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Efnisyfirlit

Forsíðan

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

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

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

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

Netfang er:  maria.kristmundsdottir@gmail.com

Póstur sendist til:  María Ósk Kristmundsdóttir
 Skógarseli 17B
 700 Egilsstaðir
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Skilafrestur í næsta blað er til 15. ágúst.

Við auglýsum sérstaklega eftir efni sem varðar 
verkefnasviðið heilbrigðismál.

Sjáumst á 
Landssambandsfundi 

á Hilton Nordica 9. maí!

Fregnir er fréttablað  
Soroptimistasambands Íslands

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

Umbrot: Ingunn Þráinsdóttir, FÍT
Prentvinnsla: Héraðsprent, Egilsstöðum

Forsíðumyndin er tekin árið 1940 og sýnir fermingarstúlkuna 
Pálínu Waage á Seyðisfirði. Kjóllinn er dæmigerður 
fermingarkjóll þess tíma, en þá var til siðs að stúlkur 
klæddust hvítum síðum eða hálfsíðum kjólum við athöfnina 
og síðan öðrum kjól að henni lokinni sem kallaður var 
eftirfermingarkjóll. Þetta var mörgum foreldrum fjárhagslega 
erfitt og náðu fermingarkyrtlarnir sem komu fram um 15 
árum síðar fljótt mikilli útbreiðslu.

Pálína átti ævistarf sitt á Seyðisfirði þar sem hún tók ung að 
árum við verslun frænda síns og rak hana til dauðadags en 
hún andaðist í nóvember 2005 rúmlega áttræð að aldri.

Það var eftirminnilegt að koma inn í Verslun Pálínu Waage þar 
sem ægði saman, gúmmístígvélum, glæsilegum samkvæm-
isfatnaði, duggarapeysum og postulínsstyttum svo eitthvað 
sé nefnt. Á bak við búðarborðið stóð oftast kaupkonan sjálf 
og brúaði með þjónustulund og þekkilegri framkomu bil 
tveggja heima í aldmótabænum Seyðisfirði.

AÞ 
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Nú fer að líða að Landssambandsfundi 
Soroptimista en hann verður haldinn 9. maí 
eftir hálfs mánaðar frestun vegna alþingis-
kosninga. Olli þetta nokkurri ókyrrð um 
tíma en margir líta á kosningadag sem 
nánast heilagan dag og var því sjálfsagt 
að taka tillit til þess. Reykjavíkurklúbbur 
brást skjótt við og bjargaði fundarstað 
þótt fyrirvarinn væri ekki langur. Fundur-
inn verður færður yfir á Hilton Nordica en 
kvöldverðurinn verður á Grand Hóteli eins 
og áður var ákveðið.

Þökkum við systrum í Reykjavíkurklúbbi 
kærlega fyrir snör og lipur viðbrögð.

Í Fregnum birtast upplýsingar um systur 
sem bjóða sig fram til embætta.

Skýrslur hafa verið sendar fulltrúum og 
formönnum og verða þær einnig birtar á 
lokuðu svæði á vef Landssambandsins.

Þar sem haustfundur 2008 féll niður hélt 
ég tvo fundi í Reykjavík í febrúar. Fyrri 
fundinn sem var með varaformönnum 
og verkefnastjórum sat einnig Dagrún 
Þórðardóttir 2. varaforseti. Seinni fundur-
inn var með formönnum og sátu hann 
einnig Snjólaug Sigurðardóttir ritari og 
Hildur Hálfdanardóttir en hún ræddi um 
útbreiðslu Soroptimista. Þetta voru góðir 
fundir og vel sóttir. Í lok febrúar fórum við 

Kristín Norðfjörð til Akureyrar og héldum 
fund með formönnum, varaformönnum 
og verkefnastjórum norðan heiða. Sá 
fundur tókst afar vel og var okkur öllum 
til fróðleiks og ánægju.

Gjafabréfin til styrktar Sierra Leone 
verkefninu eru komin í alla klúbba. Kristín 
Norðfjörð fóstra verkefnisins hefur verið 
iðin við að fara í klúbba og kynna verkefnið. 
Ég bið  systur að vera duglegar að nýta 
gjafabréfin til hinna ýmsu tækifærisgjafa.

Í júlí verður Evrópusambandsþing Soropt-
imista haldið í Amsterdam í Hollandi og 
hafa 11 systur þegar skráð sig á þingið. Enn 
er að sjálfsögðu hægt að skrá sig.

Allar upplýsingar um Evrópusambands-
þingið eru á vefsíðunni www.soropt-
imistsgoforwater.nl

Verkefni Evrópusambandsins ,,Soropt-
imists go for water” sem Mariet Verhoef-
Cohen hefur haldið utan um í 2 ár mun 
verða í aðalhlutverki á þinginu og á ég von 
á að það verði hið glæsilegasta, margir 
áhugaverðir fyrirlestrar um vatn og veitt 
verða verðlaun fyrir best framkvæmda 
vatnsverkefnið 2009. Tímabili Mariet sem 
Evrópuforseta lýkur nú í haust og við tekur 
Eliane Lagasse en hún mun vinna áfram 
að vatnsverkefninu til 2011.

Fjöldi systra í heiminum í dag er 88.061 
en var fyrir 10 árum 95.535. Sýnir þetta 
að systrum hefur fækkað verulega. Þetta 
á þó ekki við um Evrópusambandið sem 
er eina heimssambandið þar sem systrum 
hefur fjölgað. Það er vel.
 
Í nýlegu bréfi útbreiðslunefndar Evrópu-
sambandsins segir: Með því að gerast 
Soroptimisti hefur þú tekið mikilvæga og 
jákvæða ákvörðun. Mánaðarlegir fundir 
okkar þar sem við hittumst auglitis til 
auglitis eru afar mikilvægir í þessum heimi 
tölvupósta.

Í hvert sinn sem ný systir gengur til liðs við 
klúbb er ástæða til þess að fagna. Tilnefna 
þarf systur til þess að leiða nýjan félaga, 
fylgja honum og upplýsa um uppbyggingu 
samtakanna. Hver ný systir þarf tíma til 
þess að kynnast reglum og starfi Soroptim-
ista.

Soroptimistasystir stendur við hlið þér, 
næst þér og með þér.

Sjáumst á Landssambandsfundi 
9. maí!
 
Með systrakveðju,

Guðrún Erla Björgvinsdóttir
forseti Soroptimistasambands Íslands

Forsetasíða
Guðrún Erla Björgvinsdóttir

Kæru systur!
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Nýir klúbbar
4. apríl 2009  Bad Schandau – Þýskaland
18. apríl 2009  Teramo – Ítalía
25. apríl 2009  Melk – Austurríki
25. apríl 2009  Galicja Krakow – Pólland
9. maí 2009  Lugano Lago – Sviss
30. maí 2009  Arouman de Guyane – Frakkland
6. júní 2009  Windischgarsten-Kremstal – Austurríki
13. júni 2009  Dessau-Wörlitz – Þýskaland

Ýmislegt
9. maí 2009  Landssambandsfundur á vegum Reykjavíkurklúbbs – Reykjavík
24. maí 2009  5. alþjóðlega friðarmaraþonið í Kigali – Rúanda
27. júní – 5. júlí 2009  Íslensk ferðavika hjá Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar og Garðabæjar
10. – 12. júlí 2009  Evrópusambandsþing „Soroptimists go for water“, Amsterdam – Holland
9. september 2009  Haustfundur og 50 ára afmælishátíð Reykjavíkurklúbbs – Reykjavík
11. – 13. júní 2010  Norrænir vinadagar, Bergen – Noregur

Nýjar systur

Á jólafundi bættust fjórar nýjar systur í hóp okkar í Akranesklúbbi.
Þær eru talið frá hægri: Svandís Stefánsdóttir, matráður, Unnur Guðmundsdóttir, launafulltrúi, Hjördís Guðmundsdóttir, félagsliði og Margrét 
Vífilsdóttir hjúkrunarfræðingur. Einnig er lengst til vinstri á myndinni Dúfa Stefánsdóttir, móðir Margrétar og stofnfélagi í klúbbnum en hún hefur 
verið afar ötul í útbreiðslustörfum.
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Vorblað Fregna er sem fyrr tileinkað vorboða 
Soroptimista, Landssambandsfundi, sem 
haldinn verður í Reykjavík þann 9. maí 
næstkomandi. Blaðið hefur því að geyma 
fasta liði s.s. dagskrá fundarins, reikninga 
Landssambandsins og fjárhagsáætlun ásamt 
framboðum til embætta.
 
Þema blaðsins er að þessu sinni efnahags- 
og félagsleg þróun og forsíðu blaðsins 
prýðir fermingarstúlkan Pálína Waage frá 
Seyðisfirði en sagt er stuttlega frá henni á 
annarri síðu. 

Blaðið hefur að geyma grein sem segir 
frá starfi Soroptimistaklúbbs Reykjavíkur í 
fjallaþorpinu Chosecani í Perú og í þættinum 
Spurt er… spyrjum við systur hvaða áhrif 
þær telji að efnahagsástandið hafi á starf 
soroptimista. 

Ágætu systur!

Arndís Þ., Rannveig, Arndís H., Kristjana, María og Áslaug ábúðarfullar á ritstjórnarfundi.

Í ljóðahorninu er að þessu sinni vorljóð 
eftir Jónbjörgu Eyjólfsdóttur og Kristjana 
Björnsdóttir gefur okkur góð ráð um 
vorhreingerningar í þættinum um húsráð 
og hagsýni.
 
Við óskum systrum gleðilegs sumars og 
ánægjulegs Landssambandsfundar.
 

Ritstjórnarpistill

Ritnefnd Fregna
 
María Ósk Kristmundsdóttir
Arndís Þorvaldsdóttir
Arndís Hólmgrímsdóttir
Áslaug Sigurgestsdóttir
Kristjana Björnsdóttir
Rannveig Árnadóttir

Kæru systur um land allt!  Sendum 

ykkur innilegar sumarkveðjur með 

ósk um að þið megið allar eiga gott 

og gjöfult sumar.

Soroptimistaklúbbur 

Austurlands
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Soroptimistasamband Íslands
Landssambandsfundur 2009
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Húsráð og hagsýni…

Hér á árum áður var það venja að gera 
vorhreingerningu á hverju heimili. Þegar 
ég var að alast upp var ennþá notast við 
olíulampa í minni sveit og tel ég að þessi 
alshrejar hreingerning hafi tengs því að 
lamparnir áttu það til að ósa og þá settist 
sótið á loft, veggi og lausamuni. Þegar 
bjart var orðið á daginn og ekki þurfti 
lengur að kveikja ljós var allt þrifið hátt 
og lágt, flest  lauslegt borið út í sólina, 
viðrað og bankað, skúrað og skrúbbað.  
Að sjálfsöguð voru heklaðir og prjónaðir 
skrautdúkar þvegnir og stífaðir áður en 
þeim var smellt aftur á sinn stað.  Þó svo 
að eiginlegar vorhreingerningar séu ef til 
vill að líða undir lok þá eiga margir dúka 
sem þarf að stífa og þora ekki með þá í 
þvottahús af ótta við að þeir geti skemmst 
eða glatast en vex verkið í augum.  Þannig 
var það með mig þangað til að ég fann 
upp (eða í það minnsta held að ég hafi 
fundið upp) þetta fína ráð sem ég ætla 
að deila með ykkur.
Það sem til þarf er glært plast, gott er 

að nota byggingaplast það er þykkra 
en plastpokar, vatnsheldur tússpenni, 
títiprjónar og undanrenna.  Ef þið hafið 
aðgang að frauðplasti er gott að strekkja 
á það en vel má notast við sófa og 
rúmdýnur.

1. Áður en dúkarnir eru þvegnir skal 
dregið upp snið af þeim hverjum um sig 
á plastið, með tússpennanum.  Ekki klippa 
út sniðið.
2. Skrifið í miðjuna á sniðinu lýsingu á 
dúknum þannig að þið getið vitað hvaða 
dúkur passar á hvert snið.
3. Þvoið dúkana á viðeignadi hátt, ef þeir 
eru þvegnir í þvottavél er þjóðráð að setja 
þá í þar til gerðar þvottagrisjur eða bara 
í koddaver sem nælt eða bundið er fyrir.  
Þetta á reyndar við um allan þvott sem 
ykkur er annt um því verið hlífir þvottinum 
og hann slitnar mun minna í þvottinum.
4. Látið dúkana þorna.
5. Hellið undanrennu í skál og vætið 
dúkana.

6. Leggið plastið með sniðinu á flötinn 
sem nota á til að strekkja, snúið hliðinni 
sem þið strikuðuð á niður svo ekki smitist 
litur í dúkinn.
7. Leggið hvern dúk á sitt snið og strekkið 
út með því að stinga títiprjónunum í 
jaðrana á dúknum í gegnum plastið og 
í undirlagið.
8. Þegar dúkarnir hafa þornað eru þeir 
teknir af og sniðið geymt þar til næst þarf 
að stífa.
Undanrenna er besta stífelsi sem ég hef 
notað og auk þess gulnar ekki undan henni 
eins og stundum vill verða.
Ef þið eruð svo óheppnar kæru systur að 
vera búnar að þvo dúkana verðið þið að 
byrja á að taka mál og stífa eftir því en 
munið svo að taka snið svo verkið verði 
léttara í næsta sinn.
Það á aldrei að geyma textíl í plasti þá 
fúnar hann með tímanum, gömul sængur- 
og koddaver eru bestu umbúðirnar utan 
um það sem ykkur er annt um og viljið að 
næsta kynslóð fáið notið.

26. apríl
Órói í lofti og eitthvað á seyði!
Nú yljar sunnanþeyrinn lönd.
Er það vorið enn á ný
er senn kemur gangandi á sólskinsskóm
með sumar við hönd
og hrekur burt hríðarský?
Með dúnmjúkt og elskulegt úðaregn
sem útmáir vetrarins spor,
með bjartar nætur og blíða daga
er blóm taka að skreyta völl og haga.
Þó gerist það ekki á andartaki
þú ert samt að koma, vor,
og loft verður þrungið kliði og kvaki
við komu fuglanna sunnan um geim.
Allt fyllist af gleði og fagnar þeim.

Höfundur ljóðsins Jónbjörg Sesselja  
Eyjólfsdóttir er fædd á Borgarfirði eystra 
árið 1931. Jónbjörg er söngelsk kona 
og hefur samið fjölda söngtexta  sem  
oft heyrast á öldum ljósvakans. Einn 
þeirra er friðarbænin Ákallið sem oft er 
sungið á fundum Soroptimista. 

Kristjana Björnsdóttir stífar dúka
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Svandís Sverrisdóttir, Húsavíkurklúbbi
Að sjálfsögðu hafa efnahagsþrengingar áhrif á störf Soropti-
mista hér. Hvort sem um er að ræða einstaklinginn, klúbbana 
eða félagasamtökin í heild. Sérstaklega mun þetta hafa áhrif ef 
ekki rætist úr á næstu mánuðum og ég tala nú ekki um ef um 
einhver ár verður að ræða, þótt þensla undanfarinna ára hafi ekki 
skilað sér sem nokkru nemur hingað norður til okkar. Við höfum 
átt undir högg að sækja atvinnulega séð. Það hefur verið gripið 
til uppsagna og niðurskurðar hjá fyrirtækjum og stofnunum nú 
þegar. Afstaða systra minna hér er skýr: Þegar harðnar á dalnum 
lítum við okkur nær. Það eru eðlileg viðbrögð. Við viljum öll lifa 
í samfélagi samhjálpar og náungakærleika. Sú hugsun gleymist 
stundum þegar nóg er að bíta og brenna hjá all flestum. Ég held 
að skóinn þurfi að kreppa all verulega að til að konur segi sig úr 
þessum félagsskap, þær sem á annað borð hafa aðlagast honum. 
Félagsskapurinn gefur svo mikið, bæði vináttu og samhyggð.

Spurt er...
...telur þú að efnahagskreppan 
á Íslandi hafi áhrif á starf Soroptimista? 

Svandís Sverrisdóttir

Soroptimistasamband Íslands   

Margrét Petersen, Árbæjarklúbbi
Óhjákvæmilega munu breytingar verða á næstu misserum þó enn sé ekki hægt að merkja miklar breytingar á starfi klúbbsins okkar. 
Vetrarstarfið hefur verið með venjubundnum hætti, við höfum tekið inn sex nýjar systur og fleiri verða teknar inn á árinu.  Breyt-
ingar höfum við þó gert. Við hættum við systrakvöld sem hefur verið aðalfjáröflunarleið okkar síðustu árin og haldið hefur verið í 
nóvember, þar sem okkur þóttu aðstæður ótryggar á þeim tíma. Við gáfum einnig fleiri einstaklingum jólakörfur fyrir síðustu jól en 
við höfum áður gert. Rætt hefur verið hvort klúbburinn geti lagt innlendum verkefnum af ýmsu tagi lið. Við teljum einnig mikilvægt 
að klúbbsystur séu vakandi fyrir líðan hver annarar því áhrifa kreppunnar gætir víða.

Soroptimistaklúbbur
Reykjavíkur

19. september 2009

Kæru systur, hér birtist

A N N A Ð  B O Ð  Í  F I M M T Í U  Á R A A F M Æ L I

Á stofndegi Soroptimistaklúbbs Reykjavíkur laugardaginn  
19. september 2009 stefnum við á hressilegan afmælisfagnað, eins  
og kunnugt er. Þar verður aðalmarkmiðið að gleðjast saman yfir fyrstu  
50 árum Soroptimistahreyfingarinnar á Íslandi og slíta dansskónum.
Takið daginn frá því af þessu vill vonandi enginn missa! 

Makar eru meira en velkomnir.

Með kærri systrakveðju,
Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur
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Í Andesfjöllunum í Perú kúrir lítið þorp 
sem telur um 100 fjölskyldur. 

Líkt og annars staðar á þessum slóðum 
stunda íbúarnir sjálfsþurftarbúskap, rækta 
fjölda kartöflutegunda, maís og fleira. 
Börnin taka þátt í því að draga björg í 
bú á milli þess sem þau ganga í skóla. 
Skólinn, líkt og heimili barnanna, er 
fábrotinn – fjármunir til að kaupa bækur, 
mat og húsgögn eru af skornum skammti. 
Annað slagið heimsækja ferðamenn 
þorpið, nokkrir saman í hóp. Sá sem fyrir 
ferðunum stendur ætlaði reyndar ekki að 
verða leiðsögumaður heldur kaþólskur 
prestur. Hann segist þó vera sannfærður 
um að hann geri ekki síður góða hluti fyrir 
þjóð sína utan kirkjunnar, m.a. með því að 
kynna hina sönnu Perú fyrir fróðleiksfúsum 
ferðamönnum. Heimsókn í fjallaþorpið 
Chosecani er hluti af slíkri upplifun.

Í einni ferðinni árið 2007 eru tveir 
Soroptimistar frá Íslandi. Börnin taka á 
móti gestunum með 
dansi og söng og eins 
og fyrir töfra nær einn 
drengurinn í hópnum 
að fanga óskipta 
athygli  annarrar 
íslensku konunnar. 
„Ég vissi ekkert um þennan dreng,“ segir 
Sigrún Klara Hannesdóttir, Soroptimisti í 
Reykjavíkurklúbbnum. „Hann stóð þarna, 
horfði á mig og vék ekki úr huga mér 
eftir að heim var komið.“ Drengurinn átti 
augljóslega erfitt uppdráttar, það hafði 
Sigrún sjálf séð í heimsókn sinni. Eftir að 
heim til Íslands var komið sendi hún því 
leiðsögumanninum góða, Daniel Salazar, 
mynd af drengnum og sagði: „Finndu 
þennan dreng fyrir mig, ég vil gera eitthvað 
fyrir hann.“

Í kjölfar ferðarinnar stofnuðu Sigrún 
og ferðafélagar hennar frá Perú, þau 

Anna Þórðardóttir Soroptimisti, Kristján 
Sveinsson og Gunnhildur Sveinsdóttir, 
samtökin Vinir Perú. Þau hófu fljótlega eftir 
heimkomuna að selja minjagripi frá Perú og 
lögðu andvirðið til hliðar í sjóð sem ætlaður 
var börnunum. Gripirnir voru m.a. seldir á 
fundum Soroptimistaklúbbs Reykjavíkur 
og á stærri fundum Landssambands 
Soroptimista. Soroptimistar hafa því frá 
upphafi tekið þátt í verkefninu.

Daniel Salazar 
varð milliliður 
Vina Perú og 
barnanna í 
Chosecani. Hann 
vinnur í nánu 
samstarfi við 

skólastjóra grunnskólans. Fyrsta verkefni 
Vina Perú var að gefa fé til endurbóta 
á skólaeldhúsinu. Í stað hlóða kom 
gaseldavél og nú fá um 70 nemendur heita 
máltíð á hverjum degi. Daniel Salazar lýsir 
ástandinu svona: „Fyrst þegar ég var að 
heimsækja þorpið gaf ég skólanum fullt af 
bókum, ég hélt að það væri nákvæmlega 
það sem börnin þyrftu. Þau voru vissulega 
ánægð með bækurnar en þau virtust 
áhugalaus, voru alltaf þreytt. Ég spurði 
skólastjórann: Af hverju eru þau alltaf 
svona þreytt? Hann sagði að það væri af 
því að þau fengju kannski eina máltíð á 
dag og hún væri ekki næringarmikil. Ég 

hugsaði þá með mér að betra væri að 
kaupa mat fyrir peningana og það höfum 
við gert.“

Daníel annast innkaup fyrir Vini Perú en 
íbúar í Chosecani taka einnig þátt og gefa 
hluta uppskeru sinnar til skólans. Þetta 
segir Daniel hafa skipt sköpum, börnin 
eru mun hressari og ná betri árangri í 
skólanum.

En þar með er aðkoma Vina Perú og 
Soroptimista rétt að byrja. Eitt stærsta 
verkefnið var að taka börn í „fóstur“. 
Daniel og skólastjórinn völdu börn sem 
voru í mestri neyð sem stuðingsfjölskyldur 
á Íslandi, aðallega Soroptimistar úr 
Reykjavíkurklúbbnum, tóku svo að sér. 
Nú njóta rúmlega 20 börn í þorpinu 
stuðnings frá Íslandi og sífellt fleiri bætast í 
hópinn. Þau fá gjafir; leikföng og föt, send 
frá Íslandi og eru geislandi af hamingju, 
vitandi að einhver á Íslandi ber hag þeirra 
fyrir brjósti.

Þannig er því einmitt farið með Jhon 
litla sem Sigrún Klara styður. „Hann er 
munaðarlaus og átti lengi ekkert heimili 
heldur flæktist um eins og dýr í fjöllunum,“ 
segir Daniel. Jhon hefur nú fengið heimili 
og aukið sjálfstraust sem kemur sér vel í 
leik og námi, því hann veit af konu á Íslandi 
sem hugsar hlýlega til hans.

Eitt stærsta verkefnið var 

að taka börn í „fóstur“. 

Hlýjar hugsanir og 
gjafir frá Íslandi

Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur styrkir börn í fjallaþorpinu 
Chosecani í Perú í gegnum samtökin Vinir Perú.

Skólaeldhúsið í Chosecani eftir 
endurbætur. Vinir Perú söfnuðu peningum 

til að kaupa gaseldavél í stað hlóða.

Vinir Perú gáfu 
öllum 64 börnunum 
í skólanum í 
Chosecani jólagjöf 
síðustu jól. 
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Minning

„Sýnum drenglyndi og verum einlægar 
í vináttu“

Þessi orð eru ein af hvatningarorðum 
Soroptimista og Jóhanna lifði sannarlega 
með þau að leiðarljósi. Hún var sannur 
vinur og mannasættir. Hún leysti mál sem 
upp komu á sinn hæverska og hljóðláta 
hátt og alltaf var stutt í grínið.

Jóhanna vildi gera þeim gott sem stóðu 
á einhvern hátt höllum fæti. Hún var 
reiðubúin til hjálpar og þjónustu. Henni 
var líka ofarlega í huga að bæta stöðu 
kvenna bæði hér heima og erlendis og 
hafði mikinn áhuga á starfi Soroptimista í 
öðrum löndum.

Jóhanna var ein af stofnfélögum Soropti-
mistaklúbbs Keflavíkur og gegndi mörgum 
trúnaðarstörfum í klúbbnum m.a. embætti 
formanns. Hún var ein af þeim sem leiddi 
klúbbsystur fyrstu skrefin fyrir tæpum 
þrjátíu og fjórum árum. Hún var ósérhlífin 
og hvatti aðra til dáða á jákvæðan hátt.

Jóhanna gegndi æðsta embætti soropt-
imista á Íslandi þegar hún var forseti      
íslenska sambandsins árin 1982-1984. Hún 
var þá eins og ávallt verðugur fulltrúi okkar 
allra.

Jóhanna var mikil félagsvera og var mjög 
virk í félagslegu starfi í Keflavík þar sem 
hún bjó mestan hluta ævi sinnar. Hún lagði 
þó alltaf mikla áherslu á að hún væri „að 
norðan“ en hún ólst upp á Akureyri.

Hún var sannur Soroptimisti. Klúbbsystur 
geyma minningu um elskulega bjartsýnis-
systur.

Þín er ljúft að mega minnast
mikið gott var þér að kynnast

og gaman að fá að finnast

og festa vináttunnar bönd.

Höf.GJ
 

Kveðja frá Soroptimistaklúbbi Keflavíkur,
Guðrún Jónsdóttir

Jóhanna Geirlaug Pálsdóttir
fædd 19. maí 1924 látin 3. apríl 2009.
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Laugardagur 9. maí – Innritun kl. 8:00-9:00

Landssambandsfundur kl. 9:00-16:00
 Guðrún Erla Björgvinsdóttir, forseti SI/Í, setur fundinn.
Fræðsla: Hvaða verkefni falla undir PFR skýrslur?
 Dagrún Þórðardóttir 2. varaforseti .

1. Kosning fundarstjóra, fundarritara og teljara
 Nafnakall: Snjólaug Sigurðardóttir, Bakka og Selja.

2. Skýrslur
 a. Forseti: Guðrún Erla Björgvinsdóttir, Bakka og Selja.
 b. Sendifulltrúar: Hrafnhildur B. Sigurðardóttir, Seltjarnarnesi
     Ragnheiður Stefánsdóttir, Akureyri.
 c. Gjaldkeri: Elsa Hákonardóttir, Mosfellssveit.

3. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur stjórnar 
 og sendifulltrúa

4. Skýrslur nefnda og verkefnastjóra
 a. Fastanefndir
 Laganefnd: Erla Svanhvít Árnadóttir, Bakka og Selja.
 Útbreiðslunefnd: Helga Sigurbjörnsdóttir, Skagafirði.
 Fjárhagsnefnd: Margrét Guðjónsdóttir, Seltjarnarnesi.

 b. Verkefnastjórar
 Alþjóðleg vinátta og skilningur: Birna Björnsdóttir, 
 Hóla og Fella.
 Efnahags- og félagsleg þróun: Ásdís Guðmundsdóttir, 
 Skagafirði.
 Heilbrigðismál: Herdís Sveinsdóttir, Reykjavík.
 Mannréttindi og staða konunnar: Ella Kolbrún 
 Kristinsdóttir, Hafnarfj. og Garðabæ.
 Mennta- og menningarmál: Emilía Margrét Sigmarsdóttir, 
 Reykjavík.
 Umhverfismál: Ellen Louise Tyler, Kópavogi.

 c. ritstjóri Fregna Arndís Þorvaldsdóttir, Austurlandi

 d. Sjóðanefnd ragnheiður gunnbjörnsdóttir, Akureyri

 e. Skólastyrkjanefnd Ingibjörg Benediktsdóttir, 
 Hóla og Fella

 f. Önnur embætti
 Vinnuhópur gegn mansali: Ella Kolbrún Kristinsdóttir, 
 Hafnarfj. og Garðabæ.
 Sierra Leone: Kristín Norðfjörð, Bakka og Selja.

Dagskrá 
- Landssambandsfundur

 Vefurinn: Halla Björg Baldursdóttir, Hafnarfj. og Garðabæ.
 Nafnalistinn: Sigríður Ágústsdóttir, Akureyri.
 Hamraborg 10: Elsa Hákonardóttir, Mosfellssveit.
 Upplýsingafulltrúi: Kristín Einarsdóttir, Hafnarfj. 
 og Garðabæ.

5. Umræður og atkvæðagreiðsla um skýrslur í 4. lið

6. Kosning forseta
 a. Forseti 2010-2012.

7. Stjórnarkjör
 a. 1. varaforseti.
 b. Atkvæðagreiðsla um tilnefningu forseta í starf ritara.

8. Kosning sendifulltrúa og varasendifulltrúa
 a. Sendifulltrúi.
 b. Varasendifulltrúi.

9. Kosning fastanefnda og verkefnastjóra
 a. Laganefnd, 2 fulltrúar.
 b. Útbreiðslunefnd, 1 fulltrúi.
 c. Fjárhagsnefnd, 1 fulltrúi.
 d. Verkefnastjóri heilbrigðismála.
 e. Verkefnastjóri umhverfismála.

10. Kosning í önnur embætti
 a. Sjóðanefnd, 1 fulltrúi.
 b. Endurskoðandi, 1 fulltrúi.
 c. Umsjónarmaður nafnalista.
 d. Upplýsingafulltrúi.

11. Tillögur og áætlanir

12. Mál sem stjórnin leggur fram
 a. Fjárhagsáætlun, árgjald og inntökugjald.
 b. Umræður og atkvæðagreiðsla.

13.  Mál sem borist hafa

14. Ákvörðun tekin um næsta Landssambandsfund

15. Önnur mál

16. Fræðsluerindi um vatn - María J. Gunnarsdóttir  
      starfsmaður hjá Samorku

17. Forseti slítur fundi

HALDINN LAUGARDAGINN 9. MAÍ 2009 Á HILTON NORDICA Í REyKJAVÍK
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1. varaforseti
Margrét Rögnvaldsdóttir 
Reykjavíkurklúbbi, 
viðskiptafræðingur.
Klúbbfélagi: 1998
Klúbbstörf: Formaður, meðstjórnandi, 
fulltrúi, verkefnastjóri, endurskoðandi, 
nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Útbreiðslunefnd, 
ritstjórn Fregna, sjóðanefnd.

Sendifulltrúi
Sigrún Klara Hannesdóttir 
Reykjavíkurklúbbi, 
prófessor í bókasafns- og 
upplýsingatækni.
Klúbbfélagi: 1984.
Klúbbstörf: Formaður, varaformaður, 
fulltrúi, ýmis nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Skólastyrkjanefnd, 
varasendifulltrúi.
 

Varasendifulltrúi
Margrét Helgadóttir, Hafnarfjarðar- 
og Garðabæjarklúbbi, tannlæknir.
Klúbbfélagi: Stofnfélagi í 
Húsavíkurklúbbi 1983, 
klúbbfélagi í H&Gb 1986.
Klúbbstörf: Formaður, 
varaformaður,gjaldkeri, fulltrúi, 
endurskoðandi, ferðavikunefnd og 
Krýsuvíkurnefnd.
Embætti á vegum Sí/Í: Gjaldkeri, laganefnd, fjárhagsnefnd, 
húsnæðisnefnd og umsjónarmaður Hamraborgar.

Framboð á      Landsssambandsfundi

Laga og reglugerðanefnd 2 fulltrúar
Kristín Norðfjörð  Bakka og Seljaklúbbi, 
lögfræðingur (endurkjör).
Klúbbfélagi: Stofnfélagi 1980.
Klúbbstörf: Formaður, varaformaður, 
gjaldkeri, fulltrúi, verkefnastjóri.
Embætti á vegum SI/Í: 1. varaforseti, 
laga- og reglugerðanefnd.

Steinunn Einarsdóttir, 
Seltjarnarnesklúbbi
enskukennari (endurkjör).
Klúbbfélagi: Stofnfélagi 1977.
Klúbbstörf: Formaður, varafulltrúi, 
verkefnastjóri, 
ýmis nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Forseti, 
sendifulltrúi, laganefnd, verkefnastjóri 
mennta og menningamála, sjóðanefnd, 
skólastyrkjanefnd, laga- og reglugerðanefnd.

Útbreiðslunefnd
Ingunn Sigurðardóttir Skagafjarðarklúbbi, 
sérkennari (endurkjör).
Klúbbfélagi: Stofnformaður 1989.
Klúbbstörf: Formaður, fulltrúi, 
verkefnastjóri, ýmis nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Sendifulltrúi, 
varasendifulltrúi, ritstjórn Fregna, 
útbreiðslunefnd.

Framboð til embætta hjá Soroptimistasambandi Íslands 
á Landssambandsfundi 9. maí 2009
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Framboð á      Landsssambandsfundi
Fjárhagsnefnd
Heiða B Friðjónsdóttir Hafnarfjarðar 
og Garðabæjarklúbbi, 
skrifstofumaður (endurkjör).
Klúbbfélagi: 2001.
Klúbbstörf: Gjaldkeri, verkefnastjóri.
Embætti á vegum SI/Í:  Fjárhagsnefnd.
 

Sjóðanefnd
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir 
Akureyrarklúbbi, sérkennari 
(endurkjör).
Klúbbfélagi: 1997.
Klúbbstörf: Gjaldkeri, meðstjórnandi, 
fulltrúi, varafulltrúi, verkefnastjóri, 
varaendurskoðandi, ýmis nefndarstörf,
Embætti á vegum SI/Í: Sjóðanefnd.
 

Verkefnastjóri heilbrigðismála
Júlía Björnsdóttir Akureyrarklúbbi, 
hjúkrunarfræðingur.
Klúbbfélagi: 1996.
Klúbbstörf: Meðstjórnandi, 
verkefnastjóri, varaformaður,
ýmis nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í:  Verkefnastjóri 
efnahagslegrar og félagslegrar þróunar 
2004-2006.

Verkefnastjóri umhverfismála
Ellen Louise Tyler Kópavogsklúbbi, 
innanhússarkitekt (endurkjör)
Klúbbfélagi: 1991.
Klúbbstörf: Gjaldkeri, varafulltrúi, 
verkefnastjóri, ýmis nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Sjóðanefnd, 
verkefnastjóri umhverfismála.

Endurskoðandi
María Lóa Friðjónsdóttir Hafnarfjarðar 
og Garðabæjarklúbbi, 
viðskiptafræðingur ( endurkjör).
Klúbbfélagi: Stofnfélagi í 
Skagafjarðarklúbbi 1989, 
klúbbfélagi H&Gb. 2007.
Klúbbstörf: Formaður, gjaldkeri, 
meðstjórnandi, fulltrúi, verkefnastjóri. 
Ýmis nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Verkefnastjóri efnahagsmála, 
endurskoðandi.
 

Umsjón með nafnalista
Helga Óladóttir Reykjavíkurklúbbi, 
verkefnastjóri í upplýsingatækni.
Klúbbfélagi: 2006.
Klúbbstörf: Meðstjórnandi, 
varamaður í mótttökunefnd.
 

Upplýsingafulltrúi
Sigríður Ágústsdóttir Akureyrarklúbbi, 
leirlistamaður.
Klúbbfélagi: Hafnafjarðar og 
Garðabæjarklúbbi 1992, 
Akureyrarklúbbi 2000.
Klúbbstörf: Fulltrúi, varafulltrúi, 
verkefnastjóri, ýmis nefndarstörf.
Embætti á vegum SI/Í: Sendifulltrúi, 
varasendifulltrúi, umsjónarmaður nafnalista.



 Klúbbur  Aðalfulltrúar Varafulltrúar

 Akranes  1 Ingibjörg Þóroddsdóttir  Ólína Jónsdóttir

  2 María Lúísa Kristjánsdóttir  Ingunn Stefánsdóttir

 Akureyri  3 Sigríður Ágústsdóttir  Solveig Lára Guðmundsdóttir

  4 Þuríður Schiöth  Deborah Julia Robinson

 Austurland  5 Jóhanna I. Sigmarsdóttir  Guðlaug Bachmann

  6 Aðalbjörg Sigurðardóttir  Rannveig Árnadóttir

 Árbær  7 Guðfinna Jóhannsdóttir  Guðný Hinriksdóttir

  8 Birna Guðmundsdóttir  Arndís Ellertsdóttir

 Bakka og Selja  9 Kristín Sigurjónsdóttir  Erla Svanhvít Árnadóttir

  10 Guðrún H Ólafsdóttir  Aðalbjörg Þorvarðardóttir

 Grafarvogur  11 Björg Ólafsdóttir  Sigríður Ingvarsdóttir

  12 Sigurbjörg Hjörleifsdóttir  Ásta Benediktsdóttir

 Hafnarfjörður og  13 Sigurborg Kristinsdóttir  Guðlaug Konráðsdóttir

 Garðabær  14 Jónína Guðnadóttir  Guðríður Jónsdóttir

 Hóla og Fella  15 Benedikta G. Waage  Elísabet Brynjólfsdóttir

  16 Ásta María Eggertsdóttir  Laufey B. Hannesdóttir

 Húsavík og nágrenni  17 Auður Gunnarsdóttir  Auður Ásmundsdóttir

  18 Sigurhanna Salómonsdóttir  Helga Magnúsdóttir

 Keflavík  19 Ingibjörg Kjartansdóttir  Drífa Gunnarsdóttir

  20 Anna Karlsdóttir  Taylor Lydia Guðrún Egilsdóttir

 Kópavogur  21 Margrét Guðjónsdóttir  María Einarsdóttir

  22 Lilja Guðmundsdóttir  Elín Alma Arthúrsdóttir

 Mosfellssveit  23 Lára Dröfn Gunnarsdóttir  Sigrún Arnarsdóttir

  24 Guðrún Erla Sumarliðadóttir  Erna Valdimarsdóttir

 Reykjavík  25 Margrét Rögnvaldsdóttir  Elín Sigurgeirsdóttir

  26 Herdís Sveinsdóttir  Guðrún Pálsdóttir

 Seltjarnarnes  27 Steinunn Einarsdóttir  Lára Hansdóttir

  28 Pálína Jónmundsdóttir  Margrét Guðjónsdóttir

 Skagafjörður  29 Helga Friðbjörnsdóttir  Margrét Pétursdóttir

  30 Ingunn Sigurðardóttir  Helga Gunnlaugsdóttir

 Snæfellsnes  31 Þóra Kristín Magnúsdóttir  Unnur Óladóttir

  32 Kristín Gilsfjörð  Ragnheiður Víglundsdóttir

Fulltrúar á 
Landssambandsfundi 9. maí 2009
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Soroptimistasamband Íslands
Ársreikningur 2008

Rekstrarreikningur        
1. október 2007 - 30. september 2008     
        
  Rauntölur Fjárhagsáætlun Rauntölur
  2007-2008 2007-2008 2006-2007

Rekstrartekjur:        
 Félagsgjöld og áskriftir   4.484.950  4.798.800  4.348.575 
 Vörusala   46.800  25.000  37.600 
 Auglýsingar í Fregnum   145.000  130.000  130.000 
 Vextir   196.082  120.000  172.252 

  4.872.832  5.073.800  4.688.427 
        
Aðrar tekjur:        
 Tekjur af sölu myndalista   700  700 
 Söfnun / verkefni erlendis   367.847   659.000 
 Friðarkort   10.330   29.000 
 Ágóði af Norrænum vinadögum   371.326  0  0 

  750.203  0 688.700 
       
Samtals tekjur 5.623.035  5.073.800  5.377.127 
       
Rekstrargjöld:        
 Félagsgjöld og áskriftir   1.723.140  2.009.100  1.767.227 
 Rekstrarkostnaður   792.305  808.000  569.770 
 Fregnir, prentkostnaður   818.892  720.000  632.864 
 Birgðabreyting   25.546  15.000  30.008 
 Rekstur húsnæðis   153.224  250.000  197.969 
 Ferðakostnaður   632.412  850.000  993.831 
 Embættiskostnaður forseta   65.000  65.000  60.000 

  4.210.519  4.717.100 4.251.669 
        
Önnur gjöld:        
 Project Independence   0  0  0 
 Söfnun / verkefni erlendis   367.847  0 657.000 
 Kostnaður við gerð friðarkorta   0  0  0 
 Kostnaður við gerð nafnalista   238.917  250.000  224.203 

  606.764  250.000  881.203 

Gjöld samtals  4.817.283  4.967.100  5.132.872 
Tekjur umfram gjöld 805.752  106.700  244.255 
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Efnahagsreikningur 30. september 2008  

Eignir        
  30.9.2008 30.9.2007     
         
Eignir: 
 Inneign í banka  1.684.167  1.620.839     
 Inneign v. augl. í Fregnum  96.800  0     
 Birgðir   190.560  199.766     
 Hamraborg 10   9.945.000  8.367.000     

 Samtals eignir 11.916.527  10.187.605     
         
     
Skuldir og eigið fé        
   
Skuldir:        
 Ógreiddir reikningar   0  7.980     
 Fyrirframgreidd þátttökugjöld haustfundar   0  647.050     

 Samtals skuldir 0  655.030     
         
   
Eigið fé:        
    
 Eigið fé 1. október   4.407.667  4.660.027       
 (Tap ) hagnaður ársins   805.752  (252.560)      
 Endurmat fasteignar   6.703.108  5.125.108        
 Eigið fé 30. september   11.916.527  9.532.575     

 Samtals skuldir og eigið fé  11.916.527  10.187.605     
 

Sundurliðanir með rekstrarreikningi 

Rekstrarkostnaður
Pappír, ritföng, prentun    75.603  
Burðargjöld Fregna   106.341 
Burðargjöld    7.250 
Sími   29.675 
Hugbúnaðarkostnaður   205.270 
Rekstur heimasíðu    117.637 
Gjafir   17.410 
Verkefni forseta    150.000 
Kostnaður útbreiðslunefndar    36.520 
Kostnaður haustfundar    6.900  
Kostnaður landsambandsfundar    6.363 
Kostnaður vegna funda    26.942  
Bankakostnaður    3.894  
Innbinding, gestabók og fleira    2.500  

                           Samtals  792.305 

Áritun kjörinna skoðunarmanna Soroptimistasambands Íslands   
   
Við höfum yfirfarið bókhald Soroptimistasambands Íslands og borið færslur saman við fylgiskjöl.    
Einnig höfum við athugað bankainnstæður og eru tilgreindar fjárhæðir fyrir hendi.    
      
Kópavogi, 29. desember  2008.        
María Lóa Friðjónsdóttir                             Guðný Hinriksdóttir 

Rekstur húsnæðis: 
Rafmagn, viðhald    11.737 
Fasteignagjöld   187.667 
Niðurfelld fasteignagjöld  ( 161.905)
Húsfélagsgjöld    84.000 
Tryggingar    31.725 

                          Samtals  153.224 
 
Ferðakostnaður: 
Dagpeningar sendifulltrúa   181.664 
Fargjald varasendifulltrúa    49.410 
Ferðakostnaður forseta   164.895 
Ferðakostnaður embættismanna    17.212 
Ferðakostnaður fulltrúa    159.231 
Framlag í ferðasjóð    60.000 

                         Samtals  632.412  
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   Systrasjóður 

         
 
Rekstrarreikningur 1. október 2007 - 30. september 2008       
       
  2007-2008 2006-2007    
        
Rekstrartekjur: 
 Framlag soroptimista   0  0     
 Vextir  108,753  72,819     

 Tekjur samtals 108,753  72,819       
        
Rekstrargjöld:        
 Veittir styrkir  0  0     

 Gjöld samtals 0  0     
         
   
Rekstrarniðurstaða 108,753  72,819     
         
 
         
    
Efnahagsreikningur 30. september 2008       
     
  30.9.2008 30.9.2007    
        
Eignir:        
 Inneign á reikningi nr. 780011   1.070.288  961.535     
  1.070.288  961.535     
        
Eigið fé:        
 Höfuðstóll:        
 Frá fyrra ári   961.535  888.716     
 Hagnaður   108.753  72.819     

 Eigið fé samtals 1.070.288  961.535    
         
   
         
   
         
   
Áritun kjörinna skoðunarmanna Soroptimistasambands Íslands       
         
       
Við höfum yfirfarið bókhald Systrasjóðs Soroptimistasambands Íslands og borið færslur 
saman við fylgiskjöl.  Einnig höfum við athugað bankainnstæður og eru tilgreindar 
fjárhæðir fyrir hendi.        
        
Kópavogi, 29.desember 2008.       
María Lóa Friðjónsdóttir                             Guðný Hinriksdóttir
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Ferðasjóður  

Efnahagsreikningur    

Rekstrarreikningur 1. október 2007 - 30. september 2008       
        
  2007-2008 2006-2007      

Rekstrartekjur:        
 Framlag samkvæmt fjárhagsáætlun    60.000  60.000 
 Vextir  38.918  22.632 

 Tekjur samtals 98.918  82.632 
        
Rekstrargjöld:        
 Veittir styrkir  0  0 
 Gjöld samtals 0  0 
        
Rekstrarniðurstaða 98.918  82.632 
        
        
 
       
Efnahagsreikningur 30. september 2008        

  30.9.2008 30.9.2007
        
Eignir:       
 Inneign á reikningi nr. 875680  484.698  385.780 

  484.698  385.780 
        
Eigið fé:        
 Höfuðstóll:       
 Frá fyrra ári   385.780  303.148 
 Hagnaður (tap) ársins   98.918  82.632 

 Eigið fé samtals 484.698  385.780 
        
    

    
        
Áritun kjörinna skoðunarmanna Soroptimistasambands Íslands       
        
Við höfum yfirfarið bókhald Ferðasjóðs Soroptimistasambands Íslands og borið færslur saman við fylgiskjöl.  
Einnig höfum við athugað bankainnstæður og eru tilgreindar fjárhæðir fyrir hendi.       
         
Kópavogi, 29.desember 2008.          
María Lóa Friðjónsdóttir                             Guðný Hinriksdóttir        
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   Verkefnasjóður 

        
Rekstrarreikningur 1. október 2007 - 30. september 2008         

         
  2007-2008 2006-2007 
         

Rekstrartekjur:        
 Ágóði af Norrænum vinadögum 371.326   
 Framlag soroptimista  95.8 0 
 Vextir 736 0 

 Tekjur samtals 467.862 0 
         

Rekstrargjöld:        
Veittir styrkir 0 0  
Gjöld samtals 0 0 

Rekstrarniðurstaða 467.862 0 
         

         

Efnahagsreikningur 30. september 2008        
         
  9/30/08 9/30/07 
Eignir:        
 Inneign á reikningi nr. 701113  467.862 0 
  467.862 0 
        
Eigið fé:        
 Höfuðstóll:        
 Frá fyrra ári  0 0 
 Hagnaður  467.862 72.819 

 Eigið fé samtals 467.862 72.819 
         

         
   

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

Kópavogi, 29. desember  2008.         
María Lóa Friðjónsdóttir                             Guðný Hinriksdóttir         
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Hagnaður var á rekstri Landssambandsins 
á rekstrarárinu 2007-2008 að fjárhæð um 
338 þús. kr. Í þessari áætlun er hins vegar 
gert ráð fyrir rekstrartapi að fjárhæð 21 
þús. kr. Við í fjárhagsnefnd teljum æskilegt 
að rekstur fjárhagsársins 2009-2010 standi 
undir sér þar sem sjóðsstaða Landssam-
bandsins hefur lækkað og gengisþróun 
er óviss.

Varðandi áætlun fyrir rekstrarárið 2009-2010 
viljum við koma eftirfarandi skýringum á 
framfæri:

Félagsgjöld almenns félagsmanns eru 
hækkuð í kr. 9.900 eða um kr. 900 á 
ársgrundvelli sem nemur kr. 75 á mánuði. 
Gert er ráð fyrir að systur verði 518 talsins. 
Hækkunin er vegna óhagstæðrar gengis-
þróunar.

Í ljósi þróunar á mörkuðum að undanförnu 
og hækkunar gengisvísitölunnar gerum við 
ráð fyrir að evran verði að minnsta kosti 
150 kr. þegar að greiðslu til SI/E kemur. Á 
síðasta rekstrarári veitti SI/ E okkur afslátt 
af félagsgjöldum vegna efnahagsástands-
ins á Íslandi. Landssambandið hefði átt 
að greiða 2.830 þús. kr. en greiddi aðeins 
1.550 þús. kr. Þennan styrk getum við ekki 
sótt um á næsta ári að nýju og verðum því 
að greiða SI/E félagsgjöldin að fullu.

Forsetasjóður 10. des. og alþjóðaverkefna-
sjóður nema samtals 650 kr. á systur. Lagt 

er til að þetta framlag systra megi nýta til 
greiðslu félagsgjalda til SI/E á næsta ári 
ef þörf krefur.

Kostnaður vegna útgáfu Fregna er 
áætlaður í samræmi við kostnað síðasta 
rekstrarárs sem fyrir liggur eða 810 þús. kr. 
en á móti koma áætlaðar auglýsingatekjur 
að fjárhæð 150 þús. kr. Gert er ráð fyrir að 
öllum blöðum verði dreift með pósti og að 
kostnaður vegna þessa nemi 120 þús. kr. 
Varpa má fram þeirri hugmynd að nægjan-
legt sé að gefa Fregnir út tvisvar á árinu 
það myndi spara allt að 300 þús. kr.

Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna 
árlegrar útgáfu nafnalista nemi 300 þús. kr. 
Komið hefur til umræðu í stjórn Landssam-
bandsins hvort nauðsynlegt sé að prenta 
nafnalistann árlega.

Ef nafnalisti yrði ekki prentaður á næsta 
ári og sleppt væri útgáfu eins tölublaðs 
af Fregnum mætti styrkja fjárhag Lands-
sambandsins til þess að mæta óhagstæðri 
gengisþróun.

Undir liðunum rekstur vefsíðu eru áætlaðar 
200 þús. kr. vegna áframhaldandi vinnu við 
þróun og rekstur vefsins okkar www.soropt-
imist.is. Þessi fjárhæð er áætluð í samráði 
við forseta og vinnuhóp um vefinn.

Kostnaður vegna nýrra klúbba er 
áætlaður 40 þús. kr. En enn er unnið að 

mögulegri stofnun klúbba á Suðurlandi 
og í Húnavatnssýslum.

Gert er ráð fyrir 3 fundardögum sendifull-
trúa. Dagpeningar eru greiddir í 3 daga 
ásamt heimferðardegi, skv. reglugerð, fyrir 
2 sendifulltrúa. Sendifulltrúafundur verður 
í Belgíu.

Það eru tilmæli okkar að þið farið yfir þessa 
áætlun og kynnið hana í ykkar klúbbum. 
Ef þið hafið einhverjar athugasemdir við 
hana þá sendið þær skriflega til okkar fyrir 
23. febrúar nk. Með athugasemdum þarf 
að vera rökstuðningur fyrir því hvernig ná 
má sambærilegum árangri með breyttri 
fjárhagsáætlun. Ef einhverjar spurningar 
vakna þá erum við í fjárhagsnefnd alltaf 
reiðubúnar til að útskýra þessa áætlun 
nánar.

Með systrakveðju,
Fjárhagsnefnd Landssambandsins

Margrét Guðjónsdóttir 
Margrét E. Arnórsdóttir
margretgudjonsdottir@kpmg.is 
margretea@simnet.is

Heiða Friðjónsdóttir 
Elsa Hákonardóttir
heida@stafir.is 
tfoss@hive.is

Fjárhagsáætlun Soroptimistasambands 
Íslands rekstrarárið 2008-2009

Við gerð þessarar fjárhagsáætlunar er miðað við rauntölur ársins 
2007-2008, það sem fram er komið vegna rekstrarársins 2008-2009, 
áætlun síðustu tveggja ára, auk þess sem stjórn Landssambandsins 
hefur komið með sínar tillögur og hugmyndir um starfsemi þessa 
rekstrarárs.
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Fjárhagsáætlun Soroptimistasambands Íslands 2009-2010   

        Áætlun  Áætlun Rauntölur Áætlun Rauntölur Áætlun
Tekjur Fjöldi Ein.verð 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2007-2008 2006-2007 2006-2007
Félagsgjöld 456 9,900 4,514,400 3,809,200 3,604,000 3,697,500 3,565,675 3,809,200
Félagsgjöld eldri félagar 37 8,100 299,700 262,700 214,400 234,500 201,000 262,700
Félagsgjöld nýir félagar 25 10,200 255,000 245,700 198,950 86,500 129,750 245,700
Alþjóðaverkefni 518 350 181,300 172,200 167,650 168,000 162,750 172,200
Forsetasjóður 10. desember 518 300 155,400 147,600 143,700 144,000 232,500 147,600
Verkefnasjóður 518 200 103,600 98,400 95,800 96,000 0 98,400
Systrasjóður 479 0 0 0 0  0 0
Link   50,000 55,000 49,300 60,000 49,300 55,000
The International Soroptimist   8,000 8,000 7,600 7,600 7,600 7,000
Vörusala (nælur, hálsmen, ofl.)   50,000 25,000 57,830 20,000 69,300 20,000
Vextir   220,000 120,000 199,632 100,000 172,252 35,000
Auglýsingar í Fregnum   150,000 130,000 145,000 120,000 130,000 120,000
           Samtals tekjur 5,987,400 5,073,800 4,883,862 4,734,100 4,720,127 4,972,800
Gjöld        
Félagsgjöld SI/E 30,7 EUR  493 4,605 2,270,265 1,441,500 1,290,806 1,363,000 1,313,143 1,441,500
Félagsgjöld SI/E 32 EUR 25 4,800 120,000 86,400 67,927 31,000  86,400
Alþjóðaverkefni 518 350 181,300 172,200 167,650 168,000 232,500 172,200
Forsetasjóður 10. desember 518 300 155,400 147,600 143,700 144,000 162,750 147,600
Verkefnasjóður 518 200 103,600 98,400 95,800 96,000  
Link    50,000 55,000 47,015 60,000 52,515 55,000
The International Soroptimist   8,000 8,000 6,042 7,600 6,319 7,000
Fregnir  3 270,000 810,000 720,000 818,892 660,000 632,864 600,000
           Samtals gjöld 3,698,565 2,729,100 2,637,832 2,529,600 2,400,091 2,509,700
Rekstrargjöld        
Pappír, ritföng, prentun, ljósritun   35,000 20,000 75,603 25,000 4,080 25,000
Burðargjöld (Fregnir) og gíróseðlar   120,000 140,000 113,591 140,000 99,904 155,000
Sími   30,000 40,000 29,675 40,000 35,134 180,000
Rekstur vefsíðu   200,000 200,000 322,907 480,000 536,154 
Gjafir   25,000 25,000 17,410 25,000 16,620 20,000
Verkefni forseta   150,000 150,000 150,000 150,000 100,000 150,000
Kostnaður v/erlendra gesta   0 50,000 0 120,000 150,000 20,000
Kostn v/nýs klúbbs og útbr.nefndar   40,000 70,000 36,520 50,000 42,505 50,000
Kostn. v/Landssambandsfundar   20,000 30,000 6,363 10,000 26,171 10,000
Kostn. v/haustfundar   10,000 30,000 6,900 10,000 26,600 10,000
Kostn. v/annarra funda   25,000 25,000 26,942 20,000 20,826 20,000
Ýmis ófyrirséður kostnaður   20,000 20,000 2,500 20,000 1,560 40,000
Bankakostnaður   5,000 8,000 3,894 5,000 7,031 5,000
           Samtals rekstrarkostnaður 680,000 808,000 792,305 1,095,000 1,066,585 685,000
Vörukaup        
Viðhald nafnalista   300,000 250,000 238,917 280,000 224,203 190,000
Vörukaup (nælur, hálsmen, ofl.)   20,000 15,000 25,546 10,000 30,008 10,000
           Samtals vörukaup 320,000 265,000 264,463 290,000 254,211 200,000
Húsnæði         
Húsfélagsgjöld-rafm.-hiti     180,000 200,000 153,224 210,000 197,969 200,000
Húsbúnaður / tölvubúnaður   0 50,000 0 40,000  50,000
           Samtals húsnæðiskostnaður 180,000 250,000 153,224 250,000 197,969 250,000
Ferðakostnaður        
Dagpeningar sendifulltrúa   230,000 220,000 181,664 200,000 132,888 150,000
Fargjald varasendifulltrúa   65,000 55,000 49,410 55,000 52,410 55,000
Ferðakostnaður forseta innanlands   50,000 50,000 4,995 60,000 25,665 100,000
Ferðakostnaður stjórnar innanlands   50,000 50,000 0  0 50,000
Ferðakostnaður forseta erlendis   350,000 165,000 159,900 155,000 284,432 150,000
Ferðakostn. fulltrúa á Landssb.fund   160,000 150,000 159,231 130,000 330,087 250,000
Ferðak. emb. /fyrrv/verðandi forseta   100,000 100,000 17,212 150,000 108,349 110,000
Lagt í ferðasjóð/ ferðastyrkir   60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000
           Samtals ferðakostnaður 1,065,000 850,000 632,412 810,000 993,831 925,000
Embættiskostnaður forseta (risna)   30,000 30,000 30,000 30,000 25,000 30,000
Símakostnaður forseta   35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
 Samtals embættiskostnaður 65,000 65,000 65,000 65,000 60,000 65,000
 Samtals gjöld 6,008,565 4,967,100 4,545,236 5,039,600 4,972,687 4,634,700
 (Tap)hagnaður (-21,165) 106,700 338,626 (-305,500) (-252,560) 338,100 



22 Soroptimistasamband Íslands   

Fregnir

Skýrslan sýnir mjög  fjölbreytt og gefandi 
verkefni sem unnin voru á síðasta starfs-
ári.

Félagar
Þann 1.október 2008 voru 511 konur í íslensku 
Soroptimistasamtökunum, þar af voru 34 eldri 
félagar. Á tímabilinu hættu 11 konur, 1 kona 
lést en nýir félagar voru 28. Í leyfi á tímabilinu 
voru 23 konur.   Soroptimistum á Íslandi hefur 
því fjölgað á einu ári um 16 konur.

Klúbbstarfið
Alls voru haldnir 160 klúbbfundir, þar af voru 
13 vinnustaðafundir og 10 sameiginlegir 
klúbbfundir. Aðrir fundir voru 13 og skemmti-
fundir 39. Stjórnarfundir voru 114.  
Fluttir voru 59 afar fjölbreyttir fyrirlestrar, 
19 ego erindi voru flutt og 42 3ja mínútna 
erindi. Fundarsókn á klúbbfundi var frá 64% 
upp í 82%.  
Fjórir klúbbar voru með yfir 80% fundarsókn 
en það voru Akranesklúbbur, Grafarvogs-
klúbbur, Keflavíkurklúbbur og Kópavogs-
klúbbur. Á starfsárinu áttu 3 klúbbar 
stórafmæli,  Akranesklúbbur og Húsavík-
urklúbbur sem urðu 25 ára og Hafnarfjarðar 
og Garðabæjarklúbbur 35 ára.

Styrkir klúbba
Styrkir sem veittir voru á tímabilinu voru rétt 
um 6 milljónir en erfitt er að nefna ákveðna 
upphæð varðandi styrki þar sem margir 
styrkir voru í  formi heimsókna, kaffisam-
sæta, laufabrauðsbaksturs,  bókaútlána, 
ritningalestra og ýmis konar vinnu sem erfitt 
er að meta til fjár. Ein klúbbsystir sat við í 
nokkra mánuði og saumaði altarisdúk sem 
var gefinn Seljakirkju. Nokkrir klúbbar höfðu 
matarboð og samveru fyrir konur af erlendum 
uppruna.
Ég nefni hér dæmi um styrki sem íslenskir  
Soroptimistaklúbbar veittu innanlands:
Akranesklúbbur gaf jólagjafir til sambýla 
fatlaðra.
Akureyrarklúbbur gaf til líknardeildar á 
Akureyri.
Austurlandsklúbbur  veitti styrk til Stígamóta 
vegna verkefna á Austurlandi og gjöf til 
Heilbrigðisstofnunar  Austurlands.

Árbæjarklúbbur styrkti fjölskyldur fyrir jólin 
og samtökin Blátt áfram.
Bakka og Seljaklúbbur styrkti fatlaða unga 
konu og  asmaveikan dreng sem þurfti á dvöl 
erlendis að halda.
Grafarvogsklúbbur styrkti átröskunarfélagið 
Forma.
Hafnafjarðar og Garðabæjarklúbbur styrkti 
verkefnið ,,Hermelinda” í Perú ásamt því að 
styrkja Krísuvíkursamtökin.
Hóla og Fellaklúbbur veitti styrk til kvenna-
deildar Landsspítalans til kaupa á tæki sem 
mælir hjartslátt í fóstri.
Húsavíkurklúbbur bar út árbók Þingeyinga og 
bækur fyrir bókasafnið á Húsavík. Auk þess 
að styrkja fötluð börn í heimabyggð.
Keflavíkurklúbbur styrkti geðfatlaða og 
Öspina í Reykjanesbæ .
Kópavogsklúbbur styrkti hjúkrunarheim-
ilið Sunnuhlíð og hjúkrunarfræðing til 
starfa við forvarnarstarf í Menntaskólanum 
í Kópavogi.
Mosfellsklúbbur styrkti Skálatúnsheimilið og 
unga konu sem berst við krabbamein.
Soroptimistaklúbbur Reykjavíkur færði 100 
börnum í Perú mat, föt og jólagjafir, auk þess 
að styrkja Foreldra- og styrktarfélag Öskju-
hlíðarskóla.
Seltjarnarnesklúbbur styrkti einhverf börn og 
sambýlið í Asparfelli.
Skagafjarðarklúbbur styrkti umhverfismál í 
heimahéraði.
Snæfellsnesklúbbur var með upplestur og 
stuðning við aldraða á dvalarheimilinu í Ólafs-
vík ásamt umhverfisverkefni á Hellissandi.
Þá eru margir klúbbar sem styrkja verkefni 
erlendis  SOS barnaþorpin og fósturbörn 
á Indlandi.

Fjáröflun klúbba 
er með ýmsu móti. Systur selja varning sem 
þær vinna sjálfar s.s. skópoka, fatapoka, 
sultur og fleira. Sumar eru með kaffisölu, 
pönnuköku- og kolaportsölu auk þess að 
bera út bækur fyrir hin ýmsu félög.
Hver klúbbur  safnaði á tímabilinu frá 50 
þúsundum upp í eina og hálfa milljón.

Margir einbeita sér að því að styrkja innviði 
klúbbs eitt árið frekar en að vinna í mikilli 

fjáröflun og er það að sjálfsögðu  misjafnt 
frá ári til árs.

Vinaklúbbar
Íslenskir Soroptimistaklúbbar eiga samtals 53 
vinaklúbba víðsvegar um heiminn. Reykjavík-
urklúbbur og Austurlandsklúbbur hafa sérstök 
vinaklúbbatengsl sín á milli. 
Þá höfðu klúbbar á Norðurlandi og Austur-
landsklúbbur sameiginlegan fund fyrsta 
laugardag í september. 
Flestir íslenskir klúbbar eiga vinaklúbba 
innan Evrópusambandsins. Nokkrir eiga 
vinaklúbba í öðrum heimssamböndum 
s.s.  tveir í Bresk - írska sambandinu, einn í  
Suð-vestur Kyrrahafssambandinu og fjórir í 
Ameríkusambandinu.
10 konur úr Snæfellsnesklúbbi fóru í 
vinaklúbbaheimsókn til Ribe í Danmörku og 
tvær heimsóttu systur í Ísrael.  Hafnafjarðar og 
Garðabæjarklúbbur hefur verið að vinna að 
undirbúningi stofnunar Soroptimistaklúbbs 
í Færeyjum og fór hluti systra til Færeyja í 
september ásamt Ásgerði Kjartansdóttur sem 
kynnti starfsemi Soroptimista fyrir færeyskum 
konum.  Takist að stofna klúbb í Færeyjum 
mun hann þó tilheyra Danmörku. Er þetta 
skemmtilegt framtak. 
Í tengslum við norrænu vinadagana notuðu 
nokkrar systur tækifærið og buðu heim 
systrum úr sínum vinaklúbbum.

Landssambandsfundur 2008
var haldinn í Gullhömrum í Grafarholti 19. 
apríl 2008. Árbæjarsystur sáu um fundinn 
og gerðu það með miklum myndarbrag. 
Reykjavíkursystur sáu um fundarritun.
181 systir sótti Landssambandsfundinn.
Verkefnastjórar sambandsins kynntu verkefnið 
Where we stand – position paper sem er 
stefnumarkandi skjal SI um afstöðu Soroptim-
ista til margvíslegra mála.
Fræðsluerindi um mansal hélt Guðrún 
Jónsdóttir talskona Stígamóta.

Norrænir vinadagar 
voru haldnir í Reykjavík 6.-8. júní 2008. Alls 
sátu um 200 gestir ráðstefnuna og var yfirskrift 
hennar  ,,Umbreytum tilverunni – Aukum völd 
kvenna og stúlkna”.  Áhersla var lögð annars 
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vegar á konur í ákvarðanatöku og lykilstöðum 
í samfélaginu og hins vegar á þá skelfilegu 
staðreynd að mansal með konur er vaxandi 
vandamál. Mjög var vandað til ráðstefnunnar 
og margir frábærir fyrirlestrar fluttir.  

Í tilefni ráðstefnunnar undirrituðu forsetar allra 
norrænu landssambandanna yfirlýsingu um 
tvö baráttumál Soroptimista  að fjölga konum 
við ákvarðanatöku og að innleiða aðgerðir 
sem beinast gegn mansali. Munu norrænir 
Soroptimistar  vinna eftir þeirri ákvörðun frá 
júní 2008 - 30. september 2012.  Samþykkt 
var að hvert landssamband gefi skýrslu þegar 
forsetar norrænu landssambandanna hittast á 
sendifulltrúafundum ár hvert. Er það gert svo 
tryggja megi upplýsingastreymi og aðhald 
um sameiginlegt mansalsþema.

Evrópusamband Soroptimista hélt námsstefnu 
á föstudeginum 6. júní og var þangað boðið 
formönnum og verðandi formönnum klúbba 
á Íslandi, svo og þátttakendum frá Eystrasalts-
ríkjunum sem hér voru í boði Evrópusam-
bandsins og Landssambandsins.

Ráðstefnudagurinn var einnig kvennahlaups-
dagur hér á landi og var fengið leyfi ÍSÍ til 
þess að halda kvennahlaup í tengslum við 
ráðstefnuna. Hlaupið var í hádeginu og voru 
þátttakendur tæplega 90 og vegalengdin 
2 km. Eftir ráðstefnuna var í boði ferð með 
ráðstefnugesti  á Þingvöll og að Gullfossi 
og Geysi. 

Haustfundur 
Vegna anna við norrænu vinadagana féll 
haustfundur niður þetta árið.

Sendifulltrúafundur
Í júlí 2008 var haldinn sendifulltrúafundur í 
Póllandi. Fundinn sóttu Ásgerður Kjartans-
dóttir forseti, Hrafnhildur Sigurðardóttir og  
Margrét Arnórsdóttir  sendifulltrúar og Sigrún 
Klara Hannesdóttir varasendifulltrúi.  Einnig 
sat fundinn Hafdís Karlsdóttir  1.varaforseti 
Evrópusambandsins.

Friðarhlaupið í Rúanda
Í byrjun maí fóru átta Soroptimistasystur til 
Rúanda í tengslum við árlegt friðarmaraþon 
sem haldið var í höfuðborginni Kigali og 
tóku fjórar systur þátt í skemmtiskokki. Systur 
höfðu meðferðis fjöldann allan af stílabókum, 
pennaveskjum, pennum og fótboltum sem 
skipt var á milli sex Soroptimistaklúbba sem 
starfa í Rúanda.  Við þetta tækifæri afhentu 
Ásgerður Kjartansdóttir forseti og Kristín 
Sjöfn Helgadóttir 2. varaforseti gjafabréf að 
upphæð 3.100 evrur frá íslenskum Soroptim-

istum og var féð ætlað til frekari uppbyggingar 
San Marco  verkefnisins.  Verkefnið gengur 
út á að byggja barnaskóla og heimavist fyrir 
munaðarlaus börn og íbúðir fyrir ekkjur sem 
misstu allt sitt í þjóðarmorðunum 1994.

Sierra Leone
Verkefnið er fjögurra ára verkefni Alþjóða-
sambands Soroptimista og gengur út á að 
hjálpa konum og börnum í Sierra Leone sem 
er eitt fátækasta ríki heims. Talið er að um 
500.000 manns hafi verið heimilislausir eftir 
10 ára borgarastyrjöld sem þar geisaði.
Kristín Norðfjörð, Bakka og Seljaklúbbi,  var 
valin fóstra verkefnisins hér á landi. Er henni 
falið að heimsækja klúbba,  kynna verkefnið 
og finna leiðir til þess að afla fjár til verkefn-
isins.

Vatnsverkefni
Sérstakt verkefni Evrópuforseta Mariet 
Verhoef-Cohen  hófst 2007 ,, Soroptimists 
go for water”.  Er það í beinum tengslum við 
aðgerðaáætlun Evrópusambands Soroptim-
ista 2007-2011.  
Mariet mun ljúka sínu tímabili 2009 en 
verkefnið heldur áfram undir stjórn Eliane 
Lagasse næsta forseta Evrópusambands-
ins. Ekki var nein vinna hafin hér á landi við 
vatnsverkefnið á þessu tímabili.

16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi
Soroptimistasambandið tók í fjórða sinn þátt 
í 16 daga átaki gegn kynbundnu ofbeldi 
sem haldið var dagana 25. nóvember til 
10. desember 2007. yfirskrift átaksins var 
,,Krefjumst réttinda í raun - stöðvum ofbeldi 
gegn konum”.  Í nóvember 2007 birtist grein í 
Morgunblaðinu eftir Rannveigu Thoroddsen, 
Bakka og Seljaklúbbi, og Dagrúnu Þórðar-
dóttur, Hóla og Fellaklúbbi,  sem þær skrif-
uðu með Guðrúnu Hansdóttur svæðisstjóra 
Zontasambands Íslands.
Um 1700 einstaklingar skrifuðu undir áskorun 
til stjórnvalda um aðgerðir gegn mansali á 
vefnum.

Nefnd gegn mansali
Í september 2008 var stofnaður vinnuhópur 
sem mun vinna gegn mansali. Í vinnuhópnum 
eru: Ingibjörg Harðardóttir, Hóla og Fella-
klúbbi, Ella Kolbrún Kristinsdóttir, Hafnar-
fjarðar og Garðabæjarklúbbi, og Júlía 
Björnsdóttir, Akureyrarklúbbi.

10. desember verkefni forseta SI
10. desember verkefni forseta rann að þessu 
sinni til kvenna í Eþíópíu sem þjást af fistli. 
Fistill verður til vegna erfiðleika í fæðingu 
og er oftast hægt að lagfæra með skurð-

aðgerð. Okkar framlag til verkefnisins eru kr. 
300 á hverja systur á Íslandi og er upphæðin 
innifalin í félagsgjöldum.

Ökum varlega
Starfshópur undir stjórn Laufeyjar B. Hannes-
dóttur, Hóla og Fellaklúbbi, í samvinnu við 
Vátryggingafélag Íslands, lét gera 20 þúsund 
lyklakippur sem systur afhentu ökumönnum 
landsins í október 2007 með hvatningu um 
ábyrgð, tillitssemi og þolinmæði í umferð-
inni. Verkefnið fór af stað í kjölfar mikillar 
slysahrinu haustið 2006.

Skólastyrkur
Ásta Björk Jónsdóttir hlaut skólastyrk SI/E 
2007-2008 til rannsóknar á brjóstakrabba-
meini. Hún starfar við háskóla í Hollandi og 
voru meðmælendur hennar systur úr Akranes-
klúbbi.

Útgáfur og kynningarmál
Á Landssambandsfundi 2008  var afhentur 
nýr  kynningarbæklingur um Soroptimista-
samtökin. Er hann nútímalegur og fallegur, 
unninn að fyrirmynd kynningarbæklings 
Evrópusambandsins. Tók hann við af gamla 
bæklingnum frá 2004 ,, Málsvari kvenna um 
víða veröld”.

Vefur sambandsins
Á haustfundi 2007 var opnaður nýr vefur 
sambandsins. Hefur stöðugt verið unnið að 
því að bæta hann og má segja að við getum 
verið mjög stoltar af framvindunni. 
Umsjón með vefsíðunni hefur Halla Björg 
Baldursdóttir, Hafnarfjarðar og Garðabæj-
arklúbbi.

Nýtt bókhaldsforrit var keypt og sett upp í 
tölvu sambandsins í Hamraborginni.

PFR skýrslur
PFR skýrslur sem sendar voru til Evrópusam-
bandsins á tímabilinu 2007-2008
1. Vegna verkefnisins ,,Ökum varlega”.
2. Vegna 16 daga átaksins
3. Vegna San Marco verkefnisins 
4. Vegna SOS barnahjálpar

Öllum þeim fjölmörgu embættismönnum 
sem komu að verkefnum Landssambandsins 
á starfsárinu 2007-2008 þakka ég óeigingjarnt 
og gott starf.

Guðrún Erla Björgvinsdóttir
forseti Soroptimistasambands Íslands 
2008-2010.    
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