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Kæru systur
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Að vinna að jafnrétti, framförum og friði,
með alþjóðlegri vináttu og skilningi.
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Að veita þjónustu í heimabyggð,
heimalandi og á alþjóðavettvangi
Að taka virkan þátt í ákvarðanatöku
hvarvetna í þjóðfélaginu.
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Nú er sumarið að renna sitt skeið og haustið hefur glætt
landið litum af sinni alkunnu snilld.
Hér Norðanlands hafa samt bestu sumardagarnir verið
núna undanfarnar vikur og við fögnum af alhug hverjum
sólardegi.
Septemberblað Fregna er fremur seint á ferðinni að þessu
sinni og kemur það til af nokkrum samverkandi þáttum.
Þetta er annað blað Fregna sem kemur eingöngu út á rafrænu formi.
Það er ánægjulegt frá því að segja að systur voru svo duglegar að senda inn efni að enn bíður eitthvað næsta blaðs.
Mikið er gaman og fróðlegt að fá tækifæri til að fylgjast
með því sem er að gerast og íslenskir soroptimistar taka
þátt í, jafnt á alþjólegum vettvangi sem á heimavelli.
Í þessu haustblaði er að finna greinar um Sendifulltrúafund í Lissabon og Alþjóðaþingið í Istanbúl. Við fáum
fregnir af starfi nokkurra klúbba, minnst er látinnar systur
og greint er frá úrslitum í smásagnasamkeppni Soroptimista vegna 100 ára kosningaafmælis íslenskra kvenna.
Forsetinn okkar sendir að venju fróðlegan og hvetjandi
pistil og Jákvæða hornið og Bókaormurinn eru á sínum
stað. Við fáum líka að heyra af lífi og störfum einnar systur
okkar.
Við ritnefndarkonur hlökkum til að fá mikið af fjölbreyttu
efni til birtingar í jólablaðinu. Við hvetjum ykkur systur
kærar til að vera duglegar að segja frá því hvað er að gerast
í ykkar klúbbum, þátttöku ykkar í erlendum samskiptum og
koma með góðar hugmyndir varðandi starfsemi okkar
Soroptimista á breiðum grundvelli. Skemmtilegar
hugleiðingar og frásagnir af lífi og störfum systra eru líka
áhugaverðar. Að venju býðst klúbbum einnig að senda
jólakveðjur.
Þann 17. október verður fjölgun í samtökunum okkar og
við eignumst margar nýjar systur þegar stofnaður verður
nýr klúbbur á Tröllaskaga. Við viljum nota tækifærið hér
og bjóða þessar nýju systur velkomnar í samtök Soroptimista, hlökkum til samstarfs við þær og hvetjum ykkur sem
flestar til að mæta og fagna nýjum klúbbi. En áður en að
því kemur hittumst við hressar og kátar á haustfundi á
Bifröst.
Með haustkveðjum
f. h. ritnefndar
Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir

FRÁ FORSETA
Kæru systur

Ég vil byrja á því að þakka ykkur fyrir ánægjulega samveru
á landssambandsfundinum í Kópavogi síðastliðið vor og
vona að gleðin sem þar ríkti smitist inn í nýtt starfsár
Soroptimista. Nýir embættismenn taka til starfa 1. október
og það er mikilvægt að þeir embættismenn sem eru að
ljúka sínu tímabili aðstoði þá eftir fremsta megni. Mörg
verkefni eru framundan og ég hvet ykkur til að vanda vel
undirbúning nýs starfsárs.
Stjórn SIÍ var með vinnufund 29. ágúst og vann að dagskrá
vetrarins og dagskrá haustfundar sem verður fyrstu helgina
í október.
Á haustfundinum er fyrirhugað að brydda upp á þeim
nýjungum að meira verði fjallað um hin ýmsu mál í umræðuhópum/smiðjum.
Dagskrá haustfundar er í blaðinu.
Ég hvet ykkur til að taka þátt í haustfundinum og koma
með ykkar skoðanir í umræðuna.
Í júní var sendifulltrúafundur haldinn í Lissabon í Portúgal.
Þangað fóru ásamt mér sendifulltrúar okkar Guðrún Erla
Björgvinsdóttir Bakka og Seljaklúbbi, Ásgerður Kjartansdóttir Reykjavíkurklúbbi, Ellen Tyler varasendifulltrúi og
Hafdís Karlsdóttur báðar úr Kópavogsklúbbi. Einnig voru
tveir makar með í för.
Hafdís Karlsdóttir var í framboði til forseta SIE 2017 –
2019 en því miður hlaut hún ekki kosningu. Renata Trottman Probst frá Sviss var kjörin.
Í júlí fórum við síðan fjórar íslenskar systur á alþjóðaþing
Soroptimista í Istanbul, ég og Hafdís Karlsdóttir frá
Kópavogsklúbbi og Margrét Helgadóttir og Kristín Einarsdóttir frá Hafnarfjarðar/Garðabæjarklúbbi. Einnig voru
tveir makar með í för. Þingið var vel skipulagt og fjöldi
fræðandi og skemmtilegra fyrirlestra var á því og m.a. flutti
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir flotta ræðu um Menntun til
framfara.
Á þinginu tók Yvonne Simpson frá Suðvestur Kyrrahafssambandinu við sem nýr alþjóðaforseti fyrir tímabilið
2015-2017. Yvonne sem verið hefur Soroptimisti í Westland klúbbnum á Nýja Sjálandi frá 1996 tekur við af Ann
Garvie frá Skotlandi.
Yvonne leggur sérstaka áherslu á að fjölga í Soroptimistahreyfingunni og að efla innra starf klúbbanna.
Það er líka mín skoðun að við þurfum verulega að huga að
þeim málum hér á landi.

Á kvennafrídaginn 19. júní tókum við þátt í hátíðarhöldum í Ráðhúsi Reykjavíkur í tilefni af 100 ára kosningarétti kvenna á Íslandi og er nánar sagt frá þeim í blaðinu.
Einnig voru margir klúbbar með verkefni tengd þessum
tímamótum.
Þá er að segja frá ánægjulegum viðburði sem verður 17. október, þegar við stofnum nýjan klúbb á Tröllaskaga. Væntanlegar systur koma frá Siglufirði, Ólafsfirði og Dalvík. Ég
er afar stolt af þessum fyrirhugaða stofnfundi og ég hvet
ykkur systur til að fjölmenna til þeirra og styðja við bakið
á nýjum systrum.
Undirbúningsnefndin hefur unnið vel að undirbúningi
þessa stofnfundar undir forystu Jónínu Magnúsdóttur sem
er væntanlegur formaður nýja klúbbsins.
Þann 1. október hefst nýtt starfsár. Ég vil minna ykkur á
að allar systur í klúbbunum bera sameiginlega ábyrgð á
að klúbbarnir blómstri. Hver og ein systir er mikilvægur
hlekkur í starfinu og saman skulum við byggja upp starf
Soroptimista á Íslandi.
Látum það starfsár einkennast af góðum verkefnum, samheldni og gleði.
Þóra Guðnadóttir
forseti

Soroptimistasamband Íslands

3

Jákvæða hornið
Þetta er saga um það að
allsstaðar er yndislegt, gott
og jákvætt fólk að finna.
Ég og vinkona mín ákváðum að fara í gönguferð
um Bretland í hálfan mánuð, án þess að bóka
nokkuð nema flug fram og til baka. Við vorum
með bakpoka og ætluðum að taka „sénsinn“ á
að fá gistingu þar sem við værum hverju sinni.
Fyrsta nótt okkar átti að vera í Exeter.

Við lentum á Gatwick á tilsettum tíma og náðum lest beint
til Exeter en þurftum að skipta um lest í Reading. Þegar
við vorum að hlaupa á milli brautapalla fórum við framhjá kaffistandi og ákváðum að kaupa okkur kaffi og samloku, þar sem komið var langt fram yfir hádegi og við ekki
borðað frá því snemma morguns. Þegar bakpokinn var
kominn aftur á bakið og poki með kaffi og samloku í hönd,
fannst mér greinilega allt komið og við hlupum af stað,
enda tíminn naumur. Þegar við vorum komnar í lestina
uppgötva ég að ég er ekki með veskið mitt. Fékk vægt sjokk!
Í veskinu var flugmiðinn heim, passi, ca. 40 þús. í peningum, greiðslukort, ökuskírteini, lestarmiðinn o.fl. o.fl. Ekki
var hægt að stoppa lestina og langt í næstu stoppistöð.
Hvað gera bændur nú? Ég sá fyrir mér að ferðin yrði ónýt.
Þar sem við vorum á föstudegi yrði allt lokað um helgi.
Hafa þyrfti samband við sendiherrann í London, fá nýjan
passa, flugmiða, loka kortum og fá pening. Já, það fór margt
í gegnum hugann. Fólkið í kringum okkur í lestinni sá að
eitthvað var að og fór að spyrja. Þegar ég sagði mínar farir
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ekki sléttar voru allir boðnir og búnir að hjálpa. Reynt var
að finna út úr símanúmeri á þessum kaffistandi en sambandið í lestinni var mjög lélegt. Konan við hlið mér fór
og fann lestarvörðinn, sem kom og hafði samband við
yfirmann stöðvarinnar í Reading. Hann ætlaði að senda
mann á kaffistandinn og athuga hvort veskið hefði fundist.
Þetta var lengsti hálftími lífs míns. Þegar lestarþjónninn
kom til mín með þær fréttir að veskið hefði verið tekið í
vörslu starfsfólks kaffistandsins og væri nú komið í hendur
yfirmanns stöðvarinnar sem bauðst til að senda það með
næstu lest til Exeter. Þá var brosað og hlegið allt um kring
og ég táraðist (má nú ekki mikið).
Við þurftum að bíða í þrjá tíma eftir lestinni og hefðum
ekki átt að geta farið út af stöðinni og alls ekki inn aftur án
miða en okkur var boðið að fara út og bent á veitingastað
sem heitir Imperial Garden og var ekki langt frá. Farið
endilega og fáið ykkur hressingu og þið komist inn aftur.
Allt gekk þetta eftir, The Icelandic ladies, welcome. Við
náðum svo í góða gistingu og allt gekk eins og í sögu eftir
þetta og það var vel passað upp á veskið það sem eftir var
ferðar.
Ég mæli með veitingastaðnum Imperial Garden í Exeter,
hann er frábær.
Auður Gunnarsdóttir
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis

SENDIFULLTRÚAFUNDUR SIE 2015
Í LISSABON Í PORTÚGAL
Sendifulltrúafundur Evrópusambands Soroptimista var haldinn 30.-31. maí í Lissabon. 179
konur sóttu fundinn, fulltrúar, forsetar, stjórn
og embættismenn SIE, áheyrnarfulltrúar og
sérstakir gestir. Frá Íslandi sátu fundinn Guðrún
Erla Björgvinsdóttir og Ásgerður Kjartansdóttir
sendifulltrúar. Þóra Guðnadóttir forseti og
áheyrnarfulltrúarnir Ellen Tyler varasendifulltrúi og Hafdís Karlsdóttir sem var í framboði til
forseta Evrópusambandsins 2017-2019.
Kosningar fóru þannig að Hafdís fékk 16 atkvæði og Renata
Trottmann Probst frá Sviss fékk 36 atkvæði. Renata Trottmann verður því forseti SIE 2017-2019.
Fundað var stíft seinnihluta föstudags,
allan laugardaginn og milli kl. 9 og 14
á sunnudag.
Margt afar áhugavert og fróðlegt kom
fram á fundinum og fyllist maður vissulega stolti af öllum þeim góðu verkum
sem Soroptimistar vinna víðsvegar um
heiminn.
Ulla Madsen forseti talaði um í sinni
ræðu hve miklar framfarir hefðu orðið
varðandi allar upplýsingar milli klúbba
og landssambanda og gæði upplýsinga væru mun meiri
en áður. Má í því sambandi nefna fréttamiðlana svo sem
Programme News, Advocacy News, Extension News, The
Link, heimasíðu SIE og fjölmargar samskiptaleiðir á netinu. Þá telur hún almenna ánægju vera með vinnu út frá
nýja skipulaginu ,,Þríhyrningnum“. Ef
haldið er áfram að nálgast hlutina á
þennan hátt muni það skila árangri í útbreiðslu og fjölgun meðlima. Þegar við
missum konur eða klúbbar eru lagðir
niður er nauðsynlegt að fá aðrar í þeirra
stað og stofna nýja klúbba. Þá þarf
stöðug fræðsla að vera í gangi, fræðsla
fyrir öll embætti og verkefni. Fjöldi
félaga í SIE 2014 var 34.229 og fjöldi
klúbba 1.252.
Miklar væntingar eru varðandi stofnun
heimshlutasambands í Afríku og er
stefnt á 2.200 konur þegar sambandið
verður stofnað, vonandi 2016. Margir
fræðslufundir hafa verið haldnir til þess að undirbúa
konur undir stofnun sambandsins. Soroptimistar í Afríku
vilja vinna að verkefnum sem nýtast í þeirra heimalandi.
Þar er ólæsi geysistórt vandamál og einnig þörfin á kennslu
í sjálfsögðum hlutum s.s. þrifnaði og matreiðslu en þær

benda líka á að ofbeldi á konum sé eitt stæsta vandamálið.
Konur sjái t.d. um að sækja vatn fyrir fjölskylduna, oft um
langan veg en í þeim ferðum er mjög algengt að konum
sé nauðgað. Ofbeldi á konum er þeim því ofarlega í huga.
Sjóður í nafni Roswithu Ott var stofnaður 2011 af Eliane
Lagasse til styrktar börnum í Afríku. Nefni ég hér tvö
dæmi um verkefni sem sjóðurinn styrkti 2014.
Götubörn í Madagaskar höfðu lengi verið utan skólakerfisins.
Soroptimistar komu þar að málum, tóku að sér að undirbúa
nemendur svo þeir kæmust aftur inn í skólakerfið og sáu
einnig um að kaupa fatnað og skólagögn.
Stúlkur í Mali sem lokið höfðu námi í fatahönnun þurftu
peninga til þess að kaupa saumavélar
og koma upp aðstöðu til þess að geta
unnið sjálfstætt. Þar kom sjóðurinn að
góðum notum.
Nú hefur verkefnið ,,Open Heart –
Open Door“ verið endurvakið.
Hedrun Konrad, fyrrum forseti SIE, átti
frumkvæði að því góða verkefni í sinni
forsetatíð. Nú eru konur aftur hvattar til
þess að vera duglegar að bjóða systrum
gistingu, ekki þjónustu, aðeins aðstöðu
eða aðstoð þegar þær ferðast.
Opnaður hefur verið sérstakur upplýsingavefur inn á
heimasíðu Evrópusambandsins og má senda fyrirspurnir
á Henny Knap-Go, SIEHQ hkhknapgo@upcmail.nl.
Best Practice Awards 2015 er sérstaklega áhugavert verkefni
en valið var úr 100 verkefnum sem komu til greina að þessu
sinni. 12 verkefni fengu viðurkenningu
en verkefnið sem hlaut fyrstu verðlaun
var frá Madagaskar og nefnist ,,School
Biogas Station“. Er það framleiðsla á
bíogasi til orkunotkunar en bíogas er
unnið úr lífrænum úrgangi.
Var verkefnið þróað í skólaeldhúsi í
Madagaskar til eldunar og upphitunar.
Peninga sem áður voru notaðir í kol og
við er nú hægt að nota í mat fyrir nemendur. Er ætlunin að prófa verkefnið í
fleiri skólum og einnig inni á heimilum
nemenda.
Í ár voru veittir 17 skólastyrkir að upphæð 108.406 Evrur. Nú brá svo við að
Ísland hlaut ekki styrk að þessu sinni og ekkert Norðurlandanna.
Nánari upplýsingar um sendifulltrúafundinn 2015 koma
inn á heimasíðu SIÍ um miðjan september.
Guðrún Erla Björgvinsdóttir - sendifulltrúi
Soroptimistasamband Íslands
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BÓKAORMURINN
Blindur er bóklaus maður

Það felast mikil sannindi í þessu gamla máltæki. Sá
sem ekki nær tökum á þessu ferli að lesa og öðlast
þar með sýn á allt sem lestur bóka býður upp á getur
vissulega talist blindur. Það er því mjög áríðandi að
börn læri snemma að lesa og örva áhuga þeirra á bóklestri.
Umræða um þetta er ofarlega á baugi þessa dagana. Ekki
ætla ég að dæma um aðferðir en gleymi ekki að einn af
lærifeðrum mínum í kennaranáminu sagði einhverju sinni
þegar lestrarkennsla var viðfangsefnið að börn yrðu að
læra að lesa sama hvaða aðferðum væri beitt. Þetta kom
oft upp í huga mér þegar það kom í minn hlut að kenna
börnum að lesa, en nóg um það.
Ég varð þeirrar gæfu aðnjótandi sem barn að mikið var
lesið fyrir okkur systkinin. Man ég enn glöggt margar sögur
sem pabbi las fyrir okkur sem framhaldssögur. Þá voru að
ég held flest þjóðsagnasöfn til á heimilinu og mikið lesið
úr þeim. Ég gleymi heldur ekki þegar ég var í sveit sem
barn þegar bókin var tekin af mér á kvöldin því ég átti að
fara að sofa. Þá komu stundum tár í koddann. Seinna las ég
svo fyrir mín börn og voru Grimms ævintýrin mjög vinsæl
sem síðar þóttu ekki öll holl lesning fyrir börn en ekki tel

ég þau hafa beðið tjón á sálu sinni.
Nú endurtekur sagan sig því ég
hef verið mjög dugleg að lesa fyrir
barnabörnin þegar við njótum samvista norðan heiða eða sunnan. Þau
hafa öðlast mikinn orðaforða og
skemmtilegan sem ég þakka þessum
lestrarstundum. Enn í dag er ég
haldin þeirri áráttu að verða að líta í bók eða blað fyrir
svefninn.
Fyrir allmörgum árum var mér boðin þátttaka í bókaklúbbi
með frábærum konum. Við komum saman einu sinni í
mánuði frá hausti til vors, veljum eina til tvær bækur til
lestrar og berum svo saman upplifun okkar af efni og texta.
Einnig reynum við að afla upplýsinga um höfundana.
Í desember er frjálst val bóka og einnig yfir sumarið.
Stundum bregðum við okkur í bíó eða reynum að nálgast
myndir sem gerðar hafa verið eftir bókum sem lesnar
eru. Þetta allt er afar skemmtilegt og hvatning til lestrar
margra og ólíkra bóka.
Vil ég benda öllum konum á að taka þátt í leshringjum eða
bókaklúbbum ef þær eiga möguleika á því. Munið kæru
systur að lestur góðra bóka er margra meina bót.
Halla L. Loftsdóttir
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis

MINNING

Ég kveð þig, hugann heillar minning blíð
hjartans þakkir fyrir liðna tíð
lifðu sæl á ljóssins friðarströnd,
leiði sjálfur Drottinn þig við hönd.
Guðrún Jóhannsdóttir

Kær Soroptimistasystir, Sigurborg Einarsdóttir í Kópavogsklúbbnum er látin.
Sísí eins og hún var alltaf kölluð var ein af stofnfélögum klúbbsins og heiðursfélagi
frá mars 2013. Hún var mjög virk í klúbbstarfinu og sparaði ekki kraftana við fjáröflun
klúbbsins, hvort sem var að pakka jólakortum, vinna við kaffisölu eða annað. Henni
þótti alltaf sjálfsagt að leggja öllum málum lið fyrir klúbbinn sinn og um tíma sá hún um rekstur lítillar verslunar á vegum
klúbbsins í hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð þar sem hún þjónustaði gamla fólkið með miklum sóma.
Við eigum svo ótal margar minningar frá skemmtilegum stundum með Sísí, sumarbústaðaferðum, mannamótum og
öðrum uppákomum, því alltaf var hún hrókur alls fagnaðar og hélt uppi stuðinu með söng sínum og undirspili Maju systur
sinnar. Hún var mikill gleðigjafi en þó alltaf svo hógvær og hlý. Það var alltaf notalegt að vera í kringum hana.
Hún Sísí okkar skilur eftir sig stórt skarð í klúbbnum okkar og hennar verður sárt saknað. En eftir standa allar góðu minningarnar sem við munum geyma vel.
Blessuð sé minning hennar.
F.h. Soroptimistaklúbbs Kópavogs
Anna Hugrún Jónasdóttir, formaður
6
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40

ára

SOROPTIMISTAKLÚBBUR
KÓPAVOGS

Soroptimistaklúbbur Kópavogs fagnaði fertugsafmæli sínu 4. júní 2015. Stofnfélagar voru 20 og eru níu þeirra enn
starfandi. Í dag eru 46 konur í klúbbnum. Í tilefni af afmælinu færði klúbburinn Kópavogsbæ bekk sem staðsettur er í
Yndisgarði Kópavogs í Fossvogi og gróðursettur var silfurreynir við bekkinn, þar sem meðfylgjandi mynd var tekin. Að
því loknu keyrði rúta systur í Nauthól, þar sem þær snæddu saman og skemmtu sér við söng og gleðskap langt fram á
nótt.
Kópavogsklúbburinn hefur lagt mörgum góðum málum lið þessi 40 ár og var fyrsta verkefni hans að koma upp vísi að
hjúkrunarheimili í Kópavogi sem síðar leiddi til þess að níu félagasamtök í Kópavogi réðust sameiginlega í byggingu
hjúkrunarheimilis fyrir aldraða sem tók til starfa 1982 og hlaut nafnið ,,Sunnuhlíð”. Hefur stuðningur við rekstur
heimilisins síðan verið eitt aðalverkefni klúbbsins sem jafnframt hefur stutt við fjölda mannúðarmála s.s. sambýli
fatlaðra í Kópavogi, greitt helming launa hjúkrunarfræðings við MK, kostað námskeiðið ,,Finndu þinn X-Factor”,
fyrir 20 ungar stúlkur í MK, svo fátt eitt sé nefnt.
Klúbburinn hefur líka verið öflugur innan Landssambandsins, m.a. átt fjóra landssambandsforseta, tvo varaforseta, vefstjóra Landssambandsins og fjármálastjóra Evrópusambandsins sem að auki hefur tekið virkan þátt í starfi Soroptimista
á alþjóðavettvangi. Núverandi forseti Landssambandsins er Þóra Guðnadóttir úr Kópavogsklúbbnum.
Í Lækjarbotnum hefur klúbburinn umsjón með stóru svæði þar sem gróðurlitlu landi hefur verið breytt í yndislegan
útivistarreit sem gefið var nafnið „Systrabotnar“.

Soroptimistasamband Íslands
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ALÞJÓÐAÞING
SOROPTIMISTA
Í ISTANBÚL

Tuttugasta Alþjóðaþing Soroptimista var haldið undir
yfirskriftinni „menntun til forystu“ í Istanbúl dagana 9. –
12. júlí.
Þingið var haldið á Hilton Bosphorus hótelinu sem er umlukið stórum garði uppi á hæð með útsýni yfir Bosphorus.
Aðgangur að hótelinu var um lokað öryggishlið og þar fór
enginn óviðkomandi inn.
Setningarhátíðin var hefðbundin og látlaus. Síðan var
gengið yfir í garðinn að sundlaug hótelsins og voru þar
hlaðin borð af mat en lítið um borð og stóla.
Mjög skemmtilegt var að vera á sundlaugarbakkanum í
þessum stóra litríka hópi, spjalla og horfa á myrkrið skella
á.
Dagskráin hófst á föstudagsmorgni. Frábrugðið fyrri þingum voru engar lokaskýrslur um alþjóðlegt fjögurra ára
verkefni fluttar, þar sem ákveðið var í Montreal 2011 að
vinna næstu 10 ár að eflingu mennta til forystu og nú var
leitað eftir nýjum hugmyndum til að ná því marki.
Fyrir hádegi alla dagana voru framsöguerindi en val um
málstofur eftir hádegi þar sem sumsstaðar var unnt að
taka virkan þátt. Mesta athygli vakti e.t.v. ræða Michaels
Kaufman frá Kanada sem er stofnandi „hvítu slaufunnar“
sem er óformlegt félag karla sem hvetur þá til þátttöku í
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baráttu gegn ofbeldi á konum og börnum og breyttri ímynd
karla.
Í lok dags voru friðarverðlaun SIE veitt Dr. Edith Schlaffer
fyrir störf hennar gegn öfgahópum sem vinna gegn réttindum kvenna, aðallega í Afganistan, Nigeríu, Pakistan og
Indlandi.
Á laugardeginum var sjónum beint að réttindum kvenna
og ofbeldi gagnvart konum. Gladdi það okkur að einn
aðalfyrirlesari og þátttakandi í pallborðsumræðum var
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir en hún starfar nú sem umdæmisstjóri UN Women í Evrópu og Mið-Asíu með aðsetur
í Istanbúl.
Glæsilegur lokakvöldverður var á svölum risastórrar
ráðstefnuhallar rétt við hótelið þar sem lagt var á borð fyrir
1500 manns. Þótt ótrúlegt kunni að hljóma, þá veitti ekki
af ullarsjali til að halda á sér hita en alla daga þingsins var
yndislegt veður, sól og 25-27 gráðu hiti. Danshljómsveit
spilaði allt kvöldið og það hátt að erfitt var að halda uppi
samræðum við borðin þó svo að ekkert væri þakið en
konur og karlar dönsuðu af kappi undir lokin.
Á sunnudeginum fluttu fimm ungar konur ávörp sem
fjölluðu um framtíðarsýn þeirra og hvað hafði mótað þær
í æsku. Þetta voru allt heillandi fulltrúar ungra kvenna sem

allar höfðu unnið ræðukeppi innan Heimshlutasambandanna annarra en Evrópu.
Einnig töluðu fjórir Soroptimistar á aldrinum 30-40 ára og
sögðu frá því hvað þær töldu helstu kosti við að tilheyra
samtökunum og hvað þær töldu fæla ungar konur frá
þátttöku í þeim.
Þá var komið að skýrslum Heimshlutasambandanna
fjögurra um hvað þau hefðu áorkað á síðastliðnum fjórum
árum. Forsetarnir sögðu einnig frá þeim verkefnum sem
höfðu hlotið verðlaun sem „besta verkefnið“. Ekki var
laust við að maður fylltist stolti yfir því að tilheyra slíkum
samtökum sem hafa lagt svo mikið af mörkum og bætt
stöðu kvenna og barna um allan heim.
Ann Garvie fráfarandi Alþjóðaforseti, ákaflega skýrmælt
og hressileg kona sagði í stuttu máli frá forsetatíð sinni og
bauð velkominn nýjan Alþjóðaforseta, Yvonne Simpso frá
Nýja Sjálandi.
Yvonne flutti kraftmikið ávarp og brýndi konur til dáða.
Hún sagðist hafa upplifað jarðskjálfta á eigin skinni í
heimabæ sínum í Christchurch en þar hefði hún haft tengslanet og aðstoð. Þess vegna hefðu fréttir af jarðskjálftunum
í Nepal fyrr á árinu haft mikil áhrif á sig. Hún hefur því
ákveðið að söfnunin í forsetasjóð 10. desember í ár renni
öll til fórnarlamba jarðskjálftanna í Nepal í samvinnu við
Soroptimista þar.
Næsta alþjóðaþing verður haldið í Kuala Lumpur í Malasíu
árið 2019. Þaðan var kominn stór hópur dansara og listamanna til að kynna það sem í vændum er.
Þátttaka í alþjóðaþingi, einkum þegar það er haldið í jafn
heillandi borg og Istanbúl, er ævintýri sem allir Soroptimistar ættu að upplifa a.m.k einu sinni.
Kristín Einarsdóttir
Myndir: Margrét Helgadóttir
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FRÁ SNÆFELSNESSKLÚBBI

segir frá aðbúnaði kvennanna í Dritvík og fleiri stöðum.
Við í Soroptimistaklúbbi Snæfellsness fengum þá hugmynd
Við höfum nú í nokkur ár lagt áherslu á það í söguverkefnum
sl. haust 2014, í tilefni 100 ára kosningaafmælis kvenna á
okkar að fræða fólk um þátt kvenna í sjósókn fyrri alda,
Íslandi 2015, að segja sögur nokkurra kvenna af Snæfellssem er stór. Dagurinn 19. júní var mjög hátíðlegur, margar
nesi. Varpa þannig ljósi á líf og störf kvenna. Verkefnið
konur og stúlkur voru í þjóðbúningum. Elva Ármannsfékk byr undir báða vængi þegar við heimsóttum vinaklúbb
dóttir formaður Kvenfélags
okkar í Ribe á NorÓlafsvíkur flutti ávarp
rænum vinadögum
íklædd skautbúningi. Fallí byrjun september
eg tónlistaratriði barna
2014. Þær kynntu
og fullorðinna. Sýnt var
fyrir okkur undirskemmtilegt
myndband
búning að dagatali
sem nemendur úr 8. bekk
fyrir árið 2015 þar
Grunnskóla Snæfellsbæjar
sem fjallað var um
höfðu útbúið og lýstu
nokkrar vel valdar
aðdraganda þess að konur
konur frá síðustu
mættu kjósa.
100 árum. Það var
Ein hugmynd okkar er að
áhugavert að hugsa
setja upp sýningu í samum að það var sami
vinnu við Grunnskóla
konungurinn og
Snæfellsbæjar næsta vetur
sömu lögin sem
veittu konum kosn- Þessi mynd er tekin við vígslu á einum sögubekknum sem klúbburinn setti upp í Ólafsvík sl. haust. og kynna verkefnið enn
betur.
ingarétt í Dan- Á myndinni er hluti af klúbbsystrum.
Annað verkefni sem við höfum verið að vinna með sl.
mörku og á Íslandi. Útfærslan hér heima var með sérstötvö til þrjú ár eru sögubekkir sem við höfum staðsett á
kum skilyrtum hætti sem ekki verður tíundaður hér en
nokkrum stöðum hér í Snæfellsbæ. Fyrsti bekkurinn er í
það voru ekki allar konur á Íslandi sem fengu kosningarétt
Tröð sem er fallegur garður á Hellissandi. Þar er frásögn af
fyrir 100 árum eins og í Danmörku. Við fengum nokkur
sjókonum frá fyrri öld, en mikið var um að konur stundeintök af danska dagatalinu um jólin 2014 og er útkoman
uðu sjó t.d. frá Dritvík og Brimilsvöllum.
mjög góð.
Annar bekkur er í Ólafsvík. Þar erum við að minnast þess
Við fórum síðan í hugmyndavinnu í klúbbnum okkar við
að fyrsta sundkennslan fór fram í Ólafsvík. Ottó Árnaleit að konum til að fjalla um. Upp komu auðvitað margar
son sá þörfina fyrir sundkennslu og lagði til að gerð yrði
merkilegar konur sem við mundum eftir og einnig sem
stífla við Hvalsána sem er skammt innan við þorpið. Með
aðrir sögðu okkur frá.
styrk úr ríkissjóði, sveitarsjóði og sýslusjóði ásamt sjálfÞegar við vorum búnar að ákveða um hverjar við ætluðum
boðaliðastarfi varð þessi hugmynd hans að veruleika.
að skrifa skiptum við okkur í sex hópa með fjórum til fimm
Steyptur var veggur þvert yfir ána og árið 1930 fór fyrsta
systrum. Hver hópur fékk tvær konur til að vinna með.
sundkennslan fram og var Ottó fyrsti sundkennarinn.
Við vorum ákveðnar í því að birta eina frásögn í hverjum
Þetta framtak var mikið framfaraspor í byggðarlaginu.
mánuði í bæjarblaðinu sem við höfum gert. Mikil ánægja
Við Lýsuhólslaug er bekkur með sögu úr Þorgilssögu
hefur verið meðal bæjarbúa með þessar birtingar. Við höfum
skarða (Sturlungasaga). Þar er líka sagt frá eiginleikum
þegar birt frásagnir af sex konum og eigum eftir að koma
ölkelduvatnsins og vitnað í systkinin Helgu og Þórð sem
með nokkrar til viðbótar. Á hverjum fundi sl. vetur kynnti
kennd eru við Dagverðará. Þau skildu bæði eftir sig sagnaeinn hópur sínar konur.
sjóð fyrir okkur sem á eftir komum, hún m.a með bókinni
Í upphafi vorum við að hugsa um að setja saman dagatal
„Öll erum við menn“ þar sem brugðið er upp ómetanen erum ekki búnar að taka ákvörðun um hvað við gerum.
legum mannlífsmyndum frá samfélaginu á Snæfellsnesi.
Einnig hefur komið hugmynd um að setja allar sögurnar í
Fjórði bekkurinn er nálægt styttunni af Bárði Snæfellsás á
innbundið rit.
Arnarstapa á mjög fallegum stað með útsýni á klettana og
Þann 19. júní tókum við þátt í sýningu sem við nefndum
yfir sjóinn. Þar verður sagan af Helgu Bárðardóttur.
„Þær mörkuðu sporin“ í Átthagastofu Snæfellsbæjar í
Öll þessi verkefni hafa verið skemmtileg og gefandi fyrir
Ólafsvík ásamt Kvenfélagi Ólafsvíkur, Kvenfélagi Hellisokkur klúbbsystur og vonandi fyrir nærsamfélagið líka.
sands og Átthagastofunni. Valdar voru nokkrar konur, útFjáraflanir okkar síðustu mánuði eru aðallega í því að selja
búin falleg spjöld með myndum og frásögn um hverja konu.
gleraugnaklúta með mynd af Snæfellsjökli auk þess sem
Einnig fengum við ýmsa muni, bréf, myndir og ýmislegt
við söfnum í sjóð á hverjum fundi með happdrætti.
fleira frá fjölskyldum kvennanna. Ekki gleymdum við
sjókonunum sem Sæmundur Kristjánsson tók saman, þar
Soroptimistasystur Snæfelsnessklúbbi
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PRJÓNAGANGA
19. JÚNÍ 2015
Austurlandsklúbbur ákvað að fagna 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna
á Íslandi með því að fara í prjónagöngu á Egilsstöðum þann 19. júní sl.
Mikið er prjónað á fundum hjá klúbbnum og kviknaði hugmyndin út frá
því en með göngunni vildum við heiðra minningu formæðra okkar sem
oft á tíðum gengu prjónandi á milli bæja til að nýta hverja vökustund.
Lagt var af stað úr fjórum áttum um tvo km frá Egilsstaðakirkju og
gengið prjónandi að kirkjunni þar sem göngurnar sameinuðust. Undir
garnið voru notaðar léttar prjónaskjóður en systur höfðu komið saman
eina kvöldstund til að hanna þær og sauma. Í kirkjunni var stutt samverustund. Þar voru hátt í 60 manns sem m.a. sungu saman og hlýddu á
minningabrot um konur fyrri tíma. Þaðan var síðan gengið fylktu liði að
Safnahúsinu á Egilsstöðum þar sem göngunni lauk. Hægt var að skoða
sýningar á öllum hæðum hússins en í því eru hérðasskjalasafn, minjasafn
og bókasafn og var boðið upp á viðburðinn í samstarfi við Safnahúsið.
Prjónagangan þótti takast með ágætum, veðrið lék við okkur og þátttakan
fór fram úr björtustu vonum. Gaman er að segja frá því að tvær systur
okkar sem staddar voru erlendis gengu sín í hvoru landinu okkur til samlætis. Höfðu systur á orði eftir gönguna að þetta hefði verið frábær dagur
og einstök upplifun sem við ættum eftir að muna. Óhætt er að segja að
framtakið hafi vakið athygli í samfélaginu og vorum við stoltar konur og
systur þennan dag.
Bára Mjöll Jónsdóttir
Soroptimistaklúbbi Austurlands
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Frá vinstri: Faðir Ragnheiðar Jónsdóttur, Sigurbjörn Skarphéðinsson, Rósa Þóra Magnúsdóttir, Sigurrós Þorgrímsdóttir, bróðir
Kristínar Guðbjargar Snæland, María Norðdahl 1. varaforseti og María Lóa verkefnastjóri og formaður dómnefndar.

100 ÁRA AFMÆLI

Soroptimistar taka þátt í hátíðarhöldum vegna 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna á Íslandi.
Stjórn Soroptimistasambands Íslands og verkefnastjórar efndu til samkeppni um smásögur vegna 100 ára afmælis
kosningaréttar kvenna á Íslandi. Efnistök voru afmælið og „Á ég að kjósa og af hverju?“
Alls bárust í keppnina 20 sögur eftir 17 höfunda, bæði konur og karla. Dómnefnd fór yfir efnistök, sögustíl
og áhugaverðugleika hverrar sögu. Valdar voru þrjár sögur í verðlaunasæti og tvær fengu viðurkenningu.
Verðlaun og viðurkenningar voru veittar í Ráðhúsi Reykjavíkur á 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna þann 19. júní 2015.
1.verðlaun kr. 75.000: Þær fórnir sem við færum, smásaga. Höfundur; Kristín Guðbjörg Snæland.
Bróðir hennar tók við verðlaununum.
2.verðlaun kr. 50.000: Amma Gugga, smásaga. Höfundur; Sigurrós Þorgrímsdóttir.
3. verðlaun kr. 25.000: Okkar eigin upprisa, smásaga. Höfundur; Rósa Þóra Magnúsdóttir.
Viðurkenning: Liv, smásaga. Höfundur; Ragnheiður Jónsdóttir. Faðir hennar tók við viðurkenningunni.
Viðurkenning: Bréfið hennar langa langa langömmu, smásaga. Höfundur; Sigurbjörn Skarphéðinsson.
Ráðgert er að gefa sögurnar út á prenti í smásögubók og er verið að vinna í tilboðsgerð.
Soroptimistasamband Íslands óskar öllum höfundum til hamingju með ritstörfin og þakkar þeim
fyrir þátttökuna í keppninni.
María Lóa Friðjónsdóttir
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STELPUR GETA ALLT
Frá stofnun Soroptimistaklúbbsins Við Húnaflóa hafa systur leitað að hentugu verkefni sem
bæði tengdist markmiðum SIE og kæmi sér vel
í heimabyggð. Nú hefur klúbburinn afráðið að
standa fyrir verkefninu „Stelpur geta allt“ sem
hefur það markmið að styrkja sjálfsmynd ungra
stúlkna. Stefnt er að því að halda þessu verkefni
úti í þrjú ár og meta þá stöðuna þ.e. hvort verkefnið
sé að skila tilætluðum árangri og verður ákvörðun
um framhald tekin í kjölfarið.
Nú langar okkur að segja aðeins frá þessu verkefni.

Gert er ráð fyrir að stelpum á 12. aldursári í fimm sveitarfélögum í Húnavatnssýslum gefist kostur á að sækja helgarnámskeið sér að kostnaðarlausu. Fyrsta námskeiðið verður
í október 2015 og höfum við fengið Kristínu Tómasdóttur til
liðs við okkur en hún hefur haldið námskeið fyrir stúlkur.
Verkefnið „Stelpur geta allt“ miðar að því að kenna þátttakendum þrennt:
1) Að þekkja hugtakið sjálfsmynd.
2) Að þekkja eigin sjálfsmynd.
3) Leiðir til þess að hafa jákvæð áhrif á eigin sjálfsmynd.
Markmið verkefnisins eru að hið minnsta 90% allra stúlkna
sem taka þátt í verkefninu segist í kjölfar þátttökunnar
þekkja hugtakið sjálfsmynd, þekki eigin sjálfsmynd og
jafnframt að þær kunni leiðir til að hafa jákvæð áhrif á
eigin sjálfsmynd.
Það er ekki erfitt að rökstyðja það af hverju þörf er á
verkefni eins og „Stelpur geta allt“ og að Soroptimistar Við
Húnaflóa vilji taka þátt í því að styrkja sjálfsmynd ungra

stelpna. Til dæmis hafa Soroptimistasystur í gegnum sín
störf í mennta- og heilbrigðisgeiranum orðið áþreifanlega
varar við þörf fyrir að bæta samskipti og líðan stelpna á
unglingsaldri. Kemur þar til, auk annars, veik sjálfsmynd
stelpna. Því miður berast einnig reglulega fréttir úr öllum
áttum af meinlegu einelti, misbeitingu og áreitni ýmiss
konar og sú mynd sem stelpur og konur á öllum aldri fá
af því hvernig þær „eiga“ að vera, er orðin mjög afmynduð
og í litlum tengslum við raunveruleikann. Það þarf að hafa
nokkuð breitt bak til þess að standa af sér þessa firringu.
Klúbbsysturnar vilja gera það sem í þeirra valdi stendur til
að styðja við bakið á ungum stelpum svo þær hafi góðan
möguleika á sterkri sjálfsmynd og þar af leiðandi vera
betur í stakk búnar til að takast á við lífið og það sem það
býður upp á.
Þar sem verkefni þetta er fjárhagslega of viðamikið fyrir
Soroptimistaklúbbinn Við Húnaflóa þá höfum við leitað
eftir fjárhagsstuðningi til fyrirtækja og félaga. Skemmst
er frá því að segja að nú þegar höfum við fengið jákvæð
viðbrögð frá nokkrum aðilum sem hafa einnig lýst ánægju
sinni með þetta framtak. Til að safna peningum hafa
systurnar einnig haldið súpu- og skemmtikvöld þar sem
áhugaverðir fyrirlesarar hafa mætt og frætt gesti og allir
notið ljúffengrar súpu og brauðs að hætti systranna.
Það eru því spennandi tímar framundan hjá systrum í
klúbbnum Við Húnaflóa.
Guðrún Elín Benónýsdóttir, formaður
Magdalena Berglind Björnsdóttir, verkefnastjóri
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GOLFMÓT

SOROPTIMISTASYSTRA Á SELTJARNARNESI
& STYRKÞEGA
Soroptimistasystur á Seltjarnarnesi héldu
golfmót á golfvellinum á Nesinu þann 19. ágúst
s.l. en það var í fjórða skiptið sem við höldum
slíkt mót. Þetta er ein aðalfjáröflunarleið okkar
Seltjarnarnessystra ásamt því að halda svo happadrætti á skemmtikvöldi í nóvember með þeim
vinningum sem ekki ganga út í golfmótinu.
Systur hafa verið mjög iðnar við að viða að sér
verðlaunum til styrktar góðu málefni.
Golfmót okkar systra á Seltjarnarnesi hentar mjög vel konum
sem eru að stíga sín fyrstu spor í golfinu og einnig þeim
sem ekki eru tilbúnar að spila 18 holur í keppni, þar sem
eingöngu eru spilaðar 9 holur í mótinu okkar. Endað er
á því að setjast niður í lok keppni og fá sér eitthvað gott í
gogginn hjá kokkinum í golfskálanum.
Eins og áður sagði héldum við mótið okkar þann 19. ágúst í
blíðskaparveðri, einn besti dagur sumarsins þar sem konur
spiluðu golf með bros á vör. Við þurftum að fresta mótinu
um tæplega viku vegna fyrstu haustlægðar en sú frestun
borgaði sig svo sannarlega. Fullt var í mótið og vel það,
þar sem bæta þurfti við hollum til að koma öllum að. Hefð
er svo fyrir því að þar sem 5. og 9. teigur á Nesinu mætast,
bíði systur af Seltjarnarnesi með hressingu handa öllum
keppendum, bæði gómsætt heimabakað góðgæti, heitt te,
cider og freyðivín sem alltaf vekur jafn mikla lukku.
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Í mótslok, áður en við skelltum okkur í verðlaunaafhendingu, voru það hressar og kátar konur sem eftir góða
útiveru þáðu mexikanska kjúklingasúpu sem var innifalin
í mótsgjaldi. Allar ljúka leik á sama tíma svo það myndast góð
og skemmtileg stemning að móti loknu þegar allar koma
inn eftir spilið. Hingað til hefur engin kona farið heim án
verðlauna úr mótinu sem skemmir ekki stemninguna.
Afraksturinn af bæði golfmótinu, happadrætti og vöfflusölu
á Gróttudegi okkar Seltjarnarnessystra ætlum við svo að
nota til að styrkja verkefni sem nefnist Gæfuspor. Það er
sniðið að því að koma konum sem hafa verið fórnarlömb
ofbeldis aftur af stað út í lífið og fellur sérlega vel að markmiðum Soroptimista. Við styrktum þetta verkefni á síðasta
ári og fengum yfirlit yfir hvernig þessi námskeið hafa nýst
konum og vorum mjög sáttar við hversu vel styrkurinn
nýttist.
Við eigum orðið okkar fasta hóp af konum sem mæta og
spila 9 holur á mótinu árlega og vilja ekki missa af og
styrkja gott málefni í leiðinni. Þökkum við Seltjarnarnessystur þeim kærlega fyrir.
Sigrún Edda Jónsdóttir
Formaður Soroptimistaklúbbs Seltjarnarness

HVER ER

Guðrún Kristín Aðalsteinsdóttir?
Ágrip frá leik og starfi í mínu lífi.
Þegar ein systir úr ritnefnd Fregna spurði mig
hvort ég væri til í að skrifa smá pistil um sjálfa mig
fyrir blaðið játaði ég því auðvitað því við erum jú
ekki vanar að neita því sem við erum beðnar um
nema mjög illa standi á hjá okkur.
Ég heiti Guðrún Kristín Aðalsteinsdóttir, fædd
7. maí 1953 á Húsavík.

Ég ólst upp hér á Húsavík, utan þriggja ára sem við
fjölskyldan bjuggum á Þórshöfn á Langanesi en þá var ég á
aldrinum tveggja til fimm ára.
Ég er elst af okkur systkinunum og á tvo yngri bræður.
Ég átti mjög ljúfa og góða æsku og leið vel í skólanum. Ég
lauk Landsprófi hér og fór svo að vinna í verslun í nokkra
mánuði.
Síðan fór ég til Reykjavíkur í þrjá mánuði til að læra að
taka röntgenmyndir því það vantaði manneskju í það starf
þegar nýtt sjúkrahús tók til starfa.
Ég fann fljótlega að ég vildi fara í nám í röntgentækni til
að kunna meira um líkamann og vita betur hvað ég var
að gera.
Ég byrjaði á að fara í sjúkraliðanám á Akureyri og eftir það
í Röntgentækniskólann í Reykjavík.
Á fyrstu árum þess skóla komst maður inn án þess að taka
stúdentspróf. Nú er þetta háskólanám og búið að lengja
það talsvert.
Þarna var ég komin með kærasta sem fór í Vélskólann á
Akureyri meðan við vorum þar og svo áfram í Reykjavík.
Við erum saman enn, löngu gift og eigum þrjú börn, tvo
syni og eina dóttur og sex barnabörn.
Við fluttum til Noregs þegar við vorum búin að eignast tvö
eldri börnin og bjuggum þar í tvö mjög skemmtileg ár.
Á litlum stað eins og hér á Húsavík eru mest teknar röntgenmyndir af beinum, lungum, ennis og kinnholum,
kviðarholi og þvagfærum. Nú hafa speglanir nánast tekið
við rannsóknum af t.d. vélinda, maga og ristli.
Þegar ég var í námi lærði maður auðvitað að gera miklu fleiri

rannsóknir en hægt er að
gera hér. Þá voru tölvusneiðmyndatökur
og
segulómun ekki komin
til sögunnar. Mesta
breyting í starfi geislafræðings hér finnst mér
hafa verið þegar svokölluð
digital tækni kom, þ.e.
hætt var að nota filmur
og myndirnar birtast í
tölvu. Bæði skýrari myndir
og gott að þurfa ekki
lengur að framkalla og
vinna í myrkraherbergi.
Undanfarin ár hafa börnin okkar öll búið meira og minna
erlendis og farið í nám hér og þar. Núna býr eldri sonurinn
í Luxembourg, dóttirin í Danmörku og yngri sonurinn bjó
þar líka en reiknar með að búa og fara í enn frekara nám
til Ungverjalands í haust. Við hjónin höfum ferðast mikið
í gegnum árin, bæði til að heimsækja börnin og líka til
ýmissa annarra landa því við höfum mjög gaman af því að
ferðast, bæði hér innan lands og utan.
Í starfi mínu hér sem geislafræðingur en nafninu var breytt
fyrir nokkrum árum (úr röntgentæknir) var ég mikið á
bakvöktum en við vorum bara tvær í þessu starfi og ég var
m.a. mjög þreytt á að vera svona mikið bundin sérstaklega
yfir sumarið.
Ég var búin að ákveða að fyrst ég gæti hætt að vinna sextug, því ég var á svokallaðri 95 ára reglu, þá ætlaði ég að
gera það.
Ég hætti að vinna sumarið 2013, hef nóg að gera og er mjög
ánægð að hafa hætt meðan ég er ennþá „ung og spræk“.
Í gegnum árin hef ég spilað bridge ansi mikið yfir veturinn
og var í mörg ár í spilaklúbbi með vinkonum mínum.
Fyrir rúmu ári gekk ég í kirkjukórinn, mér hefur alltaf þótt
gaman að syngja og þar er líka góður félagsskapur.
Árið 1987 gekk ég í Soroptimistaklúbbinn og hef gegnt
ýmsum störfum innan hans. Hef verið varaformaður og
svo formaður, ritari oftar en einu sinni og tekið þátt í
hinum ýmsu nefndum og er einmitt verkefnastjóri núna.
Guðrún Kristín Aðalsteinsdóttir
Soroptimistaklúbbi Húsavíkur og nágrennis
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HAUSTFUNDUR 2015
Haldinn að Bifröst í Borgarfirði
3. október 2015
Dagskrá
Laugardagurinn 3. október – dagskrá hefst kl. 10:00
1. Fundarsetning
2. Kveikt á kertum, - Hvatning og Markmið
3. Tilnefning embættismanna fundarins
4. Ávarp forseta
5. Sendifulltrúafundurinn í Lissabon 2015
6. Tengiliður við Litháen
7. Alþjóðaþing í Istanbul 2015
8. Hópvinna/smiðjur
9. Matarhlé 10. Hópvinna/smiðjur
11. Niðurstöður frá hópvinnu
12. Fræðslufundir embættismanna- stýrt af embættismönnum Landsambandsins
(systur hvattar til að velja sé hóp til að kynna sér ákveðin embætti)
a. Formenn / varaformenn - forseti, verðandi forseti,
b. Ritarar – upplýsingafulltrúi, ritstjóri Fregna, vefstjóri
c. Gjaldkerar – gjaldkeri SIÍ, 2. varaforseti
d. Fulltrúar – sendifulltrúar og varasendifulltrúara
e. Verkefnastjórar – verkefnastjóri SIÍ, aðstoðarverkefnastjóri, 1. varaforseti SIÍ
13. Önnur mál 14. Stjórnarskipti

Um kvöldið 19:00

Hátíðarkvöldverður – Soroptimistaklúbbur Snæfellssness sér um kvölddagskrá.

