RÓTIN –
félag um málefni kvenna
með áfengis- og
fíknivanda
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Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Reikningar félagsins lagðir fram og samþykktir
Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
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Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Ávarp talskonu
• Ráð Rótarinnar
• Starfsemi á árinu
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Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Ráðið
• Níu konur voru kosnar í ráð á aðalfundi 2018 og þrjár í vararáð.
Ráðið 2018-2019 var skipað þannig:
• Árdís Þórðardóttir, Áslaug Kristjana Árnadóttir, Helena
Bragadóttir, Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Katrín Guðný
Alfreðsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir, Margrét Gunnarsdóttir,
Soffía Bæringsdóttir og Þórlaug Sveinsdóttir.
• Vararáð: Edda Arinbjarnardóttir, Guðrún Kristjánsdóttir og
Margrét Valdimarsdóttir.
• Ráðið skipti svo með sér verkum og var Kristín I. Pálsdóttir
valin í talskonuhlutverk en Árdís Þórðardóttir gjaldkeri.
• Dóróthea Lórenzdóttir var kosin skoðunarkona reikninga.
• Ráð félagsins hittist að jafnaði einu sinni í mánuði.
• Í dag eru 335 konur skráðar í félagið og eru á póstlista og 2.416
fylgja Rótinni á Facebook.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Starfsemin á árinu

• Umræðukvöld
– Umræðukvöld um meistaranám í fíknifræðum við
Hazelden Betty Ford Graduate School of Addiction
Studies. Guðrún Jóhannsdóttir, Guðrún Magnúsdóttir og
Vagnbjörg Magnúsdóttir. 14. nóvember 2018.
– Umræðukvöld um átraskanir og fíkn. Helga Þórðardóttir.
17. október 2018.
– „Við erum miklu fleiri” – Rótarkvöld 9. apríl. Katrín
Alfreðsdóttir og Guðrún Ebba Ólafsdóttir. 9. apríl.
– Aðalfundur og erindi. Eftir hefðbundin aðalfundarstörf
verður Guðbrandur Árni Ísberg erindið „Frelsið er að
skammast sín ekki fyrir sjálfan sig“. 9. maí 2018.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Starfsemin á árinu

• Fræðslusjóður
– Fræðslusjóður styrkti gerð námsefnis fyrir námskeiðin
en efni þeirra er frá Stephanie Covington. Guðrún
Ebba Ólafsdóttir hefur haft veg og vanda af þýðingu
námsefnisins. .

• Námskeið
– Konur studdar til bata – námskeið á vegum
Rótarinnar .
– Konur studdar til bata og Rótarhópar – Vor 2019.
– „Þú ert ekki ein, við erum margar“ - Námskeið

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Starfsemin á árinu

• Erindi og ályktanir
– Fyrirspurn frá Rótinni vegna forvarna. 10. júní
2018.
– Umsögn Rótarinnar um tillögu til þingsályktunar
um áætlun um aðgerðir gegn ofbeldi og
afleiðingum þess. 1. nóvember 2018.
– Umsögn Rótarinnar um þungunarfrumvarp. 23.
janúar 2019.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Starfsemin á árinu

• Greinar
– Að sleppa tökunum á rananum. Grein eftir talskonu. 21.
maí 2018.
– Er kynjaskipt meðferð tískustraumur? Grein í Mbl., 31.
ágúst 2018.
– Ótímabær umræða um fyrirgefningu, iðrun og yfirbót.
Grein í Fréttablaðinu. 5. september 2018.
– Föllum ekki í hræðsluáróðursgryfjuna. Grein í
Fréttablaðinu. 4. október 2018.
– Skömmin þrífst í þögninni. Grein í Fréttablaðinu. Framlag
Rótarinnar í 16 daga átaki gegn ofbeldi. 23. nóvember 2018.
– Vímuefnavandi og hugleiðingar um hlutverk RÚV sem
útvarps í almannaþjónustu. Bréf sent útvarpsstjóra. 2.
mars 2019.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Starfsemin á árinu

• Viðtöl og fréttir (ekki endanlegur listi)
– Efast um hópferðir barna á Lof mér að falla.
Vísir.is, 8. október 2018.
– Forvarnir - Viðtal við talskonu Rótarinnar í
Mannlega þættinum. RÚV. 10. október 2018.
– Rótarhópar fyrir konur með fíknivanda. Frétt í
Fréttablaðinu. 13. janúar 2019.
– Mannlegi þátturinn — Kynjamunur í fíknivanda.
Mannlegi þátturinn, RÚV 1. 25. febrúar 2019.
– Fengu lyf frá allt að 27 læknum. Frétt í Mbl. 27.
apríl 2019.
– Bæta þarf úrræði fyrir konur sem koma úr
fangelsum. Vísir.is, 26. apríl 2019.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Starfsemin á árinu
• Annað
– Rótin tók þátt í vinnu velferðarráðs Reykjavíkurborgar
um málefni utangarðsfólks og mætti Helena Bragadóttir á
fund 10. ágúst 2018 fyrir hönd félagsins. Kristín I. Pálsdóttir
hélt svo erindi á morgunverðarfundi ráðstina í lok apríl
2019.
– Ráðskonum var boðið í heimsókn til
Barnaverndarstofu og tóku þau Heiða Pálmadóttir,
Halldór Halldórsson og Funi Sigurðsson á móti Kristínu og
Guðrúnu Ebbu þar sem rætt var um forvarnir og
kynjasjónarmið í meðferð barna og unglinga með
neysluvanda. 12. september 2019.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Starfsemin á árinu
• Annað
– Heilbrigðisþing. Talskona sat heilbrigðisþing
heilbrigðisráðherra. 2. nóvember 2019.
– Allsherjar- og menntamálanefnd. Talskona mætti til að
fjalla um umsögn um tillögu til þingsályktunar um áætlun
fyrir árin 2019 – 2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og
afleiðingum þess. 31. janúar 2019.
– Fjölbrautaskólinn í Breiðholti. Nemendur heimsóttir og
rætt um neysluvanda út frá kynjasjónarmiðum. 4. mars
2019.
– Allsgáð æska. Talskona hélt erindi. 15. apríl 2019.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Starfsemin á árinu
• Annað
– ICCAD ráðstefna. Ráðskonur sátu ráðstefnuna. 9. júní
2018.
– Samtökin 78. Ráðskonur heimsóttu félagið. 12. september
2018.
– Tinna, fyrir ungar, einstæðar mæður. Talskona hélt
erindi. 28. ágúst 2018.
– Rótin var þátttakandi í Kvennafrí. 24. október 2018.
– DAWF – ráðstefna um konur og fíkn í Manchester.
Kristín, talskona, hélt erindi. 25. maí 2018.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Starfsemin á árinu
 Lýðheilsusjóður. 250.000 kr. styrkur til Konur
studdar til bata. 12. júní 2018.
 Velferðarráð Reykjavíkur veitti 400.000 kr. styrkur
til Konur studdar til bata. 12. júní 2018.
 Isavia. 200.000 kr. styrkur til ráðstefnunnar Drögum
kynjatjöldin frá. 13. febrúar 2019.
 Forsætisráðuneyti. 200.000 kr. styrkur vegna
þátttöku í Kvennarápstefnu SÞ. Mars 2019.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Starfsemin á árinu
 Heilbrigðisráðuneyti. 1.500.000 kr. styrkur til
verkefna félagsins. 24. apríl 2019.
 Lýðheilsusjóður. 500.000 kr. til Konur studdar til bata
og 500.000 kr. styrkur til ráðstefnunnar Drögum
kynjatjöldin frá. 10. apríl 2019.
 Happdrætti Háskóla Íslands. 100.000 kr. styrkur
til ráðstefnunnar Drögum kynjatjöldin frá. Mars 2019.

Reikningar félagsins
lagðir fram og samþykktir
Fræðslusjóður Rótarinnar
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Reikningar félagsins
lagðir fram og samþykktir
Efnahagsreikningur Rótarinnar
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Reikningar félagsins
lagðir fram og samþykktir
Rekstrarreikningur Rótarinnar
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Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Framboð: Auður Önnu Magnúsdóttir, Árdís
Þórðardóttir, Áslaug Kristjana Árnadóttir,
Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Hrafnhildur Ólöf
Ólafsdóttir, Hulda Stefanía Kristjánsdóttir,
Katrín Guðný Alfreðsdóttir, Kristín I.
Pálsdóttir og Þórlaug Sveinsdóttir.
• Vararáð: Björg Torfadóttir, Guðrún
Hreiðarsdóttir, Sólveig Þorleifsdóttir

Kosning skoðunaraðila reikninga
• Framboð:
• Dóróthea Lórenzdóttir

Ákvörðun félagsgjalda
• Ekki hefur komið fram tillaga
um breytingu á því
fyrirkomulagi að rukka ekki
félagsgjöld.
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Lagabreytingar
Ekki hefur komið fram
lagabreytingatillaga.

Dagskrá aðalfundar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundur settur
Kosning fundarstjóra og fundarritara
Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
Reikningar félagsins lagðir fram og samþykktir
Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
Kosning skoðunaraðila reikninga
Ákvörðun félagsgjalda
Lagabreytingar
Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta starfsár
Önnur mál
Fundarslit

Tillaga ráðs um starfsáætlun
næsta starfsár

• Námsskeið

– Konur studdar til bata. Haldin verði tvö
námskeið, annað haustið 2019 og hitt á vorönn
2020
– „Þú ert ekki ein, við erum margar“ –
grunn- og framhaldsámskeið. Boðið verði
upp á eitt til tvö skipti í framhaldi af
grunnnámskeið í maí 2019. Einnig boðið upp á
grunnnámskeið, tímasetning ákveðin síðar.
– Að segja frá. Boðið verði upp á námskeið á
haustmánuðum 2019 og hugsanlega vorið 2020
ef þátttaka reynist fyrir hendi.

• Hópastarf
– Rótarhópar . Sjálfshjálparhópur Rótarinnar,
Rótarhópar, tekur aftur til starfa í byrjun
september 2019 og starfar fram til loka maí
2020.
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Tillaga ráðs um starfsáætlun
næsta starfsár
• Umræðukvöld
– Ráð Rótarinnar standi fyrir tveimur til fjórum
umræðukvöldum, fyrir og eftir áramót.

• Starfshópur um lög og heiti félagsins
– Ráð Rótarinnar skipi þriggja manna starfshóp
til að fara yfir heiti og lög félagsins. Einn úr
hópnum komi úr ráði Rótarinnar.
Starfshópurinn getur komið af stað umræðu
innan félagsins, t.d. með umræðukvöldi eða
skoðanakönnun meðal félagskvenna. Tillögur
starfshópsins skulu lagðar fyrir ráð Rótarinnar
eigi síðar en 15. desember 2019. Og síðan
kynntar fyrir aðalfund skv. félagslögum.
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Erindi og ályktanir
– Ráðið heldur áfram að skrifa greinar og senda frá sér
ályktanir um málefni er varða félagið.
Greinar, fréttir og samskipti við fjölmiðla
– Talskona Rótarinnar er tengiliður félagsins við
fjölmiðla.
Samstarf
– Ráðið skoði möguleika á samtarfi um námskeiðshald
við félög, samtök og einstaklinga sem vinna að
svipuðum hagsmunamálum og Rótin.
Styrkir
– Ráðið heldur áfram að sækja um styrki fyrir
námskeið og annað félagsstarf. Stefnt er að því að
sækja um þjónustusamning við Reykjavíkurborg.
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Önnur mál - Fundarslit
Dagskrá aðalfundar
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Lög Rótarinnar
1.gr. Félagið heitir Rótin – félag um málefni kvenna með áfengis- og
fíknivanda. Lögheimili og varnarþing þess eru í Reykjavík.
2.gr. Markmið Rótarinnar eru að stofna til umræðu um konur, fíkn, áföll
og ofbeldi og huga að sérstökum meðferðarúrræðum fyrir konur. Félagið
vill að komið sé á samstarfi á milli stofnana, samtaka og annarra fagaðila
sem fást við vímuefnameðferð, ofbeldi og úrvinnslu áfalla. Félagið vill
beita sér fyrir öflun upplýsinga og úrvinnslu fyrirliggjanda gagna um þessi
málefni konum til góða, og stuðla að rannsóknum á þessu sviði.
Ennfremur að afla þekkingar, halda fyrirlestra, standa að ráðstefnum og
námskeiðum, eitt eða í samráði við önnur félög, og efla umræður um
fíknitengd málefni sem snerta konur sérstaklega.
3.gr. Félagið er opið öllum konum sem aðhyllast markmið félagsins.
Félagsgjald skal greiðast árlega að upphæð XXXX – Breytingar á því skal
taka upp á aðalfundi ár hvert..

Lög Rótarinnar
4.gr. Framlög til félagsins er öllum frjáls. Heimilt er að leggja fram
stuðning og styrki til samtakanna í öðru formi en peningum og skal þess
þá sérstaklega getið. Félaginu er heimilt en ekki skylt að taka við
fjárframlögum, gjöfum, styrkjum eða stuðningi sem bundin er kvöðum.
Ákvörðun um móttöku skv. ákvæði þessu skal tekin af formanni stjórnar
en hann getur jafnframt ákveðið að eigin frumkvæði að fela stjórn
samtakanna að taka ákvörðun um móttöku í einstaka tilvikum.
5.gr. Aðalfundur félagsins skal haldinn vor hvert. Allir félagar sem skráðir
hafa verið að lágmarki fimm daga í félagið (og greitt hafa félagsgjald) hafa
rétt til setu og atkvæðisrétt á fundi. Aðalfundur telst löglega boðaður ef
fundarboð er sent með tölvupósti á félaga með a.m.k. tíu daga fyrirvara.

Lög Rótarinnar
6.gr. Á aðalfundi er samþykkt starfsáætlun til eins árs. Á aðalfundi
skulu kosnir níu félagar í ráð sem fer með ákvörðunarvald félagsins
milli aðalfunda. Einnig skulu kosnir þrír varafulltrúar í ráð félagsins.
Ráðið hefur umboð til að álykta í nafni félagsins enda sé ályktunin í
samræmi við grundvallarmarkmið þess. Ráði félagsins er heimilt að
skipa hópa til starfa í nafni félagsins. Ráðið skiptir með sér verkum á
fyrsta fundi sínum. Skipaður skal ritari og gjaldkeri félagsins. Ráðið
skal funda að minnsta kosti fjórum sinnum á ári eða oftar ef þurfa
þykir. Fundurinn er atkvæðisbær ef meirihluti ráðsins mætir.
Dagskrá aðalfundar skal vera eftirfarandi;

Lög Rótarinnar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fundur settur.
Kosning fundarstjóra og fundarritara.
Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár.
Reikningar félagsins lagðir fram og samþykktir.
Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð.
Kosning á skoðunaraðila reikninga.
Ákvörðun félagsgjalda.
Lagabreytingar.
Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta starfsár.
Önnur mál.
Fundarslit.

Lög Rótarinnar
7.gr. Reikningsár félagsins er 1.maí til 30.apríl. Á aðalfundi skal kjósa einn
skoðunarmann reikninga. Ráð félagsins leggur fram tillögu um félagsgjöld
á aðalfundi félagsins.
8.gr.
Tillögur um lagabreytingar skal leggja fram til ráðs a.m.k fimm daga fyrir
aðalfund. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi félagsins.
Lagabreytingarnar teljast samþykktar ef 2/3 hluti félaga sem sækja
aðalfund samþykkja breytingarnar.
9.gr.
Rótinni má slíta með ákvörðun 2/3 hluta skuldlausra félaga á aðalfundi
eða félagsfundi. Náist ekki tilskilin félagafjöldi á aðalfundi/félagsfundi má
halda framhaldsfund og þarf þá 2/3 hluti fundaraðila að samþykkja slit til
að félaginu teljist slitið. Við slit félagsins skulu eignir, ef einhverja eru,
renna til styrktar meðferðastarfs fyrir konur.

