Íslands en til að klára þarf að bæta við  
�3 árum og fá mastersgráðu í arkitektúr í 
einhverjum af þeim fjöldamörgu arkitekta
háskólum úti í heimi.

arkitektastarfið er skemmtilegt með fullt 
af krefjandi verkefnum á hverjum degi. 
Það er aldrei nein lognmolla að vera 
hönnuður og þegar vel tekst til er engin 
vinna skemmtilegri.

lára d. gunnarsdóttir StarFið mitt

Sú hefð hefur myndast að á fyrsta fundi á haustin er borðuð 
holusteik heima hjá systur í klúbbnum. Á maífundi er alltaf 
óvissuferð sem skemmtinefnd sér um af miklu hugmyndaflugi. 
desemberfundir eru jólafundir og gefa systur hver annarri 
jólagjöf. Stundum er mökum boðið til jólagleði. Jólafundirnir 
voru áður haldnir heima hjá systrum. eitt árið fórum við í glym 
í Hvalfirði og sumir gistu eina nótt og sátu í heitum potti undir 
stjörnuhimni um kvöldið og um morguninn blasti Hvalfjörðurinn 
við í allri sinni reisn. við fórum líka í kríunes við elliðavatn sem 
er einkar fallega staðsett og fallega innréttað. Í desember �007 
fórum við í borgarferð og snæddum í Þingholti á Hótel Holti 
og fórum síðan í listasafn Íslands undir leiðsögn ingu elínar. 
Í september �007 héldum við upp á 30 ára afmæli klúbbsins 

okkar með systurklúbbi okkar á Seltjarnarnesi. við héldum 
afmælið á glæsilegan hátt í Sunnusal Hótel Sögu. gestir voru 
í galaklæðnaði, frábær matur og skemmtiatriði og síðan var 
dansað af hjartans list.

Soroptimistasystur í mosfellssveit reyna að mæta sem flestar á 
alla atburði soroptimista á landsvísu og skemmta sér alltaf mjög 
vel og halda áfram að kynnast betur innan klúbbsins og innan 
landssambandsins.

lára ingibjörg Ólafsdóttir, 
formaður Soroptimistaklúbbs mosfellssveitar
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