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

Kæru systur!
Þakka ykkur fyrir ánægjulega samveru á
landssambandsfundinum í Grafarholti í
vor.
Nú fer nýtt starfsár soroptimista að hefjast.
Framundan eru margvísleg verkefni eins
og endranær og er mikilvægt að undirbúa vetrardagskrána vel í hverjum klúbbi.
Munið að klúbbstarfið er á ábyrgð okkar
allra. Mikilvægt er að þeir embættismenn
sem eru að ljúka sínu tímabili aðstoði
nýja embættismenn eftir þörfum. Þar
sem ekki verður haldinn haustfundur er
þetta enn mikilvægara nú en áður.
Sumarið hefur verið sannkallað soropt
imistasumar og mjög viðburðarríkt. Í
byrjun maí fóru átta soroptimistasystur
til Rúanda í tengslum við árlegt friðarmaraþon sem haldið er í höfuðborginni
Kigali og tóku fjórar systur þátt í
skemmtiskokki. Var öll ferðin afskaplega
skemmtileg og fengum við tækifæri til
að heimsækja fimm klúbba í landinu og
var mjög fróðlegt að kynnast starfi þeirra,
fjölbreyttum verkefnum og ekki síst
aðstæðum fólksins í Rúanda. Við höfðum
meðferðis fjöldann allan af stílabókum,
pennaveskjum, pennum og fótboltum
sem skipt var milli klúbbanna sex sem
starfa í Rúanda. Í ferðinni var San Marcosvæðið í Kigali meðal annars heimsótt
og við það tækifæri afhentum við Kristín
Sjöfn Helgadóttir, 2. varaforseti, gjöf til
klúbbsins. Var það gjafabréf að upphæð
3.100 evrur sem íslenskir klúbbar lögðu
fram en féð verður notað til frekari
uppbyggingar San Marco-verkefnis
ins. Við gjafabréfinu tók Scholastique
Mukarutabana í Kigaliklúbbnum en hún
hefur umsjón með uppbyggingu á San
Marco-svæðinu. Ferðin til Rúanda var

ógleymanlegt ævintýri, landið mjög
fallegt og fólkið vinalegt.
Um 200 konur sóttu norræna vinadaga á
Grand Hóteli 6.-7. júní sl. Var ráðstefnan
mjög vel heppnuð og góður rómur
gerður að erindum allra fyrirlesaranna.
Yfirskrift ráðstefnunnar var Umbreytum
tilverunni – Aukum völd kvenna og
stúlkna. Áhersla var annars vegar lögð á
konur í ákvarðanatöku og lykilstöðum í
samfélaginu og hins vegar á þá skelfilegu
staðreynd að mansal með konur er
vaxandi vandamál. Öll erindin eru
aðgengileg á vefnum okkar. Á ráðstefn
unni var kynnt sameiginlegt mansals
þema sem allir norrænir soroptimistar
munu vinna að á árunum 2008-2012. Í lok
ráðstefnunnar undirrituðu forsetar allra
norrænu landssambandanna yfirlýsingu
um þau tvö baráttumál soroptimista sem
ráðstefnan lagði mesta áherslu á með
hvatningu til stjórnvalda um að fjölga
konum við ákvarðanatöku og að innleiða
aðgerðir sem beinast gegn mansali
innan kynlífsiðnaðarins og mansali til
nauðungarvinnu. Yfirlýsinguna er að
finna hér í blaðinu og á vefnum okkar.
Í byrjun júli var haldinn sendifulltrúa
fundur í Póllandi og tóku þátt auk mín þær
Hrafnhildur Sigurðardóttir og Margrét
Arnórsdóttir, sendifulltrúar, og Sigrún
Klara Hannesdóttir, varasendifulltrúi.
Fundinn sat einnig Hafdís Karlsdóttir,
fyrsti varaforseti Evrópusambandsins.
Frásagnir frá sendifulltrúafundinum er að
finna hér í blaðinu.

mökum. Var ferðin farin í tilefni af 35 ára
afmæli klúbbsins.
Klúbburinn hefur að undanförnu unnið
að stofnun klúbbs í Færeyjum og voru
konur í Þórshöfn boðaðar á kynningarfund og í kjölfarið var strax myndaður
kjarni að nýjum klúbbi. Þær systur í
Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbnum
munu leiða þetta starf og verða nokkurs
konar móðurklúbbur þó færeyski
klúbburinn muni tilheyra danska soropt
imistasambandinu þegar af stofnun
hans verður. Færeyjaferðin var mjög
eftirminnileg og margt sem stendur upp
úr; falleg náttúra, fallegir bæir og þorp,
góður matur, geðþekkt fólk og fjörugir
dansar, að ógleymdum skemmtilegum
ferðafélögum.
Stjórnarskipti munu fara fram á stjórnar
fundi í lok september og þar með
lýkur embættistíma mínum. Ég þakka
ykkur öllum fyrir einstaklega ánægjuleg
samskipti. Embættismönnum landssambandsins og klúbba og öllum þeim sem
komu að verkefnum á vegum landssambandsins þakka ég innilega fyrir gefandi
og gott samstarf. Ég óska Guðrúnu Erlu
Björgvinsdóttur, verðandi forseta, og
öðrum nýjum embættismönnum velfarn
aðar.
Megi blessum fylgja starfi Soroptimista
sambands Íslands.
Ásgerður Kjartansdóttir

Um mánaðamótin ágúst-september fór
ég til Færeyja ásamt systrum úr Hafnar
fjarðar- og Garðabæjarklúbbnum og
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18. Norrænu vinadagar
soroptimista í Reykjavík
6.-7. júní 2008
Yfirlýsing
Ráðstefnan Umbreytum tilverunni –
Aukum völd kvenna og stúlkna fjallar um
málefni sem snerta konur um allan heim.
Sem félagar í Alþjóðasambandi Soropt
imista (Soroptimist InternationaI) viljum
við draga fram nokkur áhersluatriði úr
heildarstefnu Soroptimista á heimsvísu í
ritinu Where we stand.
Konur í ákvarðanatöku
Alþjóðasamband Soroptimista styður
heilshugar þróun í þá átt að konur komi
að ákvarðanatöku og sambandið leitast
við að losa um þær hindranir sem standa í
vegi fyrir framgangi kvenna í samfélaginu.
Soroptimistar vilja benda á að jafnræði í
ákvarðanatöku er nauðsynlegt til að auka
völd kvenna og til þess að ná jafnræði
og sjálfbærri nýtingu á gæðum heimsins.
Soroptimistar hvetja ríkisstjórnir, sveitarfélög og frjáls félagasamtök til að
innleiða blöndun og kynjajafnvægi í
stofnunum og nefndum á vegum ríkisins,
á sviði almennra stjórnunarstarfa og
innan réttarkerfisins.

til að ríkisstjórnir einstakra landa geti
barist gegn þeim og því hvetjum við til
alþjóðlegrar samvinnu sem leiðir til þess
að glæpamennirnir séu sóttir til saka.
Norrænir Soroptimistar hvetja ríkisstjórnin hvers lands til að:
•	Upplýsa um mansal og efla vitundarvakningu um það á öllum stigum
samfélagsins;
• Styrkja og endurhæfa fórnarlömb
mansals með því að veita þeim
húsaskjól, læknishjálp og sálfræðilega
ráðgjöf, auk upplýsinga um lagalegan
rétt þeirra;
•	Veita fórnarlömbum aðstoð við að leita
réttar síns gagnvart þeim sem á þeim
brjóta;
•	Beita þá hörðum refsingum sem
uppvísir eru að mansali.

Norrænir Soroptimistar hvetja ríkisstjórnir til að undirrita og fullgilda
samninga og innleiða allar aðgerðir
sem beinast gegn mansali innan kynlífs
iðnaðarins og mansali til nauðungar
vinnu. Við hvetjum ríkisstjórnir til að
endurskoða lagasetningar og setja á
laggirnar umfangsmikla stefnumótun,
fræðsluáætlanir og aðrar aðgerðir til að
koma í veg fyrir mansal.
Ásgerður Kjartansdóttir
Forseti Soroptimistasambands Íslands
Thea Dalsgaard
Forseti Soroptimistasambands
Danmerkur
Annika Sajalinna
Forseti Soroptimistasambands Fnnlands
Solveig Haug Urdal
Forseti Soroptimistasambands Noregs
Lis Palm
Forseti Soroptimistasambands Svíþjóðar

Norrænir Soroptimistar hvetja ríkisstjórnir hvers lands til að:
• Setja vel skilgreind markmið og
tímasetningar ásamt því að innleiða
aðgerðir til að fjölga konum umtalsvert
við ákvarðanatöku;
• Hvetja til meiri virkni kvenna meðal
frumbyggja og minnihlutahópa í
ákvarðanatöku á öllum sviðum.
Mansal
Soroptimistar hafa miklar áhyggjur af
skelfilegri aukningu á mansali, sérstaklega verslun með konur og börn, og
fordæma þessa alþjóðlegu glæpastarfsemi sem er gróft brot á mannréttindum.
Soroptimistar gera sér grein fyrir því að
þessir glæpir eru orðnir of umfangsmiklir
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Ásgerður Kjartansdóttir og Kristín Sjöfn Helgadóttir afhenda Scholastique Mukarutabana
gjafabréf vegna San Marco-verkefnisins.
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Ritnefndarlínur

Ágætu systur!

Árnína, Kristín, Júlíana, Snjólaug og Sigríður. Ritnefndin kveður og þakkar fyrir sig.

Nú er komið að síðasta blaðinu sem
við systur í Soroptimistaklúbbi Bakka
og Selja ritstýrum. Þessi tvö ár og sex
blöð hafa gefið okkur mikið. Við viljum
þakka ykkur fyrir það hrós sem við höfum
fengið varðandi breytingar á blaðinu,
sem hefur varðað útlit þess og efni. Það
var ánægjulegt hvað allar brugðust vel
við þegar við báðum formenn að segja
frá sínum klúbbi og systur að gefa okkur
innsæi í ,,Starfið mitt”. Það eru sennilega
ekki mörg félagasamtök af þessari stærð
sem gefa út fréttablað af sama metnaði
og soroptimistar gera. Þó að félagafjöldi
segi ekki allt, þá segir þetta okkur að við
erum stórar. Það er gleðilegt að systur
á Austurlandi ætla að taka við útgáfu
Fregna næstu tvö árin. Við óskum þeim
alls hins besta og vitum að Fregnir eiga
eftir að vaxa í þeirra höndum.
Kær kveðja, Árnína, Júlíana, Kristín,
Sigríður og Snjólaug.

Pólland með ferðamannaaugum
Það hefur komið í minn hlut að segja frá
umgjörðinni um þennan fyrsta sendifulltrúafund minn sem haldinn var í Varsjá í
Póllandi.
Allur aðbúnaður var sérlega faglegur og
glæsilegur á Hótel Sofitel Victoria. Það
kemur í hlut annarra að segja frá fundinum
sjálfum, en við íslensku þátttakendurnir
notuðum hvert tækifæri til að skoða okkur
um á nýjum slóðum. Varsjá er gömul
menningarborg í hjarta Evrópu, en var
nærri jöfnuð við jörðu í stríðinu. Þjóðverjar
m.a. þurrkuðu út Varsjár-gettóið þar sem
gyðingar bjuggu eins og frægt er orðið.
Eftir stríð var borgin endurbyggð af slíkri
natni að gamli bærinn er nú á menningar
minjaskrá Unesco. Byggingarstíllinn
er margskonar og stórar, Stalíniskar
byggingar, þar sem mest er lagt upp
úr hæð og byggingarmagni, stinga
nokkuð í stúf við glæsileik gamla tímans.
Í gamla hluta bæjarins eru ótal markaðir
þar sem seldir eru skartgripir og minjagripir og ekki er örgrannt um að sitthvað
fallegt hafi fengið að fljóta með í farangri

Íslendinganna. Að sitja við Wislu-ána á
veitingastað á hlýju sumarkvöldi og láta
fjölda þjóna dekra við sig, var lífsreynsla
sem ekki er að fúlsa við. Útitónleikar og
skemmtanir eru á hverju horni á sumrin.
Það má mæla með Varsjá jafnvel fyrir þá
sem vilja skreppa í notalega helgarferð.
Borgin kom mér fyrir sjónir sem falleg,
þægileg og einstaklega hreinleg.
Eftir fundinn fórum við til Kraká sem er
í suðurhluta landsins og lá þá leiðin um
Auswitch sem minnir ferðamanninn á
hræðilega sögu sem Pólverjar hafa þurft
að upplifa. Ekki fer ég mörgum orðum um
þennan stað en leiðsögukonan var gríðarlega fróð og gat leitt mann í gegnum
safn um útrýmingabúðir Gyðinga þannig
að hryllingurinn varð bærilegur.
Kraká er orðlögð fyrir fegurð og þar hafa
gömlu byggingarnar fengið að halda sér
óskemmdar í upprunalegu formi. Við
fórum í gegnum borgina í opnum vagni
og fengum að kynnast henni í hnotskurn.
Ófáir eru þeir listamenn sem pólska

þjóðin hefur alið og flugvöllurinn í Varsjá
heitir t.d. í höfuðið á Frédérick Chopin og
einnig hafa þeir sett upp safn um þennan
heimsfræga tónsnilling, sem þó gat ekki
verið í heimalandi sínu vegna óeirða
og upplausnar. Þetta og margt annað
minnir okkur á að Pólverjar eru gríðarlega mikil menningarþjóð og menning
þeirra hvílir á gömlum merg. Það er fyrst
eftir fall Sovétríkjanna að þeir fá tækifæri
til að lífga upp á gamlar hefðir og það
er ótrúlega mikill kraftur í uppbygging
unni. Þeir taka þannig til orða að „eftir
að við hristum af okkur kommúnismann”
hafi þeir loksins fengið tækifæri til að
blómstra og það gera þeir sannarlega.
Mér finnst það sérstakt gleðiefni að
soroptimistar skuli vera búnir að hasla sér
völl í Póllandi og konurnar pólsku, sem
við hittum á fundinum, eru mjög glæsi
legir fulltrúar síns lands.
Sigrún Klara Hannesdóttir,
varasendifulltrúi
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35. landssambandsfundur
haldinn í Gullhömrum, Grafarholti, laugardaginn 19. apríl 2008
(Stytt fundargerð en hana má finna í heild á heimasíðu SI/Í, innri vef)
Soroptimistasamband Íslands/Landssambandið (SI/Í),
Evrópusamband soroptimista (SI/E), Alþjóðasamband soroptimista (SI).

Setning fundar
Jónína Guðjónsdóttir, formaður Árbæjarklúbbs, ávarpaði
fundinn og bauð systur velkomnar. Ásgerður Kjartansdóttir,
forseti SI/Í, setti fundinn. Þakkaði hún Árbæjarsystrum fyrir
góðan undirbúning og fyrir að skipuleggja móttökuna hjá
Morgunblaðinu deginum áður. Gestir á fundinum voru þrjár
konur af Suðurlandi en stofnun soroptimistaklúbbs er þar í undirbúningi. Forseti bað fjórar Árbæjarsystur að kveikja á kertunum
fjórum: Margréti Petersen, Guðnýju Hinriksdóttur, Halldóru
Ingjaldsdóttur og Kristínu Sjöfn Helgadóttur. Ásgerður minntist
látins stofnfélaga, Birnu Björnsdóttur úr Austurlandsklúbbi,
kveikti á kerti og bað systur að rísa úr sætum og minnast hinnar
látnu með einnar mínútu þögn. Þá bað hún tvær yngstu systur
úr Árbæjarklúbbi, þær Helgu Hrönn Stefnisdóttur og Rögnu
Björgu Guðbrandsdóttur, að lesa markmið og hvatningu.

Fræðsla um embættisskyldur varaformanna og gerð
PFR-skýrslna
Forseti kynnti nýja starfslýsingu um hlutverk og skyldur varaformanna og Herdís Sveinsdóttir, Reykjavíkurklúbbi, fræddi systur
um PFR-skýrslur, „Programme Focus Report“, en leiðbeiningar
er að finna í handraðanum á vefsetri soroptimista.

1. Kosning fundarstjóra, fundarritara og teljara
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Mosfellssveitarklúbbi, var kosin
fundarstjóri. Tók hún við stjórn og tilnefndi fundarritara
þær Emilíu M. Sigmarsdóttur, Guðrúnu Pálsdóttur, Heiði
Vigfúsdóttur og Sigrúnu Valgarðsdóttur. Teljarar voru Anna
Þórðardóttir og Helga Óladóttir, allar úr Reykjavíkurklúbbi.
Ritari landssambandsstjórnar, Sigríður Baldursdóttir, Reykjavíkurklúbbi, hafði því næst nafnakall fulltrúa sem voru 31 en
fulltrúi Húsavíkur fór með tvö atkvæði. Fundinn sótti 181 systir.

Íslands stóð fyrir í nóvember og desember 2006 og 2007. Átakið
2007 hér á landi var helgað mansali að frumkvæði soroptimista.
Þá samþykkti stjórn SI/Í að taka þátt í sameiginlegu mansalsverkefni soroptimista á Norðurlöndum. Snemma árs 2007
var söfnun meðal klúbba til að styðja San Marco-verkefnið í
Rúanda. Íslenskir soroptimistar tóku þátt í „Lasting Legacy“
verkefni forseta SI. Þar sömdu börn og fullorðnir örstuttan
texta um hvernig þeir myndu stjórna heiminum ef þeir mættu
ráða. Efnið var gefið út í bókinni „If I ruled the World“. Fjórar
tilvitnanir og ein mynd voru valin frá Íslandi. Að venju studdu
íslenskir soroptimistar „Project Independence – Women
Survivors of War“, sem er fjögurra ára verkefni SI.
b. Skýrsla sendifulltrúa - Margrétar E. Arnórsdóttur, Mosfells
sveitarklúbbi, og Hrafnhildar B. Sigurðardóttur, Seltjarnarnessklúbbi
Í stað þess að flytja skýrslu sendifulltrúa sem hafði birst í haustblaði Fregna 2007 kynnti Margrét tvö verkefni: 1) „Soroptimists
go for water“ eða Soroptimistar huga að vatni. Forseti SI/E
2007-2009 (og verðandi forseti 2009-2011) valdi vatnið sem
sameiginlegt þema. Verkefnið tengist alþjóðlegum áratug og
þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna þar sem árin 20052015 eru m.a. skilgreind sem áratugur vatnsins undir yfirskriftinni „Vatn fyrir lífið“. 2) Verkefni SI 2007-2011 „Project Sierra
– A Family and a Future“ er unnið í Sierra Leone í samstarfi
við samtökin „Hope and Homes for Children“ með aðsetur
í Bretlandi. Markmið verkefnisins er að styðja einstaklinga
sem urðu verst úti (konur og börn) í stríðinu í landinu og
veita menntun og heilsugæsluþjónustu. Fóstra verkefnisins
á Íslandi er Kristín Norðfjörð, Bakka- og Seljaklúbbi. Margrét
kynnti einnig „Project Exchange Pool“ sem er nokkurs konar
verkefnabanki þar sem hægt er að koma á framfæri hugmyndum
að sameiginlegum verkefnum með öðrum klúbbum.

2. Skýrslur stjórnar og sendifulltrúa:
a. Skýrsla forseta - Ásgerðar Kjartansdóttur
Ásgerður greindi frá því að 1. október 2007 hefðu 492 konur
verið í íslensku soroptimistaklúbbunum og hefur þeim fjölgað
um 16 frá 2006. Fundasókn var um 71-81%. Styrkir soroptimista
til ýmissa góðra verkefna, bæði innanlands og utan, voru
samtals 6.665.480 kr. Fræðsluhefti fyrir soroptimista í SI/E var
þýtt á íslensku og kom út í apríl 2007 og er aðgengilegt á vef
landssambandsins. Starfslýsingar voru uppfærðar og settar á
vefinn fyrir landssambandsfund 2007.
Norrænir vinadagar verða haldnir 6.-8. júní 2008 og eru fyrir
lestrar sérlega áhugaverðir. Vegna mikillar vinnu við undirbúning þeirra ákvað stjórn SI/Í að fella niður haustfund 2008.
SI/Í tók, ásamt um 40 öðrum félagasamtökum, þátt í 16 daga
átaki gegn kynbundnu ofbeldi sem Mannréttindaskrifstofa
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c. Skýrsla gjaldkera – Elsu Hákonardóttur, Mosfellssveitar
klúbbi
Gjaldkeri las upp ársreikninga SI/Í fyrir fjárhagsárið 2006-2007.
Þar kom fram að heildartekjur sambandsins voru 5.377.127 kr.
og gjöld voru 5.629.687 kr. Gjöld umfram tekjur voru 252.560 kr.
Endurskoðendur voru María Lóa Friðjónsdóttir og Mjöll
Flosadóttir úr Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi.

3. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur stjórnar
og sendifulltrúa
Engin systir tók til máls og skýrslur voru samþykktar með öllum
greiddum atkvæðum.
Nú var gert 10 mínútna hlé á dagskrá og Erla M. Frederiksen,
Árbæjarklúbbi, stjórnaði leikfimi.

4. Skýrslur nefnda og verkefnastjóra:
a. Fastanefndir
Laganefnd
Erla Svanhvít Árnadóttir, Bakka- og Seljaklúbbi, sagði engin
formleg erindi hafa borist nefndinni á starfsárinu.

Mennta- og menningarmál
Rannveig Thoroddsen, Bakka- og Seljaklúbbi, gerði grein fyrir
aðaláherslum síns málaflokks, mennta- og menningarmála,
en þau eru jafnt aðgengi að menntun og útrýming á ólæsi en
aðaláherslan væri á grunnlæsi.

Útbreiðslunefnd
Hildur Hálfdanardóttir, Kópavogsklúbbi, og Helga Sigurbjörnsdóttir, Skagafjarðarklúbbi, gerðu grein fyrir störfum
nefndarinnar sem beindust að því að stofna klúbb á Suðurlandi og í Húnavatnssýslum. Á Suðurlandi var í mars 2007 kosin
undirbúningsstjórn verðandi klúbbs. Helga gerði grein fyrir
útbreiðslustarfi í Húnavatnssýslunum en það er skemmra á veg
komið.

Umhverfismál
Arnbjörg Sveinsdóttir, Austurlandsklúbbi, í forföllum Ellenar
Louise Tyler, Kópavogsklúbbi, gerði grein fyrir áherslum í
umhverfismálum en þær beinast að Staðardagskrá 21, loftslagsbreytingum, sjálfbærri þróun og umhverfismálum, orkumálum,
eyðingu ósonlagsins, híbýlum og umhverfi, flutningum á sjó
með hættuleg efni, hreinu hafi og ströndum, meðhöndlun
sorpúrgangs og aðgengi að fersku vatni.

Fjárhagsnefnd
Margrét Helgadóttir, Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi,
gerði grein fyrir skýrslu fjárhagsnefndar og sagði nauðsynlegt
að hækka félagsgjöldin í kr. 8.900 en fjárhagsáætlunin birtist í
Fregnum nr. 85 í apríl 2008.

c. Ritstjórn Fregna
Snjólaug Sigurðardóttir, Bakka- og Seljaklúbbi, lýsti því að
vefsíðan hefði skapað rými til að breyta Fregnum. Á starfsárinu
var áhersla lögð á að kynna innra starf í klúbbum og fá valdar
systur til að segja frá starfi sínu. Útliti og hönnun blaðsins hefur
verið breytt og leitað til listakvenna um forsíður.

b. Skýrslur verkefnastjóra
Verkefnastjórar SI/Í gerðu grein fyrir afstöðu SI til hinna ýmsu
málefna eins og þau birtast í ritinu „Where we stand – position
paper“.
Alþjóðleg vinátta og skilningur
Rannveig Thoroddsen, Bakka- og Seljaklúbbi, í forföllum Lovísu
Christiansen, Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi, sagði frá
uppbyggingu heftisins „Where we stand – position paper“ og
gerði grein fyrir áherslum alþjóðlegrar vináttu og skilnings sem
beinast að minnihlutahópum, frumbyggjum og kynþáttafor
dómum, alþjóðlegri samvinnu, friði og útrýmingu hryðjuverka.
Efnahags- og félagsleg þróun
Arnbjörg Sveinsdóttir, Austurlandsklúbbi, gerði grein fyrir
áherslum efnahags- og félagslegrar þróunar sem eru aukin
þátttaka kvenna við ákvarðanatöku, hnattvæðing efnahags
lífsins, atvinnutækifæri kvenna, fæða og fæðuöryggi
(hungursneyðir), þróunaráætlanir fyrir foreldra, konur og
fátækt, konur sem atvinnurekendur og konur í félagslegri og
efnahagslegri þróun.
Heilbrigðismál
Herdís Sveinsdóttir, Reykjavíkurklúbbi, gerði grein fyrir áherslum
í heilbrigðismálum en þær beinast að vörnum gegn alnæmi,
líftækni, líffræðilegri fjölbreytni og erfðatækni, sjúkdómum
og útbreiðslu þeirra, sjúkdómum og fyrirbyggingu þeirra og
heilbrigðishvatningu, misnotkun áfengis og vímuefna, umskurði
kvenna, öryggi mæðra, gegn reykingum, að heilbrigði kvenna
og áhrifum hefða á heilsufar kvenna og barna.
Mannréttindi og staða konunnar
Dagrún Þórðardóttir, Hóla- og Fellaklúbbi, gerði grein fyrir
megináherslum SI varðandi mannréttindi og stöðu konunnar en
þau eru jafnrétti kynja, gegn ofbeldi á konum og stúlkum, aukið
nám í mannréttindum, minnkun kynþáttamisréttis og aukin
réttindi barna, stúlkna, eldra fólks og einstæðra f oreldra.

d. Sjóðanefnd
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, Akureyrarklúbbi, sagði engar
beiðnir hafa borist á starfsárinu.
e. Skólastyrkjanefnd
Sigrún Klara Hannesdóttir, Reykjavíkurklúbbi, í forföllum
Ingibjargar Benediktsdóttur, Hóla- og Fellaklúbbi, sagði
nokkrar umsóknir hafa borist. Tveir styrkir voru veittir, þá hlutu
Bjargey Björgvinsdóttir (nám í verkfræði og arkitektúr) og
Ásta Björk Jónsdóttir (nám í læknisfræði og við rannsóknir á
brjóstakrabbameini). Umsóknarfrestur fyrir styrki er til 1. desember ár hvert. Allar upplýsingar um styrki og umsóknareyðublöð
eru á vef SI/Í.
f. Önnur embætti
Vefurinn
Halla Björg Baldursdóttir, vefstjóri, Hafnarfjarðar- og Garða
bæjarklúbbi, sagði frá þróun vefsins sem er nú 11 ára. Vefurinn
hefur verið endurskoðaður í tvígang en algjörar endurbætur
voru gerðar árið 2007. Á haustfundi í október 2007 var opnaður
nýr ytri vefur og í tengslum við landssambandsfundinn 2008
líka innri vefur. Vefir klúbbanna eru síðan næsta stóra verkefnið
í þróuninni svo og birting nafnalista á innri vef.
Nafnalistinn
Sigríður Ágústsdóttir, Akureyrarklúbbi, umsjónarkona nafna
listans, sagði að helsta verkefni sitt sl. vetur hefði verið að
samræma starfsheiti og minnti á að systur eru í starfsgreina
klúbbum og þar af leiðandi þurfum við að flokka systur undir
starfsgreinar og breyta þegar systur skipta um störf.
Hamraborg 10
Margrét Helgadóttir, Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi,
umsjónarkona með Hamraborg 10, sagði frá nýtingu húsnæðis
ins sem hefur batnað á liðnu ári. Á starfsárinu voru 122 komur í
Hamraborgina en 300 nafnaskráningar.
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Project Independence
Ásgerður Kjartansdóttir, fóstra verkefnisins, sagði frá því að
verkefninu hefði lokið í júlí sl. Um allan heim söfnuðust um
1,6 milljónir US$ og nýttist söfnunarféð til að veita 1692 konum í
Rúanda, Afganistan og Bosníu fjárstuðning og fræðslu. Íslenskar
systur styrktu verkefnið dyggilega og þakkaði Ásgerður það.

7. Kosning sendifulltrúa og varasendifulltrúa
2008-2010

Upplýsingafulltrúi
Kristín Einarsdóttir, upplýsingafulltrúi, Hafnarfjarðar- og
Garðabæjarklúbbi, gerði grein fyrir helstu þáttum í upplýsinga
starfinu. Kristín sagði soroptimista aldrei hafa verið betur
kynnta en nú. Lyklakippuverkefnið hefði átt sinn þátt í því en
einnig vefir samtakanna, og hversu vel verkefni eru kynnt þar.
Nýi þríbrotsbæklingurinn „Byggjum upp betri heim“ frá SI/E,
sem kynntur var á fundinum, er síðan nýjasta rósin í hnappagatið. Í sambandi við Norrænu vinadagana í júní gefst enn
frekar tækifæri til kynningar.

8. Kosning nefnda 2008-2010

Norrænir vinadagar á Íslandi voru í fyrsta sinn haldnir að Laugarvatni árið 1978 og þá voru íslensku klúbbarnir aðeins sex. Um
220 gestir mættu. Þema daganna var „Staða barnsins í hinum
vestræna heimi“. Árið 1988 var í annað sinn komið að okkur og
þá voru vinadagarnir haldnir í Menntaskólanum við Hamrahlíð í
Reykjavík. Gestir voru 224 og þemað „Náttúran og framtíðin“.
Þriðju vinadagarnir voru á Akureyri árið 1998 undir yfirskriftinni
„Barnið, samfélagið og framtíðin“. Þátttakendur voru 260.

5. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur í 4. lið
Sigríður Sveinsdóttir, Bakka- og Seljaklúbbi, annar ritstjóri
Fregna, hrósaði nýjum vef og sem fyrrverandi nafnalistakona
sér hún þann möguleika að fá upplýsingar um systur á vefnum.
Ef til vill nægði þá að gefa út nafnalista á tveggja ára fresti.
Hildur Hálfdanardóttir, Kópavogsklúbbi, minnti á að ekki væru
allar systur með tölvur og vildi að Fregnir birtu útdrætti verkefna
stjóra fyrir landssambandsfund þótt það kostaði stærra blað.
Halla Björg, vefstjóri, þakkaði hlýleg orð um vefinn. Hún sagði
kennitölur notaðar til að tengja saman fæðingardag, nöfn
og myndir. Ennfremur væri stefnt að því að 1-2 fulltrúar frá
hverjum klúbbi væru ábyrgir fyrir að setja inn efni. Snjólaug,
ritstjóri, svaraði fyrirspurnum. Hún taldi ekki þörf á útdráttum í
Fregnum, þar sem systur gætu prentað allar skýrslur fyrir þær
sem ekki hafa aðgang að vefnum.

a. Sendifulltrúi:
Ragnheiður Stefánsdóttir, Akureyrarklúbbi
b. Varasendifulltrúi:
Sigríður Þórarinsdóttir,Snæfellsnessklúbbi

a. Laga- og reglugerðanefnd:
Erla Svanhvít Árnadóttir, Bakka- og Seljaklúbbi, endurkjörin
b. Útbreiðslunefnd:
Helga Sigurbjörnsdóttir, Skagafjarðarklúbbi, og Hildur
Hálfdanardóttir, Kópavogsklúbbi, báðar endurkjörnar
c. Fjárhagsnefnd:
Margrét Guðjónsdóttir, Seltjarnarnessklúbbi, endurkjörin,
og Margrét E. Arnórsdóttir, Mosfellssveitarklúbbi
d. Sjóðanefnd:
Margrét Rögnvaldsdóttir, Reykjavíkurklúbbi
e. Skólastyrkjanefnd (tilnefning stjórnar):
Vigdís Pálsdóttir, Bakka- og Seljaklúbbi

9. Kosning verkefnastjóra 2008-2010
a. Alþjóðleg vinátta og skilningur:
Birna Björnsdóttir, Hóla- og Fellaklúbbi
b. Efnahags- og félagsleg þróun:
Ásdís Guðmundsdóttir, Skagafjarðarklúbbi
c. Mannréttindi og staða konunnar: Ella Kolbrún Kristinsdóttir,
Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi
d. Mennta- og menningarmál:
Emilía M. Sigmarsdóttir, Reykjavíkurklúbbi

10. Kosning í önnur embætti
a. Ritstjórar og ritnefnd Fregna:
Arndís Á. Hólmgrímsdóttir, Arndís Þorvaldsdóttir, Áslaug
Sigurgestsdóttir, Kristjana Björnsdóttir, María Ósk Kristmundsdóttir og Rannveig Árnadóttir, allar úr Austurlandsklúbbi
b. Endurskoðandi:
Guðný Hinriksdóttir, Árbæjarklúbbi
c. Umsjón með vef: Halla Björg Baldurdóttir, Hafnarfjarðarog Garðabæjarklúbbi, endurkjörin
d. Umsjón með Hamraborg 10:
Elsa Hákonardóttir, Mosfellssveitarklúbbi

11. Tillögur og áætlanir
Hafdís Karlsdóttir, Kópavogsklúbbi, þakkaði fyrir góðar skýrslur.
Hún benti á að systur gætu stýrt neyslunni með því að versla við
fyrirtæki þar sem vel er hlúð að þeim sem framleiða vörurnar.
Ferskt vatn væri mikilvægt verkefni, vefurinn væri flottur en þó
hún sé vel tölvulæs þá vildi hún gjarnan hafa útdrátt af skýrslum
í Fregnum, einkum fyrir landssambandsfund.
Atkvæðagreiðsla um skýrslur
Skýrslur voru samþykktar með öllum greiddum atkvæðum.

6. Stjórnarkjör 2008-2010
a. Gjaldkeri: Elsa Hákonardóttir Mosfellssveitarklúbbi,
endurkjörin
b. 2. varaforseti: Dagrún Þórðardóttir, Hóla- og Fellaklúbbi
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Tillögur um laga- og reglugerðabreytingar. Engar tillögur eða
áætlanir bornar fram.

12. Mál sem stjórnin leggur fram
a. Fjárhagsáætlun, árgjald og inntökugjald
Elsa, gjaldkeri, kynnti tillögur um félagsgjöld. Sambandið
greiðir 30,7 evrur fyrir hverja systur til SI. Í fjárhagsáætlun var
gert ráð fyrir að evran væri um 100 kr. virði en 120 kr. er líklega
nær lagi. Stjórn SI/Í leggur til að félagsgjöld verði hækkuð um
400 kr., úr 8.500 kr. í 8.900 kr.
Umræður
Hafdís Karlsdóttir, Kópavogsklúbbi, lýsti yfir stuðningi við
hækkun árgjalds. Hún spurði um sölu hálsmena sem einu sinni
hefðu verið góð tekjulind – hvort sambandið seldi þau enn.

Sólrún Björnsdóttir, Mosfellssveitarklúbbi, bar fram tillögu
um að árgjöld yrðu hækkuð í 9.000 kr. Rut Snædal Jónsdóttir,
Húsavík og nágrenni, svaraði því að hálsmenin væru ekki til
núna en yrðu aftur til sölu. Margrét Rögnvaldsdóttir, Reykjavíkurklúbbi, studdi tillögu um hækkun árgjalds í 9.000 kr.
Tillaga Sólrúnar gekk lengra en tillaga stjórnar og því var hún
borin upp og samþykkt. Árgjaldið verður því 9.000 kr. Fjárhags
áætlun stjórnar var því næst samþykkt.
b. Aðrar tillögur, umræður og atkvæðagreiðsla
Forseti bar fram tillögu um skipulagsskrá fyrir Verkefnasjóð
soroptimista. Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Reykjavíkurklúbbi,
spurði hvort sjóðurinn væri bæði til að styrkja erlendar og
innlendar konur. Hún sagði að flestir sjóðir soroptimista væru
að styrkja konur erlendis og íslenskir soroptimistar væru því að
ganga í hlutverk SI. Hún taldi að SI/Í ætti að styrkja íslenskar
konur. Forseti svaraði því til að þessi tillaga hefði verið lögð
fram á landssambandsfundi í fyrra og þá hefði þessi umræða
komið fram. Fyrst og fremst verður hugað að úthlutunum
innanlands en núna væri verið að fara að vilja fundarins í fyrra.
Tillaga stjórnar um skipulagsskrá fyrir sjóðinn var samþykkt
samhljóða.
Forseti bar síðan fram tillögu um gerð minningarkorta og sagði
að fé sem aflaðist fyrir sölu þeirra myndi renna í verkefnasjóðinn.
Þó nokkrar umræður spunnust og óskaði var eftir nánari útskýr
ingum og útfærslu á verkefninu. Forseti svaraði að útfærsla hefði
ekki verið fullunnin þar sem stjórn vildi fá tillöguna samþykkta
fyrst. Hægt væri að auglýsa kortin á vefnum, í Fregnum og á
einstaklingsgrunni og að útgáfan gæti verið rafræn. Tillaga
stjórnar um minningarkort var samþykkt samhljóða.

13. Mál sem borist hafa
Engin mál bárust að þessu sinni.

14. Ákvörðun um næsta landssambandsfund
Guðrún Helga Gylfadóttir, formaður Reykjavíkurklúbbs,
þakkaði Árbæjarsystrum fyrir frábæran fund og boðaði næsta
landssambandsfund 25. apríl 2009. Hún vakti athygli á því að
það yrði fimmti landssambandsfundurinn sem Reykjavíkur
klúbburinn héldi og hann bæri upp á 50 ára afmæli klúbbsins.

15. Önnur mál
Sigríður Baldursdóttir, ritari SI/Í, skýrði frá niðurstöðum
könnunar um fyrirkomulag haustfunda sem voru þær að
jafnmargir klúbbar voru með og á móti því að halda fundinn
annaðhvort ár. Einnig var kannaður hugur systra til staðsetn
ingar haustfunda og í ljós kom að 15% völdu Munaðarnes, 31%
Reykjaskóla og 54% að hafa fundinn til skiptis á þessum stöðum.
Margir aðrir hugsanlegir fundarstaðir voru nefndir. Hún sagði
að þátttaka á landssambandsfundi væri góð og spurði hvort
álykta mætti að systur vildu aðeins dagsfund. Hún taldi galla
fylgja því að hafa haustfund aðeins annað hvort ár. Nýjar systur
væru settar inn í verkefni á haustfundi, því þyrfti að finna annan
vettvang. Einnig yrðu samskipti minni, minni fræðsla og færri
fréttir af því sem er að gerast innan samtakanna.
Margrét Helgadóttir, Hafnarfjarðar- og Garðabæjarklúbbi,
vakti athygli á norrænu vinadögunum. Hún sagði að þeir sem
beðnir voru að vera með fyrirlestur á vinadögunum hefðu tekið
því mjög vel – enginn sem leitað var til neitaði. Þá sagði hún að
margir hefðu tekið því vel að bjóða erlendum gestum heima
gistingu, þó vantaði enn nokkur gistirými.
Ásgerður, forseti, kynnti sameiginlegt þema norrænna soropt
imista í tengslum við mansal sem hleypt verður af stað á
norrænu vinadögunum í júní nk. Norrænu samböndin hafa
frelsi til að útfæra mansalsverkefni eftir því sem hentar í hverju
landi. Meginmarkmiðið er að aðstoða fórnarlömb mansals
að ná líkamlegri og andlegri heilsu; efla vitundarvakningu í
þjóðfélaginu; koma á samvinnu við önnur félagasamtök sem
vinna gegn mansali; draga úr fjölgun mögulegra fórnarlamba
mansals í upprunalöndum og hafa áhrif á stjórnvöld í tengslum
við stefnumótun gegn mansali. Stjórn SI/Í hefur samþykkt
að vinna fræðsluverkefni sem tengist mansali í ljósi þess að
hér á Íslandi vantar vitundarvakningu og fræðslu. Verkefnið
verður unnið með Zonta-konum á Íslandi. Með því að vinna
gegn mansali eru norrænir soroptimistar að svara kalli SI. Í
verkefnakjarna SI fyrir árin 2007-2011 er eitt af markmiðunum
að binda endi á mansal og hvers konar ofbeldi gegn konum
og stúlkum. Auk þess hefur SI mótað mjög sterka afstöðu til
mansals í ritinu „Soroptimist International – Where We Stand
– Position Papers“.
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Drífa Hjartardóttir kvaddi sér hljóðs og þakkaði boð á landssambandsfund til þriggja tilvonandi systra á Suðurlandi. Dagskrá
fundarins hefði verið mjög fræðandi og þeim hlaupið kapp
í kinn. Ætla sunnlenskar konur sér að vera á undan Húnvetn
ingum að stofna klúbb.
Jónína Guðjónsdóttir, formaður Árbæjarklúbbs, vakti athygli á
hátíðarkvöldverðinum kl. 20 í Gullhömrum.
Ásgerður, forseti, kallaði upp þær systur sem hætta í stjórn og
nefndum í haust og þakkaði þeim vel unnin störf og sérlega
gott samstarf. Færði hún þeim kort og bækurnar „Snjallyrði frá
ýmsum tímum“, „Hávamál“ og „Völuspá“. Fyrst kallaði hún
upp þær Kristínu Sjöfn Helgadóttur og Margréti E. Arnórsdóttur, síðan var það ritstjórn Fregna, fimm konur úr Bakkaog Seljaklúbbi, Árnína K. Dúadóttir, Júlíana B. Erlendsdóttir,
Kristín J. Sigurjónsdóttir, Sigríður Sveinsdóttir og Snjólaug
Sigurðardóttir, þá Mjöll Flosadóttur, Margréti Helgadóttur,
Arnbjörgu Sveinsdóttur, Dagrúnu Þórðardóttur og Rannveigu
Thoroddsen en Lovísa Christiansen og Helga Gunnlaugsdóttir
voru ekki viðstaddar. Ásgerður ávarpaði ritara SI/Í, Sigríði
Baldursdóttur, sérstaklega og færði henni kvæðasafn Þórarins
Eldjárns með þökkum fyrir frábær störf.
Þær Kristín Sjöfn Helgadóttir og Sigríður Baldursdóttir báðu
um orðið og þökkuðu Ásgerði Kjartansdóttur, fráfarandi
forseta, óendanlega mikið og frábært starf í þágu systra og
sambandsins sem einkennst hefði af krafti og miklum metnaði,
einnig af sérlega góðu skipulagi. Afhentu þær Ásgerði einnig
gjöf í þakklætisskyni.

gegn vændi hefði skilað góðum sigrum og að samstaðan frá
því klámiðnaðurinn hófst hefði skilað geysimiklum árangri.
Framkvæmdaáætlun er loksins væntanleg.
Umræður:
Sigrún Valgarðsdóttir, Reykjavíkurklúbbi, spurði um álit
Guðrúnar á nýlegu sjónvarpsviðtali við danska konu, hina
hamingjusömu vændiskonu. Guðrún svaraði að á Stígamótum
hefði starfsfólk aldrei hitt hina hamingjusömu vændiskonu né
heldur norrænir kollegar. En það er mikið í húfi að halda fram
þessari goðsögn því að gífurlegt fjármagn er í vændisiðnað
inum.
Sigríður Baldursdóttir, Reykjavíkurklúbbi, spurði um umþóttunar
tíma – er þetta öðruvísi hér en í löndunum kringum okkur. Hvaða
máli skiptir þessi tími? Margrét Loftsdóttir, Kópavogsklúbbi,
hafði kynnt sér þessi mál í Danmörku. Vandamál erlendra
kvenna, sem vildu losna, var að þeim yrði vísað úr landi – heima
áttu þær ekki í vændum neitt líf. Guðrún svaraði því að ef konur
væru sendar heim væri landið sem þær sendi laust allra mála.
Konurnar gefa sig ekki fram því þær hafa nær alltaf tekið þátt í
einhverju ólöglegu. Eitt af því sem læknar hafa tekið eftir er að
minni þeirra er mjög skert – það lagast eftir nokkurn tíma – 2-3
mánuði, því þurfa þær a.m.k. mánuð í umþóttunartíma. Danir
eru komnir með 100 daga, Norðmenn 6 mánuði. Alvarlegt mál
er að senda konur úr landi ef þær eiga ekki öruggt athvarf í
heimalandi sínu. Að lokum nefndi Guðrún dæmi frá Noregi þar
sem konur fá aðstöðu í athvörfum, fá vinnu á kaffistofum – þar
sem enginn veit hverjar þær eru. Þær fara á snyrtinámskeið,
læra t.d. naglasnyrtingu og fara heim með diplóm í snyrtingu
og tösku með snyrtivörum. Þannig geta þær snúið heim
með reisn.

16. Fræðsluerindi um mansal – Guðrún Jónsdóttir,
talskona Stígamóta
Falið, óljóst og loðið leyndarmál
Guðrún flutti fræðsluerindi um mansal. Hún greindi frá því
hvernig Stígamót hafa komið að mansalsmálum, m.a. með
Kristínarsjóði, sem var stofnaður í þeim tilgangi að styðja við
konur sem hafa lent í vændi. Stuðningur Zonta-kvenna hefði
skipt sköpum. Guðrún skilgreindi hversu þétt klám, mansal og
vændi haldast í hendur og að illgreinanlegt væri á milli þessara
þátta. Stígamót eiga samstarf við fjölmörg félagasamtök,
innanlands og utan, og var það mál Guðrúnar að árangur
baráttunnar yrði með samstilltu átaki kvennahreyfinganna.
Í nágrannalöndunum hafa stjórnvöld áttað sig á að vændi er
mansal og að ekki er hægt að skilja milli kvenna í klámiðnaði og
vændi. Konu er hægt að selja aftur og aftur – vopn og eiturlyf
bara einu sinni, þannig að vændi er mikil gróðalind.
Í Palermo-viðauka samnings Sameinuðu þjóðanna gegn
fjölþjóðlegri og skipulagðri glæpastarfsemi er skilgreining á mansali mjög víð. Guðrún sagði að miklar breytingar í
þessum málum hefðu orðið hér á landi það sem af er ári 2008.
Aðgerðaáætlun er í smíðum. Félagsmálaráðuneytið hefur tekið
yfir málaflokkinn (var hjá dómsmálaráðuneytinu). Námskeið,
virk leit, bæklingar og neyðarsími er nauðsynlegt.
Helstu lykilatriði eru: fjármagn, gátlisti, lögregla, félagsþjón
usta, félagasamtök, neyðarteymi, lagaumhverfi og umþóttunar
tími fyrir erlendar konur sem teknar eru fyrir ólöglegt athæfi í
tengslum við vændi. Að lokum tók Guðrún fram að baráttan
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Verðandi forseti, Guðrún Erla Björgvinsdóttir, og fráfarandi forseti,
Ásgerður Kjartansdóttir

17. Forseti slítur fundi
Ásgerður þakkaði Guðrúnu áhrifamikið erindi og allan
stuðninginn sem hún hefði veitt soroptimistum og færði henni
bókargjöf, fundarstjóra þakkaði hún góða og skelegga fundarstjórn og færði henni kort og bók. Einnig fengu fundarritarar
kort og bók sem þakklætisvott.
Nú fóru fram táknræn forsetaskipti. Ásgerður þakkaði fyrir
samvinnuna við alla soroptimista sem hefðu ávallt verið
reiðubúnir til að taka að sér störf fyrir hreyfinguna. Þakkaði hún
samstarfskonum í stjórn og öllum sem hafa komið að verkefnum
sambandsins. Ásgerður kallaði næst Guðrúnu Erlu Björgvinsdóttur, Bakka- og Seljaklúbbi, verðandi forseta, fram og óskaði
henni alls velfarnaðar og blessunar í starfinu.
Guðrún Erla þakkaði fyrir traustið og kvaðst hlakka til að takast
á við starfið. Sagði hún að sig langaði til að efla samstarfið
milli klúbba og að heimsækja þá alla. Afar brýnt væri að kynna
soroptimisma. Guðrún Erla þakkaði klúbbsystrum sínum

fyrir stuðninginn og kvaðst vonast eftir björtum tímum fyrir
soroptimista.
Ásgerður þakkaði að lokum fyrir fundinn og sérstaklega
Árbæjarsystrum fyrir framkvæmdina.
35. landssambandsfundi var slitið kl. 16:05.

Fundarritarar, Reykjavíkurklúbbi:
Emilía Sigmarsdóttir, Guðrún Pálsdóttir, Heiður Vigfúsdóttir,
Sigrún Valgarðsdóttir

Norrænir
vinadagar 2008
Norrænir vinadagar voru haldnir í Reykjavík dagana 5.-8. júní sl.
undir yfirskriftinni „Umbreytum tilverunni – Aukum völd kvenna
og stúlkna“. Þetta var í fjórða sinn sem þeir eru haldnir á
Íslandi.
Þátttakendur voru um 200 frá Norðurlöndunum og Eystra
saltlöndunum en auk þess komu gestir frá Austurríki, Belgíu,
Bretlandi og Hollandi. Fulltrúum frá Eystrasaltslöndunum var
boðið að taka þátt í fræðslufundi á vegum Evrópusambandsins
um nýútgefið fræðsluhefti soroptimista, ásamt einum fulltrúa
frá hverjum hinna íslensku klúbba. Fundinum, sem var haldinn
á föstudeginum, stjórnaði Kirsten Sveder frá Svíþjóð en hún tók
saman heftið. Mariet Verhoef-Cohen, Evrópusambandsforseti,
tók einnig þátt í fundinum og var síðan gestur vinadaganna en
í þetta sinn fór allt fundarefnið fram á ensku.
Dagskráin hófst með móttöku í Gerðarsafni í Kópavogi.
Skólahljómsveit Kópavogs blés í lúðra á tröppunum á þessu
glæsilega húsi sem baðað var í sumarsól. Forseti bæjarstjórnar
Kópavogs, soroptimistinn Sigurrós Þorgrímsdóttir, tók á móti
gestum, Ásgerður Kjartansdóttir, forseti Soroptimstasambands
Íslands, flutti ávarp og Guðbjörg Kristjánsdóttir, forstöðumaður
Gerðarsafns, sagði frá sýningum hússins en svo skemmtilega
vildi til að að þessu sinni voru listaverkin eingöngu eftir konur.
Skólakór Kársness skemmti gestum með yndislegum söng og
bornar voru fram rausnarlegar veitingar.
Vinadagarnir voru síðan formlega settir á laugardagsmorgni
af Margréti Helgadóttur úr Hafnarfjarðar- og Garðabæjar
klúbbi, formanni undirbúningsnefndar, sem fól Sigrúnu
Klöru Hannesdóttur úr Reykjavíkurklúbbi fundarstjórn. Þá

birtist „Flugfreyjukórinn“ þar sem dömurnar voru allar í
flugfreyjubúningum og vakti kórinn bæði aðdáun og ánægju er
hann söng nokkur létt lög undir stjórn Magnúsar Kjartanssonar.
Þetta er sennilega eini kórinn sinnar tegundar í heiminum.
Fyrst á dagskrá var ávarp Mariet Verhoef-Cohen, forseta
Evrópusambandsins, sem fjallaði um störf og stefnu soropt
imista.
Þá var komið að Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, utanríkisráðherra. Hún flutti skörulega ræðu um aðgerðir til þess
að efla jafnrétti kynjanna og styrkja konur á öllum sviðum.
Hún minntist m.a. á hvaða áhrif kvennafrídagurinn 1975, kjör
Vigdísar Finnbogadóttur sem forseta og stofnun Kvennalistans
hefði haft á jafnréttisbaráttuna hér á landi.
Næst tók til máls Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík,
og velti fyrir sér spurningunni um hvort konur gætu almennt
mótað sína eigin framtíð. Hún sagðist m.a. stundum hafa velt
því fyrir sér hvort það væri sú staðreynd að hún líktist meira
ungum karlmanni í útliti og klæðaburði heldur en konu sem
hefði haft áhrif á velgengni hennar í lífinu. Hún fór á kostum og
eitt er víst að það dottaði enginn undir fyrirlestri hennar.
Þar næst fjallaði Halla Tómasdóttir, stjórnarformaður Auður
Capital, um konur sem frumkvöðla. Hún lítur björtum augum á
framtíð kvenna, jafnvel þó að þær geri í því að vera kvenlegar,
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einnig í klæðaburði. Meirihluti háskólanema í dag væri konur
og konur réðu yfirleitt hvernig peningum heimilanna væri varið.
Hún telur að fyrirtækjum, sem hafa konur í meirihluta í stjórn,
vegni betur og tryggara sé að lána konum fé.
Síðasti frummælandi fyrir hádegi var Berglind Ásgeirsdóttir,
ráðuneytisstjóri og soroptimisti úr Hafnarfjarðar- og Garðabæjar
klúbbi. Hún flutti mjög greinargott erindi um þátttöku kvenna
í ákvarðanatöku og einnig um íslenska löggjöf og reglur sem
hafa stuðlað að bættri stöðu kvenna, eins og t.d. með því að
lengja fæðingarorlof kvenna og karla.
Það var að heyra á máli kvenna á leið í hádegisverðarhlé að
sjaldan hefðu þær hlustað á svo mörg jafngóð og vel flutt
erindi á einum morgni.
Þar sem ráðstefnan var haldin á degi „kvennahlaupsins“ sá
Sigríður Þórarinsdóttir úr Snæfellsnessklúbbi til þess að konur
misstu ekki af þessum árvissa atburði og skipulagði hlaup frá
Grand Hótel í hádegishléinu. Þrátt fyrir rok og rigningu var
mjög góð þátttaka. Alls tóku um 90 íslenskar og erlendar konur
þátt í 3 km hlaupinu og unnu sér inn bol og verðlaunapening
og svo auðvitað ánægjuna af því að taka þátt.
Silja Bára Ómarsdóttir, forstöðumaður Alþjóðastofnunar
Háskóla Íslands, hóf umræður eftir hádegi og fjallaði um
samningatækni fyrir konur. Hún sagði að mjög oft væri konum
ekki boðið að taka þátt í samninga- eða friðarviðræðum. Konur
þyrftu að læra að setja fram kröfur, en jafnframt þyrftu þær að
vita nákvæmlega hvað það væri sem þær vildu ná fram.
Þá var komið að eina karlfyrirlesaranum, Þórólfi Árnasyni,
forstjóra Skýrr, sem fjallaði um konur og fyrirtækjastjórnun.
Hann telur konur geta verið mjög góða stjórnendur, þær leysi
málin á annan hátt en karlar og eigi auðvelt með að sinna
mörgu samtímis. Fyrirtækjum, sem gengju fram hjá konum í
vali á stjórnendum, væri, að hans mati, illa stjórnað.
Síðasta erindi ráðstefnunnar flutti Guðrún Jónsdóttir, talskona
Stígamóta, og fjallaði það um mansal og umfang þess. Þekking
Guðrúnar á þessum málaflokki er víðtæk og það setur að manni
hroll að heyra staðreyndir um þessi mál í okkar heimshluta.

Í lokin var orðið gefið laust til fyrirspurna og var nokkuð rætt
um erindi Guðrúnar.
Rétt er að geta þess að allar glærur frá vinadögunum eru birtar
á vefsíðunni okkar www.soroptimist.is.
Ásgerður Kjartansdóttir, landssambandsforseti, kynnti síðan
yfirlýsingu sem forsetar allra norrænu landssambandanna
höfðu undirritað og birt er á forsetasíðu.
Í lokin var kynnt sameiginlegt mansalsþema sem allir norrænir
soroptimistar munu vinna að á árunum 2008-2012 og var stór
fjólublár borði nældur í barm allra norrænu forsetanna sem
tákn um upphaf þessa mikilvæga verkefnis.
Um kvöldið var hátíðarkvöldverður á Grand Hótel. Veislustjóri
var Sólveig Pálsdóttir úr Seltjarnarnessklúbbi og fórst henni
það vel úr hendi. Karlakórinn Þrestir skemmti gestum með
söng og einnig kom fram danshópur unglinga úr æskulýðsstarfi
Árbæjarkirkju. Þetta allt, ásamt mjög góðum mat, stuðlaði að
skemmtilegum endi á þessum frábæru vinadögum.
Á sunnudeginum fóru flestir þátttakenda í ferð um gullna
þríhyrninginn, Gullfoss, Geysi og Þingvelli.
Viðbrögð gesta sögðu okkur að þetta hefðu verið ákaflega
vel heppnaðir vinadagar; tvær ungar danskar systur höfðu
t.d. á orði að þær hefðu búist við mun eldri þátttakendum, en
hópurinn, sem og dagskráin, hefði komið þeim skemmtilega
á óvart.
Hið eina sem undirrituð saknaði var að ekki skyldu fleiri íslenskir
soroptimistar taka þátt í þessum fundi, þeir misstu af miklu.
Næstu vinadagar verða haldnir í Bergen í Noregi dagana
11.-13. júní 2010.
Kristín Einarsdóttir, upplýsingafulltrúi SI/Í

Systur í þjóðbúningum sínum
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Sendifulltrúafundur í Varsjá
í Póllandi 4.-6. júlí 2008
Ágrip úr skýrslu sendifulltrúa en hana má finna í heild sinni á heimasíðu SI/E http:/www.soroptimist.is/

Sendifulltrúafundur
Evrópusambands
Soroptimista (SI/E) 2008 fór fram
dagana 4.- 6. júlí í Varsjá í Póllandi.
Með atkvæðisrétt fóru, auk stjórnar
og nefndarformanna SI/E, sendifulltrúar frá 29 landssamböndum. Málfrelsi
og tillögurétt höfðu fulltrúar 27 stakra
klúbba frá löndum án landssambanda, 10
varasendifulltrúar og 21 forseti landssambanda. Auk ofantalinna sátu fundinn 25
áheyrnarfulltrúar og 3 fyrrverandi forsetar
SI/E, þær Elisabeth Back Impallomeni,
Heidrun Konrad og Hanne Jensbo sem
er jafnframt verðandi forseti Alþjóðasambandsins. Alls voru fundargestir rúmlega
170. Fundinn sátu af Íslands hálfu
Margrét E. Arnórsdóttir og Hrafnhildur
Sigurðardóttir sendifulltrúar, Sigrún Klara
Hannesdóttir varasendifulltrúi, Ásgerður
Kjartansdóttir forseti Landssambandsins
og Hafdís Karlsdóttir 1. varaforseti SI/E.
Helstu dagskrárliðir og ákvarðanir
fundarins:
Kosningar um lagabreytingar
Alls voru lagðar fram 91 tillaga um breytingar á lögum og reglugerðum. Allar
tillögurnar höfðu verið sendar landssamböndunum sl. vetur. Laganefndin okkar
fékk þær til umfjöllunar og gerði tillögur
til stjórnar landssambandsins um meðferð
þeirra. Stjórn landssambandsins ásamt
sendifulltrúum fundaði að því loknu með
laganefndinni þar sem ákvörðun var tekin
um afstöðu til einstakra tillagna. Samtals
voru 50 tillögur samþykktar, 22 var hafnað
og 19 voru dregnar til baka.

Kosning gjaldkera 2009-2011
Evgenia Dimitrova Koleva frá Búlgaríu
var í kjöri og kosin samhljóða.
Úr skýrslu forseta
Mariet Verhoef-Cohen forseti nefndi
sérstaklega breytingar sem orðið hafa
á skrifstofu samtakanna í Genf en Marie
Irénè Paleologue, framkvæmdastjóri
skrifstofunnar til fjölmargra ára, hefur
látið af störfum eftir dygga þjónustu og
nýr framkvæmdastjóri, Jenifer Beles,
tekið við. Einnig hafa orðið miklar breytingar á öðru starfsliði skrifstofunnar.
Úr skýrslu Hafdísar Karlsdóttur
1. varaforseta
Hafdís gerði grein fyrir 2 verkefnum sem
að hún hefur haft umsjón með; friðarmaraþoninu í Rúanda og verkefninu
„Twinning Unions“.
Friðarmaraþonið í Rúanda var í ár (2008)
haldið í fjórða sinn. Tilgangur með hlaupinu er að gefa rúöndsku þjóðinni jákvæða
ímynd og leggja áherslu á frið og skilning meðal þjóða eftir hin hræðilegu
þjóðarmorð sem þar áttu sér stað 1995.
Verkefnið hefur notið vaxandi áhuga og
skilnings og þátttakendum í hlaupinu
hefur fjölgað ár frá ári; 2005 voru þeir
1.600 en í ár voru þeir um 2.500. Hlaupið
skiptist í heilt maraþon, hálft maraþon og
5 km skemmtiskokk. Í ár fóru 12 Íslend
ingar til Rúanda til að taka þátt í þessum
ánægjulega viðburði og tóku 8 þeirra
þátt í skemmtiskokkinu.
„Twinning Unions“ er verkefni sem
gengur út á að eldri sambönd vinni
með þeim yngri og leiðbeini, m.a.

við að setja markmið og skipuleggja
starfið. Eftirfarandi tengslum hefur verið
komið á: Þýskaland – Búlgaría, Danmörk
– Rúmenía, Belgía – Pólland, Svíþjóð
– Eistland, Finnland – Litháen og Holland
– Georgía.
Úr skýrslu Nilgun Ozler 2. varaforseta
Nilgun sagði frá viðhorfskönnun sem
gerð var meðal allra meðlima SI/E.
Samtals bárust 3.620 svör frá 52 löndum
sem er lítið svarhlutfall miðað við að
í samtökunum eru um 34.000 félagar.
Niðurstöðurnar eru hins vegar mjög
áhugaverðar og eru þær m.a. að hin
hefðbundna soroptimistasystir er 60 ára,
með háskólamenntun, er gift, á börn og
tilheyrir mið- eða hátekjuhópum. Meðalaldur nýrra félagskvenna er 45,11 ár.
Frekari niðurstöður eru í viðauka við
skýrslu sendifulltrúa á innri vef SI/Í. Einnig
á vef SI/E undir yfirskriftinni Survey Report
á slóðinni http://www.soroptimisteurope.
org/Newsroom/tabid/70/Default.aspx
Úr skýrslu Hubertu Colbus Gross
gjaldkera
Innheimta félagsgjalda hefur gengið vel.
Eftir síðasta uppgjör voru 56.000 evrur í
Viðlagasjóði, 82.000 evrur í Skólastyrkja
sjóði og 153.599 evrur í Samstöðusjóði til
ráðstöfunar fyrir úthlutanir úr sjóðunum
tímabilið 2008-2009.
Úr skýrslu Monique Riviere fráfarandi
forseta
Verkefni Monique hafa verið að hafa
umsjón með Viðlagasjóði, fylgjast með
framvindu mála hjá klúbbum í Norður-
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Afríku og taka þátt í að skipuleggja og
kenna á námskeiðum fyrir soroptimista.
Monique hefur einnig tekið þátt í vinnu
um framtíðarsýn soroptimistasamtakanna.
Úr skýrslu Eliane Lagasse verðandi
forseta
Eliane er í forsvari fyrir Five-O verkefninu
og er nýr bæklingur um verkefnið
væntanlegur í ágúst. Undanfarna mánuði
hafa landssambönd soroptimista um
heim allan safnað upplýsingum frá ríkisstjórnum landa sinna um fjárveitingar til
jafnréttismála (Gender Equality). Eliane
hvetur alla soroptimista til að sýna
áhrifamátt sinn við að bæta kjör kvenna
og barna.
Úr skýrslu Gerdu C. Huisman ritara
sambandsins
Ásamt því að aðstoða forseta SI/E
var henni falið að sjá um undirbúning
ráðstefnu SI/E í Amsterdam 2009, halda
utan um verkefnaskýrslur (PFR) vegna
vatnsverkefna (sjá www.soroptimistgoforwater.nl) og starfslýsingar en þær eru
flestar þegar komnar á vef SI/E www.
sorpotimisteurope.org
Úr skýrslu Mariu Luisu Six Origoni
fulltrúa almannatengsla
Verkefni hennar eru að gera hvern klúbbfélaga betur meðvitaðan um sameiginlegt
hlutverk okkar; bæta upplýsingamiðlun
og koma upplýsingum um ráðstefnuna
í Amsterdam 2009 á framfæri. Maria
hvetur landssambönd og klúbba til að
nota lógóið fyrir vatnsþemað ,,Soropt
imists go for water” í öllum gögnum.
Vefur SI/E hefur verið betrumbættur og
Maria hvetur landssambönd og klúbba
til að efla vefi sína og uppfæra reglulega.
Aðalverkefnið framundan er að kynna
ráðstefnuna í Amsterdam í júlí 2009.

tölvukerfi og vef SI/E og er frekari þróun
enn í gangi. Hafa 3.200 félagar sótt um
aðgang að innri vef og meðalfjöldi
heimsókna á dag er 370. Höfuðstöðvum
bárust 346 verkefnaskýrslur (PFR)
tímabilið 1. október 2007 - 31. mars 2008.
Flestar voru sendar í tölvupósti (66%) en
84 skýrslur (24%) voru skráðar beint á
vefinn (online).

Evrópu og Afríku) í stökum klúbbum og
samböndum, sem ekki höfðu fjárráð, til
að sækja stjórnarfund SI í Glasgow 2007.
Í dag er staða sjóðsins 13.592 evrur.
Samþykkt var að nýta sjóðinn til að styrkja
soroptimista sem ekki hafa fjárhagslega
möguleika að taka þátt í ráðstefnunni
,,Soroptimists go for water” í Amsterdam
2009.

Fjármál
Hagnaður af rekstri sambandsins
2005-2007
Við uppgjör reikninga fyrir 2005-2007 var
afgangur af rekstri 198,5 þús. evrur og var
eftirfarandi samþykkt:
1) 60.000 evrur fluttar til Viðlagasjóðs og
ráðstafað á næstu 4 árum.
2) 40.000 evrur veittar til að mæta kostnaði
við ráðstefnuna í Amsterdam 2009.
3) 20.000 evrur veittar til að aðstoða
félagskonur frá fátækum svæðum til að
sækja ráðstefnuna í Amsterdam.
4) 78.500 evrum bætt við höfuðstól SI/E.

Viðlagasjóður/Action Fund
22 styrkbeiðnir bárust og var 13 verkefnum
veittur styrkur:
1) Alliance Tombouctou í Malí, 5.600 evrur
til að bora eftir vatni í bænum Koriome í
Malí.
2) Marrakech í Marokkó, 7.000 evrur til
að koma á rennandi vatni og hreinlætis
aðstöðu í 2 skólum í dreifbýli.
3) Fria Kimbo í Gíneu, 5.700 evrur til
uppbyggingar á brunni með vökvadælu
til að útvega hreint drykkjarvatn fyrir
dreifbýli með 2.660 íbúum.
4) Novgorod í Rússlandi, 5.000 evrur til að
mála barnaheimili sem vistar 100 börn á
aldrinum 3-6 ára.
5) Lomé I í Tógó, 5.300 evrur til að koma
upp girðingu í kringum grunnskólann í
Cebevito. Fram að þessu hafa nemendur
og kennarar verið berskjaldaðir gagnvart
áreitum dag og nótt frá eiturlyfjasölum
og –neytendum.
6) Silute í Litháen, 3.600 evrur til að kynna
nauðsyn þess að fólk sé reiðubúið til að
gefa líffæri eftir dauða sinn.
7) Tallin í Eistlandi, 1.500 evrur til að koma
upp leikvelli og leiktækjum í nágrenni við
hæli fyrir munaðarlaus börn.
8) Plovdiv í Búlgaríu og Tampere í
Finnlandi, 4.000 evrur til 3 ára verkefnis til
forvarnar beinþynningu.
9) Caldas de la Rainha í Portúgal, 5.200

Tillögur stjórnar SI/E 2007-2009 um
breytingar á sjóðum:
1) Stuðningur við sýningar á myndverkum
barna um börn og ofbeldi
Sjóðurinn var stofnaður á sendifulltrúafundi 2001 til að styðja við sýningar á
myndum barna um ofbeldi í framhaldi af
myndasamkeppni meðal barna um sama
efni sem var verkefni Hélène van Themse
þáverandi forseta SI/E. Samþykkt var að
50% af inneign yrði notað til stuðnings
vatnsverkefnum og 50% til verkefna
tengdu ungu fólki og ofbeldi.
2) Sjóður til styrktar þátttöku í stjórnarfundi SI í Glasgow 2007
Sjóðurinn var stofnaður til að styrkja
soroptimistasystur (aðallega frá Austur-

Úr skýrslu Marlies Hampel verklags
ráðgjafa (Procedural Advisor)
Þetta er nýtt embætti innan stjórnar
sambandsins og eru helstu verkefnin
að aðstoða forseta, í samráði við
framkvæmdastjóra, um hvaðeina sem
varðar starfið, undirbúa dagskrá stjórnarfunda og annarra funda og að sjá til þess
að stjórnarfundir, sem og aðrir fundir,
gangi vel fyrir sig.
Frá starfsemi skrifstofu SI/E í Genf
Miklar endurbætur hafa verið gerðar á
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evrur til að koma á og kynna heima
þjónustu fyrir aldraða og veikburða
einstaklinga sem dvelja heima.
10) Land der Waas í Belgíu, 1.500
evrur til að fjármagna barnakennslu og
heilbrigðisfræðslu kvenna í fátæku héraði
í Úganda.
11) Bratislava í Slóvakíu, 2.500 evrur til að
hafa upp í kostnað fjölskyldumóts (Family
Cup) þar sem fjölskyldur með heilbrigð
og fötluð börn taka þátt í hinum ýmsu
íþróttagreinum.
12) Union á Madagaskar, 5.000 evrur til
að þróa verkefni við að koma á skipulagðri krabbameinsleit hjá konum.
13) Butare í Rúanda, 4.600 evrur til að
berjast gegn fátækt og aðstoða ekkjur,
m.a. með því að byggja grísastíu og þróa
ræktun gæðagrísa.
Þema SI/E 2007-2011
Mariet Verhoef-Cohen, forseti SI/E, valdi
vatn sem meginþema í verkefnavali
sambandsins fyrir tímabil sitt 2007-2009
og mun verðandi forseti, Eliane Lagasse
(2009-2011), hafa sama þema. Mörg
verkefni eru þegar í gangi og önnur í
undirbúningi. Bent er á vefinn www.
soroptimistsgoforwater.nl og einnig
PEP (Program Exchange Pool) þar sem
klúbbar auglýsa eftir samstarfsklúbbum í
hin ýmsu verkefni. Verkefnið var kynnt á
landssambandsfundi sl. vor.
Verkefnastjórar SI/E
Tengiliður
verkefnastjóra
(Program
Liaison Officer), Ulrike Neubert, benti
á að mikilvægt væri að verkefnastjórar
klúbba kynntu í klúbbunum upplýsingar um verkefni sem þeir fengju frá
verkefnastjórum landssambandanna og
verkefnin fengju umræðu þar. Hún lagði
áherslu á að reyna að tengja sem flest
verkefni við þema Evrópuforseta, vatnið,
og gera meira af því að leita eftir samstarfi
við aðra aðila. Einnig minnti hún á PEP
(Program Exchange Pool).
Nefndir SI/E:
Útbreiðslunefnd
Í skýrslu Ullu Madsen, formanns
Útbreiðslunefndar, kom fram að enn
er félögum í soroptimistasamtökunum
að fækka og er það mikið áhyggjuefni.
Félögum í heimshlutasamböndunum í
heild hefur fækkað um tæplega 700 (0,8%)
frá síðasta ári, úr 89.622 í 88.925. Góðu
fréttirnar eru hins vegar þær að í SI/E
fjölgaði félögum um rúmlega 400 (1,2%),

úr 34.280 í 34.707. Flestir nýir klúbbar á
síðasta ári voru stofnaðir í Austurríki,
Hollandi og Þýskalandi. Í dag eru 1.225
klúbbar í 57 löndum innan SI/E.
Laganefnd
Laganefnd átti mjög annríkt sl. ár vegna
lagabreytingatillagna sem kosið var um á
fundinum. Einnig voru lagðar fram breytingatillögur á reglugerð um Viðlagasjóð
og reglugerð um Skólastyrkjasjóð.
Skólastyrkjanefnd
Alls bárust 37 umsóknir. Veittir voru
11 styrkir að upphæð samtals 82.000
evrur. Meðal styrkþega er Ásta Björk
Jónsdóttir en umsókn hennar var studd
af Akranessklúbbi.
Dr. Noél sjóðurinn
Úr Dr. Noél sjóðnum er veittur einn
styrkur á ári til kvenkyns lýtalæknis. Að
þessu sinni hlaut lýtalæknir frá Tógó styrk
að upphæð 10.000 evrur.
Skýrslur landssambanda og stakra
klúbba
Eliane Lagasse, verðandi Evrópuforseti,
og Nilgun Ozler, 2. varaforseti, höfðu séð
um að samræma skýrslurnar. 25 sambönd
af 26 skiluðu skýrslum en aðeins rúmlega
helmingur stakra klúbba, þ.e. 49 af 84.
The Link
Fram kom að áskrifendum að Link hefur
fjölgað, eru nú gefin út 5.387 eintök á
frönsku og 3.950 á ensku. Ritstjórinn
telur að blaðið sé orðið mun líflegra og
fjölbreyttara en áður. Samþykkt var tillaga
stjórnar SI/E um að skipuð yrði nefnd til
að skoða hvort tímaritið uppfyllti kröfur
um að vera nútímalegt tímarit og hvort
hægt væri að gera breytingar til bóta.

Evrópuráðið,
European
Women’s
Lobby (EWL) og Öryggis- og samvinnu
stofnun Evrópu (OSCE)
SI/E á 2 fulltrúa hjá Evrópuráðinu,
1 hjá EWL og 1 hjá OSCE. Öll hafa þessi
samtök að markmiði að standa vörð
um mannréttindi, styrkja lýðræðislega
stjórnarhætti, efla mannleg gildi og
almenn lífsgæði Evrópubúa. Mjög mikilvægt er fyrir soroptimista að eiga fulltrúa
á þessum stöðum, bæði til að koma
baráttumálum sínum á framfæri og til að
fylgjast með hvað er á döfinni í þessum
málaflokkum víðs vegar um Evrópu.

Framtíðarsýn soroptimistasamtakanna
Heidrun Konrad, fyrrverandi forseti SI/
E og fulltrúi sambandsins í vinnuhópi
á vegum alþjóðasambandsins um
framtíðarsýn soroptimista, sagði frá
störfum hópsins. Hann hefur lagt fram
víðtækar hugmyndir um framtíðarskipulag samtakanna sem allir fulltrúar höfðu
fengið sendar fyrir fundinn. Mörgum
innan SI/E, þar á meðal stjórn SI/E, finnst
þessar hugmyndir ganga allt of langt og
að verið sé að framvísa valdi frá landssamböndum og heimshlutasamböndum
til stjórnar alþjóðasambandsins.
Mariet Verhoef-Cohen, Evrópuforseti,
rifjaði upp sögu og þróun samtakanna
og las síðan yfirlýsingu um að stjórn SI/
E myndi hafna öllum tillögum um skipulagsbreytingar en samþykkja breytingatillögur sem snúa að aðgerðum sem eru
til þess fallnar að gera okkur nútímalegri
og framsýnni. Sjá glærur á slóðinni http://
www.soroptimisteurope.org/Newsroom/
tabid/70/Default.aspx
Í framhaldi af þessu stýrði Christine
Cromwell-Ahrens, fulltrúi SI/E hjá
Evrópuráðinu, umræðum um málefnið.
Í lok umræðna, sem voru mjög málefna
legar, samþykkti fundurinn yfirlýsingu stjórnar SI/E og lýsti fullu trausti á
stjórnina til að fara með umboð hennar
á vettvangi alþjóðasambandsins án þess
að viðhafa þyrfti flókið samþykktarferli
meðal landssambandanna.
Fjögurra ára verkefni
alþjóðasambandsins
Forseti kynnti verkefnið og vinnuna sem
farið hefur fram hingað til. Þetta verkefni
var kynnt á landssambandsfundi okkar sl.
vor. Nánari upplýsingar má einnig finna
á vef okkar á slóðinni http://www.soropt
imist.is/is/forsida/verkefni/althjodleg
verkefni/ . Þá kom fram að þetta verður
líklega síðasta fjögurra ára verkefni
alþjóðasambandsins þar sem í framtíðinni
er stefnt að verkefnum til lengri tíma.
Næsti sendifulltrúafundur verður í
Amsterdam í Hollandi í júlí 2009 og
næsta Evrópuþing soroptimista haldið í
beinu framhaldi.

Í ágúst 2008
Margrét E. Arnórsdóttir og Hrafnhildur
Sigurðardóttir, sendifulltrúar

Soroptimistasamband Íslands – Fregnir

15

Soroptimistaklúbbur Árbæjar
Soroptimistasystur og makar á góðri stund í Hvalfirði

Soroptimistaklúbbur Árbæjar var stofnaður 18. október
1980. Kristín Sjöfn Helgadóttir var fyrsti formaður klúbbsins.
Guðmóðir klúbbsins er Halldóra Eggertsdóttirog afhenti Pirkko
Auvinen, sendifulltrúi, klúbbnum stofnskrána.
Í dag erum við 29 starfandi systur, þar af 12 stofnfélagar.
Heiðursfélagar eru tveir, þær Kristín Sjöfn Helgadóttir og
Guðrún Kristinsdóttir.
Fundir
Fundir okkar eru haldnir annan mánudag hvers mánaðar kl. 18:30
og er aðalfundarstaður okkar Safnaðarheimili Árbæjarkirkju og
höfum við þann háttinn á að það eru alltaf þrjár systur sem sjá
um að undirbúa salinn, hafa umsjón með kaffi og síðan frágangi
eftir fundi og hefur það gengið mjög vel en þá nýbreytni tókum
við upp fyrir þremur árum að fá aðkeyptan mat á fundina og
hefur það mælst vel fyrir.
Við höfum einnig verið duglegar í gegnum tíðina að halda
vinnustaðafundi sem eru alltaf jafn fróðlegir og skemmtilegir
og veita okkur innsýn í líf og starf okkar systra.
Jólafundurinn okkar er alltaf haldinn í heimahúsi sem skapar
mikla hátíðarstemningu, og ekki má gleyma vorfundinum
okkar en sú hefð hefur skapast að á maífundinn bjóðum við
mönnunum okkar með út fyrir bæinn og eigum góða kvöld
stund saman með mat og tilheyrandi.
Til að fagna sumri og kveðjast fyrir sumarfrí þá hittumst við í
Systralundinum okkar í holtinu á móti Rauðavatni og höfum við
systur ræktað þennan lund síðastliðinn 16 ár.
Þarna er orðinn mikill og fallegur gróður og felst vinnan okkar
nú aðallega í því að hlúa að og hreinsa í kringum þann gróður,
sem kominn er, og segja nágrannar Systralundar að þegar
við birtumst á staðinn sé það eins konar staðfesting á því að
sumarið sé komið.
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Starfsemin
Samstarf okkar við Árbæjarkirkju hefur verið mikið í gegnum
tíðina og má þá helst nefna að við höfum í samstarfi við prestana
okkar gefið matarkörfur fyrir jólin til þeirra sem mest þurfa á að
halda í hverfinu okkar. Við sjáum um að klæða fermingarbörnin
okkar í kirtlana fyrir fermingar og síðast en ekki síst þá höldum
við kaffisamsæti fyrir aldraða eftir messu á uppstigningardag
sem er eins og kunnugt er „Dagur aldraðra“ og hafa þessi
kaffisamsæti notið sívaxandi vinsælda og nú er svo komið að
við þurfum sennilega að fara að hafa tvísetið í salinn þar sem
hann tekur „ekki nema“ 120 til 130 manns í sæti í einu. Þetta
starf okkar í kirkjunni hefur gert það að verkum að íbúar hverfis
ins hafa kynnst okkar félagsskap.
Fjáröflun
Í nóvember ár hvert höldum við „Vinkvennakvöld” og er
það okkar aðalfjáröflun. Við „bjóðum” dætrum, mæðrum,
systrum, mágkonum og auðvitað vinkonum okkar til skemmt
unar þar sem þríréttaður hátíðarkvöldverður er borinn á borð,
skemmtiatriði, glens og gaman er haft við og ekki má gleyma
happdrættinu sem alltaf er vinsælt.
Styrkir og gjafir
Í gegnum tíðina höfum við veitt marga styrki og gjafir og má til
að mynda nefna Klúbbinn Geysi, Götusmiðjuna, Foreldrahús,
Krabbameinsfélag Íslands og félagið Blátt áfram. Þá eigum
við dóttur á Indlandi, sem við stöndum við bakið á, og einn
uppkominn son eigum við þar sem kominn er vel til manns
með fjölskyldu og heimili. Erum við virkilega stoltar af þessum
börnum okkar. Þá höfum við einnig lagt okkar að mörkum
að styrkja fjölskyldur í hverfinu okkar sem hafa átt mikið
veik börn.

Vinaklúbbar
Vinaklúbbar okkar eru þrír, Köge í Danmörku, Kalmar í Svíþjóð
og Lewistown í Montana, USA.
Í gegnum tíðina höfum við Árbæjarsystur reynt að vera duglegar
að sækja haustfundina sem að okkar mati eru mjög fræðandi
og ekki síður skemmtilegir þar sem systur af öllu landinu koma
saman og kynnast hvor annarri, bæði hvað varðar starfsemi og
ekki síst persónulega. Þá hafa landssambandsfundirnir einnig
mikið gildi og frábært að hafa fengið að vera gestgjafar sl. vor
þar sem þátttakan var mjög góð og mikil stemning í hópnum.

Vonum við Árbæjarsystur að allar hafi haft ánægju af og færum
við ykkur bestu þakkir fyrir samveruna og hlökkum til að vera
með á næsta ári hjá Soroptimistaklúbbi Reykjavíkur.
							
Með systrakveðju,
f.h. Soroptimistaklúbbs Árbæjar
							
Jónína Guðjónsdóttir, formaður

Birna Guðmundsdóttir,
þroskaþjálfi

Ég heiti Birna Guðmundsdóttir og er
þroskaþjálfi og mig langar til að kynna
ykkur starfið mitt.
Árið 2001 stofnaði Félagsþjónusta
Reykjavíkur nýtt úrræði fyrir barnafjöl
skyldur borgarinnar. Tilgangurinn var
að fækka stofnanavistunum barna. Í
dag er þjónustan rekin af Velferðar
sviði Reykjavíkurborgar á grundvelli
laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.
Ráðgjafar þjónustunnar eru allir uppeldis
menntaðir. Markmiðið er að veita
ráðgjöf og fræðslu til foreldra í uppeldis
hlutverkinu inni á heimilum þeirra. Nýja
úrræðið fékk nafnið Stuðningurinn heim
og var með aðsetur að Sólvallagötu 10.

Árið 2005 fluttum við að Hraunbergi 15
og við bættust tveir nýir starfsmenn og
breyttist þá nafnið á úrræðinu í Stuðning
urinn heim – uppeldisráðgjöf.
Vinnutíminn er breytilegur, frá 08:00 til
21:00, en alltaf átta tímar í senn. Umsóknir
berast frá þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar og Barnavernd Reykjavíkur.
Þjónustan er átta vikur hjá hverri
fjölskyldu og á því tímabili eru haldnir
þrír fundir. Á fyrsta fundinum er farið
yfir markmið umsóknarinnar og fjórum
vikum síðar er haldinn stöðufundur
þar sem farið er yfir vinnuna, sem er
búin, og ákveðið með áframhaldið. Á
lokafundinum er farið yfir stöðuna aftur
og stundum er fjölskyldunni boðið þrjú
skipti í eftirfylgd. Í sumum tilfellum
leggja starfsmenn til áframhaldandi
stuðning annars staðar frá, t.d tilsjón,
persónulegan ráðgjafa, heimaþjónustu,
fjölskyldumeðferð og/eða sérstuðning
fyrir börn í skóla. Við förum á fundi í
skóla, leikskóla og á aðra staði sem
við kemur börnum. Við heimsækjum
fjölskylduna einu sinni til tvisvar í viku og
erum einn til tvo tíma í senn. Í sameiningu
finnum við lausn á vanda fjölskyldunnar
og styðjum hana í að vinna úr honum.
Vandinn getur verið mjög mismunandi.
Mörg börn eru með einhverja greiningu
og sumir foreldrar líka. Einnig þjónum
við fjölskyldum af erlendum uppruna og
vinnum þá í sumum tilfellum með túlki.

Starfið mitt
Margir foreldrar eiga erfitt með að láta
börnin fara að sofa eða fá þau til að
borða, sum borða of mikið og önnur of
lítið. Það getur verið erfitt að fá börnin til
að læra heima, mæta í skólann, fara eftir
útivistarreglum og hlýða foreldrunum.
Stundum fáum við ófrískar mæður sem
eru óöruggar og kvíðnar. Þá förum við
til þeirra rétt áður en barnið fæðist og
svo eftir fæðingu og leiðbeinum þeim
varðandi ummönnun ungbarna.
Starfsfólkið
sækir
endurmenntun,
námskeið og ráðstefnur þegar tækifæri
gefast. Við vinnum eftir lausnamiðaðri
hugmyndafræði, þar sem áhersla er lögð
á styrkleika hvers og eins, markmið sett
og horft til framtíðar. Við notum mikið
myndrænt efni. Starfið getur verið mjög
gefandi og sigrarnir stórir
Umsóknum
í
Stuðninginn
heim
– uppeldisráðgjöf hefur fjölgað jafnt
og þétt. Til gamans má geta að árið
2002 sinntum við 39 fjölskyldum og
62 börnum, en árið 2007 voru
fjölskyldurnar 111 og börnin 179.
Segja má að mottóið í starfi okkar sé,
eitt lítið skref getur verið upphaf mikils
sigurs.

Kær kveðja,
Birna Guðmundsdóttir,
Soroptimistaklúbbi Árbæjar
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Soroptimistaklúbbur Bakka og selja
Soroptimistaklúbbur Bakka og Selja var
stofnaður 18. október 1980. Stofnfélagar
voru 18 og eru 9 af þeim starfandi ennþá.
Nú eru systur í klúbbnum 36. Heiðursfélagi okkar er Vigdís Einarsdóttir sem
jafnframt er stofnfélagi.
Við höldum flesta fundi okkar í Kirkjumiðstöð Seljakirkju og borðum saman
kvöldmat. Við fáum mat frá veisluþjónustu
en þrjár systur skiptast á um framreiðslu
og frágang. Einu sinni á ári er haldinn
vinnustaðafundur á vinnustað einnar
systur og u.þ.b. annað hvert ár höldum
við sameiginlegan fund með öðrum
klúbbi. Á vorfundi förum við út úr bænum
og bjóðum þá mökum með. Desemberfundur er jólafundur með hátíðamat sem
systur elda sjálfar, þá er sungið og skifst
á jólapökkum.
Margar fróðlegar og skemmtilegar ferðir
höfum við farið í okkar vorferðum, nú síðast
skoðuðum við Keili, miðstöð fræðslu á
„Vellinum” í Keflavík. Þessar ferðir eru
oftast farnar að kvöldlagi, þ.e. á fundardegi. Stundum höfum við farið í lengri
ferðir, m.a. til Akureyrar og Húsavíkur
og vorum þá 3-4 daga. Við systur, ásamt
mökum, höfum einnig ferðast saman
út fyrir landsteinana. Tvisvar höfum við
heimsótt vinaklúbba okkar. Vinaklúbb
okkar í Esbjerg, Danmörku, heimsóttum
við 2001 og vinaklúbbinn á Ermasunds
eyjunni Jersey 2007. Þetta voru mjög vel
heppnaðar ferðir og þátttaka góð. Það
er mjög ánægjulegt að hitta soroptimista
í öðrum löndum og kynnast því hernig

þær starfa. Klúbburinn okkar hefur einnig
tekið á móti vinaklúbbum.
Starfsemi klúbbsins er í anda markmiða
soroptimistahreyfingarinnar, sem vera
ber, og tekur klúbburinn þátt í verkefnum
hreyfingarinnar innanlands og utan,
einnig starfar hann að málefnum í okkar
heimahverfi.
Á fundum okkar erum við gjarnan
með fyrirlestra eða fræðslu sem vísa til
verkefnasviða soroptimista. Klúbbsystur
fjölmenna yfirleitt á fundi og atburði á
vegum landssambandsins (SI/Í). Við höfum
einnig verið duglegar að taka að okkur
störf á þess vegum, m.a. er fráfarandi
ritnefnd úr okkar klúbbi. Verðandi forseti
SI/Í, Guðrún Erla Björgvinsdóttir, og
verðandi ritari, Snjólaug Sigurðardóttir,
eru úr okkar klúbbi.
Verkefni klúbbsins eru margvísleg, en eitt
aðal- og framhaldsverkefni okkar er að
styrkja fatlaða unga konu árlega. Unga
konan er bundin við hjólastól og er með
algjört málstol en hún notar tölvu til að
tjá sig og hafa samband við annað fólk.
Hún var „spörkuð niður“ af jafnöldrum
sínum þegar hún var unglingur. Hún fær
peningaupphæð árlega, við bjóðum
henni á jólafundinn okkar og förum með
henni á kaffihús.
Við söfnum peningum á ýmsan hátt,
seljum ýmsa smáhluti, t.d. skópoka, með
merki soroptimista, sem við höfum sjálfar
saumað, kort teiknað af systur, sem
var í klúbbnum, blóm o.fl. Við höldum
kompusölu í Kolaportinu, þegar geymslur

okkar yfirfyllast, og fyrir jólin höfum við
selt humar, rækjur og pappírsvörur. Öll
þau góðu málefni sem við viljum styrkja
kosta peninga og því verðum við að finna
upp á ýmsu til fjáröflunar.
Fyrir nokkrum árum réðst klúbburinn í
það verkefni að gefa út ljóðabók eftir
heiðursfélaga okkar, Vigdísi Einarsdóttur,
„Vigdísarljóð“. Þetta var ánægjulegt
verkefni en aðallega verk þriggja systra.
Bókin hefur m.a. verið seld til fjáröflunar
fyrir klúbbinn.
Ein klúbbsystir var með óvenjulegt verkefni
á síðasta ári. Hún tók sig til og saumaði
altarisdúk fyrir altari Seljakirkju. Hann er
saumaður með harðangri og klaustri og
tók það systur okkar ófáa tíma að vinna
slíkt handverk. Dúkurinn var afhentur í
nafni klúbbsins á jólafundi okkar en sem
fyrr segir höldum við flesta okkar fundi
í kirkjumiðstöðinni án endurgjalds. Við
gefum því kirkjunni gjafir í þakklætisskyni
þegar við höfum tækifæri til. Af þessari
gjöf erum við ákaflega stoltar.
Klúbburinn hefur séð um kirkjukaffi
fyrir aldraða í Seljahverfi eftir messu á
uppstigningardag annað hvert ár á móti
kvenfélagi Seljasóknar.
Góður andi og samheldni er ríkjandi
meðal systra í Bakka- og Seljaklúbbi og
leggjum við áherslu á systraþel, góða og
skemmtilega samveru.
Með systrakveðju,
Arnheiður Ingólfsdóttir,
formaður 2006-2008.

Bakka- og Seljasystur við altari Seljakirkju

18

Soroptimistasamband Íslands – Fregnir

Starfið mitt
Ég útskrifaðist sem líffræðingur frá
Háskóla Íslands vorið 1993. Sama ár hóf
ég meistaranám í líffræði með áherslu
á plöntuvistfræði. Í náminu fékk ég
forsmekkinn af því hvernig er að starfa
sem plöntuvistfræðingur en verkefnið
mitt fólst í því að rannsaka samskipti milli
plantna í votlendi og áhrif mismunandi
umhverfisþátta á þær. Í tvö sumur lá
ég á hnjánum í forblautum flóa og taldi
grös. Þetta var í Framengjum í Mývatns
sveit þannig að ekki spillti umhverfið fyrir
vinnugleðinni þó að einstaka mýfluga hafi
gert manni lífið leitt. Alla tíð síðan hafa
votlendissvæði heillað mig og ef ég er í
góðum stígvélum þá fer ég frekar kelduna
en krókinn.
Meðfram náminu kenndi ég í plöntuvistfræði og grasafræði og kom þá
sérstaklega að verklegri kennslu þar sem
nemendur eru ýmist í gróðurgreiningum
í náttúrunni eða að skoða innri byggingu
plantna í smásjám. Það á mjög vel við
mig að kenna verklega kennslu þar sem
maður nær almennt betra sambandi við
hvern og einn nemenda heldur en þegar
kennslan fer fram í formi fyrirlestra. Ég
hef verið viðloðandi kennslu alla tíð síðan
sem stundakennari við Háskóla Íslands.
Frá því að ég lauk námi hef ég aðallega
verið í rannsóknastörfum hjá Líffræði
stofnun Háskóla Íslands og þá fyrst
og fremst komið að rannsóknum
varðandi
æxlunarvistfræði
íslensku
háplöntuflórunnar í Þúfuveri sem er hluti
af Þjórsárverum sunnan við Hofsjökul. Ég
hef því varið dágóðum tíma í Þjórsárverum
undanfarin sumur, aðallega í Þúfuveri
austan Þjórsár við rannsóknir en einnig
vestan ár sem leiðsögumaður. Verin skipa
því sérstakan sess í mínum huga og það er
yndislegt að koma í Þúfuver eftir að hafa
keyrt yfir melöldur kílómetrunum saman
enda eru verin ein stærsta og fjölbreytt
asta gróðurvin hálendisins.
Þær gróðurrannsóknir sem ég hef komið
að hafa ýmist verið hluti af umhverfismati
þar sem framkvæmdaraðili greiðir kostnað
rannsóknarinnar eða grunnrannsóknir en
þá þarf að fjármagna rannsóknirnar eftir
öðrum leiðum, oftast í formi styrkja. Styrkupphæð setur því oft skorður á stærð
og lengd rannsóknarinnar. Ég hef því
oftast verið í tímabundnu rannsóknastarfi

Rannveig Thoroddsen, plöntuvistfræðingur

við Líffræðistofnunina frá einum tíma
til annars en sinnt kennslu yfir veturinn.
Einnig var ég í hlutastarfi hjá Landvernd
sem eru umhverfis- og náttúruverndar
samtök frá 2003 til byrjun árs 2008 sem
var mjög fjölbreytilegt og menntun mín
nýttist þar vel þó með öðrum hætti væri.
Í febrúar sl. hóf ég hins vegar fullt starf hjá
Náttúrufræðistofnun Íslands við gróðurkortagerð. Þarna fæ ég svolítinn annan
vinkil á gróðurinn, frá því að einblína á
einstakar tegundir yfir í að kortleggja
gróðurfélög út frá 1-3 einkennis
tegundum.
Eins og gefur að skilja er sumarið
mikilvægur tími fyrir plöntuvistfræðing
og sá tími vel nýttur til að afla gagna.
Flestar plöntuvistfræðirannsóknir ganga
út á það að afla upplýsinga um ákveðnar
plöntutegundir, stofna ákveðinna plantna
eða ákveðin plöntusamfélög, þ.e. hvernig
margar plöntutegundir raðast saman í
gróðurfélög. Mismunandi gróðurfélög
mynda síðan gróðurlendi eins og votlendi,
graslendi og svo framvegis.
Það getur verið mjög tímafrekt að skrá
niður allt á einu svæði þannig að venju
legast er tekið tilviljanakennt úrtak, t.d. úr
ákveðnum plöntustofni. Það má m.a. gera
með því að leggja út reiti og innan þeirra
eru lagðir út rammar og skráðar upplýsingar eða tekin sýni úr römmunum. Þetta
geta verið upplýsingar um þekju plantna,
blómgun og aldinmyndun einstakra
tegunda, jarðvegssýni o.s.frv. eftir því
hvað verið er að rannasaka. Það hafa því
ófáar stundir farið í að liggja á hnjánum
yfir slíkum römmum og skrá niður upplýsingar. Þetta er ekki ónýtt í fallegu umhverfi
og góðu veðri en stundum er veðrið ekki
alltaf eins og best verður á kosið. Maður

verður því stundum kaldur og hrakinn að
liggja kyrr á hnjánum tímunum saman og
loppinn á höndunum við skráningu, ég
tala nú ekki um ef rignir líka því þá fara
skráningareyðublöðin að límast saman
eyða leysast upp í bleytunni jafnvel þótt
að reynt sé að hlífa blöðunum með því að
skrá á þau undir glærum plastpoka.
Í gróðurkortagerðinni hjá Náttúrufræðistofnun er ég hinsvegar meira
á hreyfingu. Ég fer með loftmynd af
svæðinu sem á að gróðurkortleggja,
ýmist innrauða eða í náttúrulegum litum.
Á loftmyndunum má greina mismunandi
litbrigði í mismundandi blettum eða
gróðurfélögum. Síðan geng ég í blettina
sem ég greini á loftmyndunum og athuga
hvaða gróðurfélag er um að ræða. Síðan
teikna ég mörk hvers gróðurfélags inn
á myndina og merki eftir sérstökum
gróðurlykli. Þegar komið er í hús þá er
teiknað aftur á loftmyndirnar í tölvu og
gengið frá gróðurkorti sem ýmist getur
sýnt einstök gróðurfélög ofan á loftmynd
eða þá að gróðurfélögin eru tekin saman
í gróðurlendi og þá er gert svokallað
þemakort eða gróðurlendakort.
Það sem heillar mig mest við starfið mitt
er útiveran á sumrin og fá tækifæri til að
ferðast um landið, oft á staði þar sem fáir
hafa tækifæri til að fara um. Þjórsárver eiga
sinn stað sem einn af mínum uppáhalds
vinnustöðum en í sumar hafa líka bæst
við margir staðir, hver öðrum fegri. Þar
má nefna Skagafjörð, Eldvörp og Gunnu
hver á Reykjanesskaga, Veiðivötn, Hrafntinnusker og Hólmsárlón. Þetta eru oft
miklar ævintýraferðir en vinnudagurinn
getur verið langur og dagsbirtan nýtt til
hins ítrasta. Það er því líka ljúft að komast
heim og hvílast eftir góða vinnuferð.
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Soroptimistaklúbbur
Hóla og fella
Flutt á 25 ára afmælishátíð klúbbsins sem fram fór á Flúðum
29. september 2007:
Soroptimistaklúbbur Hóla og Fella var stofnaður 18. september 1982 og hefur því starfað í 25 ár um þessar mundir. Stofn
félagar klúbbsins voru 18 en 12 þeirra eru ennþá starfandi.
Fyrsti formaður klúbbsins var Laufey Hannesdóttir.
Upphafið að stofnun klúbbsins séð frá mínum sjónarhóli var
það að kona nokkur, Halldóra Eggertsdóttir, hringdi í mig. Ég
þekkti hana ekkert og hafði aldrei heyrt hennar getið. Hún var
að safna liði kvenna eftir starfsheitum í hverfinu mínu, Breiðholti,
til að vinna að góðgerðar – og mannúðarmálum. Þetta var fjórði
klúbburinn sem hún stofnaði í Reykjavík. Klúbburinn okkar hét
fyrstu árin Soroptimistaklúbbur Reykjavík IV. Halldóra lést fyrir
nokkrum árum. Hún vann ötullega að útbreiðslu soroptimista
hreyfingarinnar á Íslandi og er guðmóðir flestra eldri soropt
imistaklúbba á Íslandi en þeir eru nú 16 víðs vegar um landið.
Fyrstu árin öfluðum við systur klúbbnum tekna með ýmsum
hætti m.a. seldum við sérhönnuð jólakort til soroptimista í
Bretlandi. Þetta verkefni var skemmtilegt, unnið í samvinnu
við Árbæjarklúbbinn. Klúbburinn varði ágóða af fjáröflunum
til líknar og menningarmála. Árshátíðir klúbbsins urðu fljótt
vinsælar og voru þær nefndar Mannamót til heiðurs mökum
klúbbsystra. Stuðningur þeirra og velvilji til okkar klúbbsystra
er okkur afar mikils virði.
Lengi framan af klúbbstarfinu fannst mér miður hvað gerðar
voru miklar kröfur um skýrslugerðir. Ég hafði enga yfirsýn
um starfsemi samtakanna. Mánaðarlegir klúbbfundir færðu
mér fyrst og fremst ánægju af félagsskapnum. Það tók mig
nokkur ár að skilja hvaða þýðingu soroptimistasamtökin hafa
sem vettvangur til að hafa áhrif til betri vegar í heiminum nær
og fjær.
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Soroptimisti þýðir besta systir, aðrir vilja meina að það þýði
systir að vinna að því besta. Að vera soroptimisti auðgar líf
manns, rétt eins og það að eiga marga góða vini gerir líf manns
innihaldsríkara. Ég á margar bestu systur, ekki bara í klúbbnum
mínum. Ég á nefnilega um 500 soroptimistasystur á Íslandi og
um 95 þúsund soroptimistasystur um víða veröld.
Margar sögur eru til um systraþel soroptimista og vináttubönd
þeirra á milli. Við Hansína heimsóttum systur okkar, prófessor
Aliki Mitsakos, í Grikklandi fyrir ári síðan, en hún er forseti gríska
soroptimistasambandins. Við hittum Aliki á eyjunni Krít, þar sem
hún rekur sumarskóla fyrir leiðtoga framtíðarinnar, á aldrinum
15 til 18 ára. Aliki er holdgervingur háleitrar hugmyndafræði
soroptimista, brennandi af hugsjón um betri heim fyrir okkur
öll. Hún leggur m.a. áherslu á að efla vináttu og skilning á milli
ólíkra þjóða og menningarheima. Hún er góð fyrirmynd soropt
imista.
Soroptimistalífið batnar með árunum, m.a. vegna þess að
vináttan, sem verður til á milli systra nær og fjær, eflist með
árunum. Klúbbsystur í Hóla- og Fellaklúbbnum eru núna 30.
Við eigum góðar minningar um uppbyggjandi og góðar
samverustundir í leik og starfi og við erum innilega þakklátar
fyrir farsælt samstarf öll þessi ár.
Tíminn vann með okkur á laun og óf um okkur vináttu- og
kærleiksbönd.
Það er gott að vinna að góðum málum með bestu systrum.
Megi forsjónin leiða okkur áfram til góðra verka til heilla fyrir
land og þjóð.
Til hamingju með 25 ára afmæli Soroptimistaklúbbs
Hóla og Fella.
Ásta M. Eggertsdóttir. Stofnfélagi 18. september 1982

Birna Björnsdóttir, hómópati

Eftir að ég seldi blómabúðina mína,
sem ég hafði rekið í 19 ár, þar sem ég
hafði þjáðst af ofnæmi fyrir blómum í
jafnlangan tíma, stóð ég á krossgötum.
Mig langaði til að mennta mig og eftir
miklar vangaveltur varð það úr að ég
ákvað að læra hómópatiu.
Eftir fjögurra ára nám útskrifaðist ég
sem hómópati úr College of Practical
Homoeopathy en skólinn hefur haft útibú
hér á Íslandi í 13 ár og útskrifað um 60
hómópata. Námið var mjög lærdómsríkt
og skemmtilegt og segja má að ný sýn á
lífið hafi opnast fyrir mér við námið.
Hómópatía er meðferð sem byggir á
reglunni “líkt læknar líkt”. Upphaf þeirrar
kenningar kemur frá Hippókratesi sem
er talinn faðir læknisfræðinnar. Hann var
uppi í Grikklandi um 450 f. Krist. Það var
svo þýski læknirinn og efnafræðingurinn,
dr. Samuel Hahnemann (1755-1843), sem
gerði tilraunir með smáskammta þar sem
honum blöskruðu aukaverkanir lyfja sem
hann notaði á sjúklinga sína. Hér á Íslandi
hefur hómópatía verið stunduð allt frá
19. öld en séra Magnús Jónsson var einn
af frumkvöðlum hennar.
Hómópatía er heildræn meðferð og felst
starf hómópata í því að koma jafnvægi
á sál og líkama og styrkja einstaklinginn
til þess að draga úr líkum á veikindum
síðar meir. Meðferðin hefst á því að
tekið er allítarlegt viðtal við viðkomandi
einstakling þar sem spurt er um almennt
heilsufar, allt frá fæðingu, lífsstíl og
matarvenjum. Í fyrsta viðtalinu er reynt að
fá sem skýrasta mynd af einstaklingnum
frá ýmsum sjónarhornum, bæði hvað
líkamann varðar og einnig helstu
persónueinkenni. Öll einkenni skipta máli
og eru spurningarnar okkar oft öðruvísi
en fólk á að venjast eins og t.d. „Hvað
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hræðir þig? Í hvernig veðurfari líður þér
best? Hvað gerir einkennin þín betri eða
verri?“
Eftir viðtalið þarf að vinna úr öllum þeim
upplýsingum sem aflað var og finna
úrlausn við vandamálunum.
Til meðferðar nota hómópatar remedyur
en þær eru unnar úr ýmsum efnum úr
jurtaríkinu, steinaríkinu og dýraríkinu.
Efnin eru notuð í ofursmáum skömmtum,
svokölluðum smáskömmtum, en við
þá kenndu hómópatar sig áður fyrr og
kölluðu sig smáskammtalækna. Efnin eru
mikið þynnt og eru remedyurnar með
öllu skaðlausar og því er lítil sem engin
hætta á aukaverkunum.
Það er ótrúlegt hvað slíkir smáskammtar
geta verið öflugir og má segja að það
séu hvatar efnisins sem örva líkamann
til að heila sig. Við hómópatar erum að
sjálfsögðu bundnir þagnarskyldu, en mig
langar til að láta fylgja með dæmi um
það hvernig hómópatían virkar. Einstakl
ingur kom til mín með síendurteknar
augnsýkingar, sem hann hafði leitað til
augnlæknis með og fengið viðeigandi
smyrsli við. Það tók hann 7 daga að losna
við sýkinguna með þeim hætti. Eftir að ég
fann remedyu, sem passaði við einkenni
sýkingarinnar, þá náði sýkingin ekki að
búa um sig og líkaminn náði að vinna á
sýkingunni á einum sólarhring.
Það gengur ekki alltaf allt upp hjá okkur og
oft getur tekið nokkurn tíma að finna rétta
efnið. Engir tveir einstaklingar eru eins og
því er meðferðin einstaklingsmiðuð. Það
er misjafnt hvað meðferðin tekur langan
tíma en þó má segja að því lengur sem
veikindin hafa staðið yfir þeim mun lengri
tíma tekur að koma jafnvægi aftur á
líkamann. En veikindi sem koma skyndilega
geta að sama skapi horfið fljótt.

Sem dæmi um kvilla sem algengt er að
fólk leiti til hómópata með má nefna
frunsur, kvef, útbrot, eyrnabólgu, ýmsar
sýkingar og margt fleira.
Líkaminn er í eðli sínu fær um að lækna
sig sjálfur, þess vegna er svo mikilvægt
að hlusta á þau skilaboð sem hann sendir
okkur. Við verðum að vera vakandi yfir
heilsunni og forðast í lengstu lög að
bæla niður tilfinningarnar en með því
geta myndast stíflur í líkamanum og þá
skapast ójafnvægi sem oft er upptök að
líkamlegum kvillum.
Hómópatía er ekki andstæð hefðbundnum
lækningum og eru heimilislæknar víða
í Evrópu menntaðir í hómópatíu og
nota hana samhliða hefðbundnum
lækningaaðferðum.
Einnig
finnast
hómópataapótek í nálægum löndum.
Það felast ótal möguleikar í notkun á
hómópatískum remedyum og er það
trú mín og von að fleiri leiti lausna sinna
vandamála þar. Hómópatía er í senn
bæði mild og áhrifarík leið til að ná tökum
á heilsunni.
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Soroptimistaklúbbur Snæfellsness
Soroptimistaklúbbur Snæfellsness var
stofnaður 9. nóvember 1991 og er því nú
á sínu 17. starfsári. Í dag eru 31 félagi í
klúbbnum þar af 10 stofnfélagar. Fundardagur hjá okkur er annar þriðjudagur í
mánuði og höldum við fundina til skiptis
víðsvegar um bæjarfélagið sem er mjög
skemmtilegt. Við höldum alltaf fyrsta
fund haustsins í dreifbýli Snæfellsbæjar
og jólafundur er haldinn í heimahúsi.
Reglulega höldum við vinnustaðafundi á
vinnustöðum félaga, þar sem kynntur er
vinnustaður þeirrar sem heldur fundinn.
Fundirnir eru með hefðbundnu sniði
og byrja ávallt með því að kveikt er á
fjórum kertum fyrir soroptimista og lesin
markmið og hvatning samtakanna. Oft
eru fengnir áhugaverðir fyrirlesarar og
margskonar fræðsla á sér stað á fundum.
Vinaklúbbar eru tveir; Givatayim í
Ísrael og Ribe í Danmörku.Við höfum
haft mikil og góð samskipti við báða
klúbbana og skipst á heimsóknum. Tvær
systur fóru í nóvember 2007 til Israels í
boði vinaklúbbsins þar. Samskiptin við
Ribeklúbbinn í Danmörku hafa þó verið

meiri og nú síðast í september 2007 fóru
10 konur úr okkar klúbbi á vinadaga í
Ribe. Slíkar heimsóknir efla bæði systur
og tengja vinaklúbbana betur.
Í mörg ár hefur klúbburinn styrkt fatlaðan
dreng, Jón Odd Halldórsson, frjálsíþrótta
mann, með persónulegri vináttu, ásamt
fjárframlögum og gjöfum. Hefur Jón
Oddur staðið sig mjög vel í íþróttum og
lífinu í heild og verið sjálfum sér og Íslandi
til sóma. Einnig höfum við verið stuðnings
aðilar við tvö skammtímafósturheimili
fyrir fötluð börn. Síðustu árin hefur
Dvalarheimilið Jaðar hér í Snæfellsbæ
notið stuðnings okkar og viljum við gera
enn betur við þá stofnun í framtíðinni. Þar
höfum við heimsótt vistmenn reglulega,
lesið fyrir þá, spjallað við þá, farið með
þeim í göngutúra og búðarferðir, skrifað
fyrir þá jólakort, aðstoðað við að pakka
inn jólagjöfum og fleira sem til fellur.
Klúbburinn styrkir dreng á Indlandi til
náms með föstu fjárframlagi og sendir
honum gjafir.
Umhverfisverkefni hafa einnig verið
nokkur og síðustu árin höfum við gróður-

Guðbjörg Gunnarsdóttir, þjóðgarðsvörður
„Hvað ertu að gera á veturna?“ er ég
iðulega spurð þegar fólk heyrir við hvað
ég vinn. Starfsstétt mín er liklega með
þeim fáliðaðri á landinu og því ekki að
undra að spurt sé í hverju starfið felist.
Yfir sumartímann er vinnan sýnilegri en
líkt og með ýmsar aðrar stéttir felst stór
hluti hennar í einverju sem ekki er sýnilegt
almenningi. Ég er þjóðgarðsvörður
í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli. Vegna
vinnu minnar flutti ég vestur á Snæfells
nes og er félagi í soroptimistaklúbbnum
þar. Sambýlismaður minn er Pétur Ingi
Guðmundsson,
aðstoðarskólameistari
og kennari við Fjölbrautaskóla Snæfellinga í Grundarfirði.
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Þjóðgarðurinn var stofnaður sumarið 2001
og ég var ráðin til starfans þá um haustið.
Á þeim tíma voru aðrir þjóðgarðar á
Þingvöllum, í Skaftafelli og í Jökulsárgljúfrum. Á síðasta vetri var Vatnajökuls
þjóðgarður stofnaður og þjóðgarðarnir í
Skaftafelli og Jökulsárgljúfrum urðu hluti
af honum. Þjóðgarðurinn Snæfellsjökull
heyrir undir Umhverfisstofnun. Starfið
mitt er afar fjölbreytilegt og skemmtilegt! Í fáum orðum sagt snýst starfið um
að sjá um daglegan rekstur þjóðgarðsins
og vinna hugmyndavinnu og langtíma
áætlanir varðandi uppbyggingu hans og
rekstur. Auk mín er einn starfsmaður á
veturna, Guðrún Lára Pálmadóttir.
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sett tré og hlúð að gróðri í gróðurreit
sem við fengum úthlutað.
Fjáröflun klúbbsins okkar hefur verið með
ýmsu móti. Við borgum mánaðarlega
í klúbbsjóð, við höfum tekið að okkur
að þrífa vinnustaði og sumarbústaði
og við létum útbúa svuntur með merki
samtakanna sem við seljum.

Með soroptimistakveðju,
Helga Guðjónsdóttir,
formaður Soroptimistaklúbbs
Snæfellsness

Starfið mitt
Starfið tekur mikið mið af árstíðunum.
Undirbúningur fyrir sumarið byrjar síðla
vetrar þegar við föstu starfsmennirnir
förum að skipuleggja og undirbúa
dagskrá og verkefni sumarsins og ráða
landverði. Um sama leyti og farfuglarnir
koma til landsins koma landverðirnir til
vinnu. Þjóðgarðurinn hefur verið afar
heppinn með landverði og margir hafa
unnið hér fleiri en eitt sumar. Á sumrin
felst starfið mitt í daglegri umsýslu og
úrlausn mála, sem upp koma, auk þess að
fylgjast með þeim verkefnum sem eru í
gangi innan þjóðgarðsins, bæði á vegum
hans og hugsanlega á vegum annarra. Þá
er líf og fjör og starfsemi þjóðgarðsins

áberandi. Boðið er upp á gönguferðir og
fræðslustundir í hverri viku auk sérferða.
Landverðir sjá einnig um að hreinsa
rusl, stika og viðhalda gönguleiðum og
almenna upplýsingagjöf til ferðamanna,
auk vinnu á gestastofu þjóðgarðsins
sem er á Hellnum. Á sumrin hafa einnig
erlendir og íslenskir sjálfboðaliðar komið
í skamman tíma að vinnu í þjóðgarðinum.
Í lok sumars göngum við frá eftir vinnu
sumarsins en gestastofan er opin fram í
miðjan september.
Þó að mesta atið í vinnunni sé á sumrin
hefur reynslan sýnt að haustinu fylgja
fundir og ráðstefnur sem tilheyra starfinu.
Stundum finnst mér eins og menn og
stofnanir leggist í sumarfrísdvala og lifni
síðan við í september! Það hentar okkur í
raun ágætlega þar sem enginn tími væri
til fundarhalda yfir hásumarið. Á haustin
er oft ágætur tími til að koma verklegum
framkvæmdum af stað en til þess að það
sé hægt þarf fjárhagsleg staða þjóðgarðs
ins að vera ljós. Hann fær úthlutað
ákveðinni fjárhæð að vorinu til næsta
árs og er það mitt verk að sjá um að fara
ekki fram úr þeirri áætlun, spila sem best
úr fjármagninu. Á haustin þarf einnig að
gera áætlanir fyrir næsta ár. Um jólaleytið
er rólegasti tíminn í þjóðgarðinum. Eftir
áramótin hefst vinna við að sækja um
styrki í hina og þessa sjóði en sú vinna
skilar misjöfnum árangri. Á vorin líkt og
haustin er iðulega talsvert um fundarhöld,
auk þess sem ýmsir hópar æskja þess að
koma í heimsókn í þjóðgarðinn og biðja
um móttöku í gestastofu og í sumum
tilfellum leiðsögn um þjóðgarðinn. Starfs

menn hans reyna að koma til móts við
þær óskir eins og unnt er.
Auk þeirrar vinnu sem unnin er á hverju
ári í þjóðgarðinum eru alltaf önnur
tímabundin verkefni í vinnslu, bæði stór
og smá. Lokapunktur vegna vinnu við
verndaráætlun þjóðgarðsins hefur enn
ekki verið settur en það verður gert í
haust. Nokkur tími hefur farið síðustu ár í
vinnu vegna vegagerðar og lagfæringar á
vegum innan þjóðgarðsins en nú er lokið
við að leggja bundið slitlag á veginn fyrir
Jökul. Árið 2006 fór fram samkeppni um
hönnun þjóðgarðsmiðstöðvar sem reist
verður á Hellissandi og er nú unnið við
áframhaldandi hönnun. Gert er ráð fyrir að
útboð vegna byggingar hennar fari fram
í vetur. Hugmyndavinna vegna sýningar
sem þar verður sett upp er þegar byrjuð
og má gera ráð fyrir að á næsta ár fari
mikill tími í undirbúning hennar. Upplýsingabækling um þjóðgarðinn þarf að
endurnýja í vetur en hugmyndavinna og
textaskrif fyrir skilti, fréttaskrif og önnur
smærri verkefni eru ótalmörg. Samstarf
við aðra, bæði einstaklinga og stofnanir,
er mikilvægur þáttur starfsins. Verkefnin
eru ærin og þau stærri jafnan samvinnu
verkefni starfsmanna þjóðgarðsins og
Umhverfisstofnunar, auk fleiri aðila.
Starfið mitt felur í sér margt af því sem ég
hef haft áhuga á og gaman af í gegnum
tíðina. Fyrrverandi samstarfsmaður minn
taldi mig klóka að hafa komist í þetta
starf: “Þú getur verið í gönguferðum
á sumrin og legið upp í sófa og lesið á
veturna” eins og hann sagði. Það er nú
reyndar ekki svo. Að stórum hluta vinn
ég fyrir framan tölvu, eins og margir nú
á dögum, en verkefnin eru afar skemmtileg. Ég hef alltaf haft áhuga á landinu og
gaman af ferðalögum og útivist. Fegurð
og kraftur náttúrunnar í hinu smáa og
stóra heillar mig. Ég tel að margt hafi ýtt
undir áhuga minn á umhverfinu og hvað
er meðfætt og hvað lært er erfitt að segja
til um.
Ég er fædd og uppalin í Reykjavík,
í Háaleitishverfinu. Á þeim tíma var
Reykjavík ólík því sem hún er í dag. Stutt
var í hestagirðingar, berjamó og jafnvel
svínabú. Óhætt var að fara gangandi með
nesti í Nauthólsvík og Árbæ. Foreldrar
mínir eru Gunnar Guðmundsson og
Ingibjörg Pétursdóttir og ég á tvær systur,
Kristínu Sigríði og Ástrós. Foreldrar mínir
voru duglegir að fara með okkur í ferðir
og útilegur. Ég fékk snemma áhuga á
landafræði, skoðaði allar slíkar bækur,

sem ég komst í, og landabréfabókin sem
ég fékk í 10 ára bekk var himnasending. Í gagnfræðskóla hafði ég frábæran
kennara, Gunnar Kolbeinsson, sem sagði
okkur mikið frá hálendinu og sýndi myndir
úr ferðum þaðan, en hann var rútubílstjóri á sumrin. Eitt haustið fór hann með
okkur upp í Þóristungur, skammt þaðan
sem Sigölduvirkjun er í dag, og þá fékk
ég hálendisbakteríu. Hugurinn stóð alltaf
til starfa sem tengdust ferðalögum og
útiveru.
Ég lauk prófi í landfræði frá HÍ auk kennsluréttinda og kenndi í nokkur ár. Á sumrin
vann ég við leiðsögn. Seinna bætti ég við
hagnýtri fjölmiðlun og vann um tíma að
kynningarmálum. Í starfi mínu í dag kemur
bæði námið og reynslan að góðu gagni.
Ég hef áhuga á að auka þátt fræðslunnar
í þjóðgarðinum og almennt er vaxandi
áhersla á þau mál innan friðaðra svæða.
Ég tel að við Íslendingar eigum ómælda
auðlind í náttúru landsins sem nýta má
til að fræða og mennta Íslendinga og
útlendinga í náttúruvísindum og efla
líkamlega og andlega vellíðan manna.
Í dag eru fræðimenn farnir að velta fyrir
sér hvaða áhrif náttúran hafi á fólk. Ég hef
heyrt kenningar um mikilvægi þess að
börn komist í snertingu við villta náttúru
fyrir 11 ára aldur. Það að sjúklingar geti
séð náttúruna út um gluggann frekar en
byggingar og bílastæði flýtir fyrir bata
þeirra. Eysteinn heitinn Jónsson, ráðherra,
var einn af frumkvöðlum þess að svæðið
undir Jökli væri friðað. Það er mikið til í
því sem hann sagði eitt sinn: „Þetta að
umgangast land, það er í raun og veru
alveg eins og að umgangast fólk. Það er í
raun og veru innst inni ekki svo ýkja mikill
munur á því. Ef menn umgangast ekki, er
hætt við að kunningsskapurinn verði lítill
og vinátta ekki djúpstæð.“
Þar sem ég bý og starfa undir Jökli er ég
oft spurð um orku hans. Náttúran öll er
orkugefandi að mínu mati og manninum
lífsnauðsynlegt að umgangast hana.
Jökullinn er punkturinn yfir i-ið, perlan
í miðju þjóðgarðsins. Samspil hans og
náttúrunnar í kring, litirnir og birtan, sem
stafar frá honum, ýta við tilfinningum
manna. Það eru líklega fáir sem skynja
engin áhrif frá fegurð svæðisins undir
Jökli.
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