
31.1.2013 

Sælar 

og takk fyrir samræðurnar síðdegis. Eftir þær áttaði ég mig á að ég hef misskilið ósk ykkar um að 
leggja mál ykkar fyrir stjórnina; þ.e. erindið. Er ekki rétt skilið að þið viljið efna til samræðna við 
stjórnina um konur, sjúkdóminn og meðferð með því að nota þá umræðu sem hefur verið í ykkar hópi 
sem kveikju? Ef það er rétt skilið; þá kemur tvennt til greina. 

Annars vegar að einhver ykkar sem eruð í stóru stjórninni (48 manna stjórninni) haldið erindi á næsta 
sameiginlega fundi hennar og lykilstarfsmanna og efnið með því til samtals við hópinn. Í því samtali 
mætti auk annars draga fram með hvaða hætti má í framhaldinu efna til virks samtals og samráðs 
ykkar við forystufólkið í meðferðinni. Næsti slíkur fundur er föstudaginn 22. febrúar kl. 12. Fundurinn 
er til kl. 13 og önnur mál þurfa að fá um 10 mínútur af fundartímanum (formlegar samþykktir 
nokkurra mála). Að öðru leyti getur fundurinn snúist um alkóhólisma og konur.  

Hinn kosturinn er að taka málin fyrir á stefnumótunarfundi sama hóps (stóra stjórnin + 
lykilstarfsmenn) sem verður á laugardegi í febrúar (tímasetning er ekki ákveðin). Þar sem við erum í 
miðju kafi í skipulagsbreytingum sem snúa að verkskiptingu milli þeirra fimm félaga sem mynda SÁÁ 
(Samtök, sjúkrastofnun, fjölskylduþjónusta, styrktarsjóður, fasteignir), endurskipulagningu fjáröflunar 
(við erum í lífróðri) og nýju skipuriti um starfsemina verði þessi mál meginviðfangsefnin; við reynum á 
þessum fundi að ganga frá lausum endum og undirbúa erindi sem leggja þarf fyrir aðalfund.  

Þetta eru hvorttveggja lokaður vettvangur sem við höfum ekki boðið gestum að sitja. Þið yrðuð þá að 
fela þeim ykkar sem sitja í stóru stjórninni að flytja mál ykkar í þessari atrennu. En þar sem þetta yrði 
ekki lokin á samtalinu heldur upphaf; skapast í framhaldinu nóg tækifæri til víðara samtals (samtal 
um alkóhólsima á miðvikudögum eða þrengri hópar; eftir því hvað fólk vill). 

Þriðji kosturinn (sem mætti nýta þótt annar hinna yrði líka valinn) væri að aðstoða mig og fleiri við að 
búa til einskonar fíkniþing (samanber bændaþing, listamannaþing o.fl. sem var til í gamla daga) í 
tengslum við aðalfund SÁÁ og skipuleggja erindi og umræður um ýmiss mál sem tengjast málefnum 
okkar áfengis- og vímuefnasjúklinga og aðstandenda; einkum réttlætis- og mannúðarmál. Hingað til 
hafa aðalfundir SÁÁ verið líkir stuttum aðalfundum fyrirtækja; en ég myndi gjarnan vilja nota þessa 
fundi sem vettvang til að ræða og koma á framfæri ýmsum brýnum stefnumálum; ekki aðeins fyrir 
innra starf samtakana heldur líka mál sem eiga erindi í almenna umræðu. Ef við viljum byggja upp 
svona vettvang ættum við að stefna að því að halda aðalfundinn snemma þetta árið; fyrir kosningar; 
t.d. föstudaginn 12. Apríl eða laugardaginn 13. apríl. 

Viljið þið ræða málin og láta mig vita (ekki síst ef ég er að misskilja vilja ykkar). 

Annars heyrði ég í dag að 1. febrúar er árlegur kvenfélagadagur; dagur sem við minnumst afreka sem 
slík félög hafa unnið í þágu samfélagsins. Ég óska ykkur því til hamingju með kvenfélagadaginn og 
vona að hann og næstu dagar og vikur færi okkur enn fleiri afrek kvenfélags SÁÁ. 

Kærar kveðjur 

Gunnar Smári 

 
 
sæl;  
 



ok; já takk; í Von. 
 
Sjáumst þá. 
 
Kær kveðja 
Gunnar Smári 

 
From: Guðrún Kristjánsdóttir [gunnak@mmedia.is] 
Sent: 29 January 2013 08:48 
To: Gunnar Smári Egilsson 
Cc: Gudrun Ebba Olafsdottir; Katrin Eyjolfsdottir; Árdís Þórðardóttir; Gunnhildur AA Bragadóttir; Ilmur 
Kristjánsdóttir; Kristín I. Pálsdóttir; Þórlaug Sveinsdóttir; Sara Lind 
Subject: Re: Óskir um fund 

Sæll, takk fyrir þetta. 
Já, við getum komið á fimmtudag, en ekki fyrr en kl. 17.00. Gengur það upp, og ef svo er eigum við þá 
að hittast í Von? 
 
Bestu kv 
Guðrún 
 
 
On 1/28/13 5:58 PM, "Gunnar Smári Egilsson" <gunnarsmari@saa.is> wrote: 

Sælar,  
 
ég hef skynjað óánægju þína með þá ákvörðun að vefmál SÁÁ yrði undir einum hatti þannig að 
samtökin gætu viðhaldið svæðunum þau þótt mannabreytingar yrðu í undirfélögum þeirra. Við getum 
til dæmis rætt það mál. Ég myndi gjarnan vilja ræða forsendur þessa fyrirkomulags. 
 
Ég held líka að tilefni sé til að ræða samskipti og samvinnu félaga á vegum SÁÁ og þess faglega 
reksturs sem samtökin eiga og reka. Þar sem SÁÁ sjúkrastofnun heldur úti faglegri starfsemi og leggur 
metnað sinn í að halda þar uppi faglegum standart; er hann viðkvæmur fyrir því ef meðferðarúrræði 
eða leiðir til bata eru kynntar undir nafni SÁÁ sem standast ekki kröfur að mati fagfólksins okkar. Og 
gildir þá einu þótt kynningin sé á vegum kvenfélags SÁÁ; ekki er hægt að gera ráð fyrir að allir sem 
sækja slíkar kynningar átti sig á að það sé leikmannahópur og ótengdur hinni faglegu starfsemi. 
 
Þar sem þessi hætta var fyrirséð óskaði ég eftir því að þið bæruð slíkar kynningar undir Valgerði 
Rúnarsdóttur lækni og óskaði eftir því við hana að hún yrði ykkur til leiðbeiningar, halds og trausts í 
þessum efnum. Það eru um 100 manns sem vinna hjá SÁÁ og samanlögð reynsla þessa fólks af 
áfengislækningum er líklega komin yfir þúsund ár; þetta er fólk sem er tengt helstu rannsóknarstofnun 
heims á sviði fíknisjúkdóma, sækir ráðstefnu á vegum sterkustu samtaka meðferðarstofnana og býr án 
nokkurs vafa yfir yfirgripsmestu þekkingu á þessu sviði á Íslandi. Það skýtur því skökku við ef lausnir á 
vanda sjúklinganna eru kynntar undir nafni SÁÁ sem fagfólkið okkar hafnar. 
 
Í þessu fellst ekki að SÁÁ standi gegn umræðum um ýmsar leiðir í meðferð og bata. SÁÁ hefur efnt til 
umræðna um slíkt, dregið fram ólík sjónarmið og efnt til umræðna. En þessi staða kemur í veg fyrir að 
við getum kynnt einhliða og án umræðna úrræði í nafni SÁÁ sem okkar reyndasta fagfólk varar við. 
Þau okkar sem vilja efna til slíkrar umræðu er það hins vegar frjálst og SÁÁ mun engar athugasemdir 
gera við það; en slíkt getur ekki verið undir nafni SÁÁ.  
 
Ég myndi gjarnan vilja ræða hvernig við bregðumst við þessum vanda. 
 
Og síðan myndi ég gjarnan vilja ræða almennt þá stefnu sem mörkuð var um stofnun undirfélaga 
SÁÁ; en eins og ykkur er kunnugt var það liður í eflingu SÁÁ — ekki veikingu eða til að skapa ósætti. 
Fyrr á árum voru nokkur slík félög rekin undir nafni SÁÁ en þau voru flestöll aflögð og fyrir því voru 
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ýmsar ástæður sem við vildum reyna að læra af. Hugmyndin var að hefja starfsemi nokkurra svona 
undirfélaga, láta reynsluna slípa til vankanta og stilla saman væntingar og sauma svo til í framhaldinu 
formlegan ramma utan um þessa starfsemi. Að undanförnu hefur orðið til (auk kvenfélags) SÁÁ-
Norðurland og stuðningsfélag Staðarfells, UNG-SÁÁ er í endurnýjun og félög aðstandenda eru í 
undribúningi auk fleiri landshlutafélaga. 
 
Ef núningur er á milli kvenfélagsins og fulltrúa stjórnar þá er það í sjálfu sér fagnaðarefni; því með 
honum fáum við tækifæri til að skýra hlutverk þessara félaga, laga samskiptin og móta betur 
stefnuna. En til þess þarf að ræða málin opinskátt, af einurð, opnum hug og með gleði í sinni. 
 
Mér þætti vænt um að hitta fulltrúa félagsins á fimmtudaginn kl. 16; ef það hentar ykkur. 
 
Kær kveðja 
Gunnar Smári 

 
From: Guðrún Kristjánsdóttir [gunnak@mmedia.is] 
Sent: 28 January 2013 17:07 
To: Gunnar Smári Egilsson 
Cc: Gudrun Ebba Olafsdottir; Katrin Eyjolfsdottir; Árdís Þórðardóttir; Gunnhildur AA 
Bragadóttir; Ilmur Kristjánsdóttir; Kristín I. Pálsdóttir; Þórlaug Sveinsdóttir; Sara Lind 
Subject: Re: Óskir um fund 
 
Sæll aftur, 
 
Við viljum ítreka að það hefur hvergi komið fram í okkar bréfaskriftum að við höfum hafnað því að 
hitta þig einan, þótt við óskum eftir fundi með bæði þér og framkvæmdastjórn. Já, við viljum gjarnan 
að þú berir fram þá ósk á næsta fundi, 6. febrúar. 
 
Hitt er að það væri ágætt að fá fram hvers þú óskar að ræða við okkur á fundi með þér einum? 
 
Bestu kveðjur, 
Guðrún 
 
 
On 1/28/13 4:37 PM, "Gunnar Smári Egilsson" <gunnarsmari@saa.is> wrote: 

Sæl,  
 
eins og ég hef margítrekað hef ég óskað eftir að fá að hitta ykkur. Það getur orðið hvenær sem er 
(eða svo gott sem). 
 
Þið hafið ekki svarað þessari ósk; en báðuð þess í stað um fund með framkvæmdastjórninni. Ég 
svaraði þeirri ósk á þá leið að framkvæmdastjórn SÁÁ samtaka hefði falið mér samskipti við félög 
innan SÁÁ. Ef þið viljið ekki hitta mig heldur stjórnina beint; verð ég því að bera það undir stjórnina 
þar sem í því fælist stefnubreyting; að formanni væri ekki lengur falin félagsuppbygging samtakana 
eða samskipti við félögin. Næsti fundur framkvæmdastjórnar er miðvikudaginn 6. febrúar. Ég mun 
bera þessa ósk upp á þeim fundi; án þess þó að mæla með henni. 
 
Ef þið viljið ræða við mig fyrir þann tíma; myndi ég fagna því. Ég kannast ekki við tilefni þess að þið 
hafnið samskiptum við mig sem formann og fulltrúa stjórnar. 
 
Kærar kveðjur 
Gunnar Smári 
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On 1/15/13 2:08 PM, "Gunnar Smári Egilsson" <gunnarsmari@saa.is wrote: 

Sæl,  
 
svo ég endurtaki það ég hef áður sagt; þá hefur formanni verið falið af stjórn að eiga samskipti við 
félög/deildir sem starfa undir nafni SÁÁ. Mér vitanlega er enginn ágreiningur um þetta fyrirkomulag 
innan stjórnarinnar. Samskipti félaga/deilda við stjórn fer m.ö.o. í gegnum formann. Nú hefur ykkar 
félag óskað eftir milliliðalausum samskiptum við stjórn og þótt sú beiðni komi mér á óvart þar sem 
félagið hefur hafnað því að ræða við formanninn; þá mun ég bera þetta erindi upp á næsta fundi. Það 
má vel vera að stjórnin feli öðrum fulltrúum sínum að sinna félagslegri uppbyggingu SÁÁ í framtíðinni. 
Hvað sem verður; vona ég að þið sættið ykkur við þann fulltrúa sem stjórnin velur. 
 
Fundargerðir framkvæmdastjórna hafa ekki verið opinberar. Á þessum fundum eru rædd ýmiss áform 
og hugmyndir sem ekki er talið tímabært að fari í almenna umræðu í samfélaginu. Stjórnin er 
trúnaðarvettvangur til að móta stefnu og áherslur. Formlegar samþykktir og ályktanir stjórna eru hins 
vegar kynntar hverju sinni. 
 
Viljið þið að ég setji það á dagskrá næsta fundar hvort breyta eigi þessari tilhögun? 
 
Með kærri kveðju 
Gunnar Smári 
 
 
 

 
From: Guðrún Kristjánsdóttir [gunnak@mmedia.is] 
Sent: 15 January 2013 11:54 
To: Gunnar Smári Egilsson 
Cc: Gudrun Ebba Olafsdottir; Katrin Eyjolfsdottir; Árdís Þórðardóttir; Gunnhildur AA 
Bragadóttir; Ilmur Kristjánsdóttir; Kristín I. Pálsdóttir; Þórlaug Sveinsdóttir; Sara Lind 
Subject: Re: Óskir um fund 
 
Sæll 
 
Sama hér, við viljum  heldur ekki standa í pexi, en viljum gjarnan á þessum tímapunkti  og vegna 
efasemda í okkar garð, eiga fund mér þér einum og sér en myndum fyrst glaðar þiggja með þökkum 
boð um að hitta framkvæmdastjórnina. Um það að snýst málið.  Við teljum nauðsynlegt að kynna 
framkvæmdastjórn SÁÁ málefni okkar, fara yfir hlutverk Kvenfélagsins, tilgang og verksvið. Það eru í 
sjálfu sér eðlileg vinnubrögð að okkar mati í stórum, opnum almannasamtökum, sem vilja vera í 
nýsköpun, að upplýsingar flæði frjálst. 
 
Hvar eru fundargerðir framkvæmdastjórnarinnar aðgengilegar? 
 
Bestu kveðjur 
Guðrún 
 
 
On 1/15/13 8:44 AM, "Gunnar Smári Egilsson" <gunnarsmari@saa.is wrote: 

sælar,  
 
ég ætla ekki að pexa við ykkur í tölvupósti. Það er hins vegar formaður sem ákveður fundarskrá og 
það er formanni sem hefur verið falið að halda utan um félagsstarf samtakana. Ásgerður er 
framkvæmdastjóri fjármála. Ef þið viljið ekki eiga fund með formanni sem síðasti aðalfundur kaus og 
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fól þessi verkefni skulið þið bíða niðurstöðu næsta fundar framkvæmdastjórnar. Ég skal bera erindi 
ykkar upp um bein samskipti þessa tiltekna félags/deildar við stjórn án afskipta formanns. 
 
Ég lýsi hins vegar yfir megnri óánægju með þessa leið sem þið hafið kosið til samskipta og get ekki 
séð neitt tilefni hennar. 
 
Kærar kveðjur 
Gunnar Smári 
 
 

 
From: Guðrún Kristjánsdóttir [gunnak@mmedia.is] 
Sent: 15 January 2013 08:36 
To: Gunnar Smári Egilsson 
Cc: Gudrun Ebba Olafsdottir; Katrin Eyjolfsdottir; Árdís Þórðardóttir; Gunnhildur AA 
Bragadóttir; Ilmur Kristjánsdóttir; Kristín I. Pálsdóttir; Þórlaug Sveinsdóttir; Sara Lind 
Subject: Re: Óskir um fund 
 
Sæll aftur 
 
Eftir lestur 12. greinar samþykkta SÁÁ sjáum við ekki að það kalli á lagabreytingar að ráði Kvenfélags 
SÁÁ verði boðið á fund hjá framkvæmdastjórn SÁÁ. Það gæti verið góð lausn. Sérstakar aðstæður 
kalla á sérstök úrræði. Ákveður þú  hvort eð er ekki dagskrá fundanna?  
 
Hvar er annars hægt að nálgast fundargerðir framkvæmdastjórnarinnar? 
 
Bestu kveðjur 
Guðrún 
 
 
 
 
On 1/14/13 5:11 PM, "Gunnar Smári Egilsson" <gunnarsmari@saa.is wrote: 

Sælar,  
 
ég legg þetta fyrir næsta fund framkvæmdastjórnar SÁÁ samtaka, sem verður haldinn 6. febrúar. 
Fundir þessarar stjórnar eru fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði. 
 
Uppbygging samtakana hefur ekki verið sú að undirdeildir/félög á borð við Kjarnakonur, Heiðursmenn, 
UNG-SÁÁ, SÁÁ Norðurland o.s.frv. hafi starfað beint undir stjórn heldur hefur formanni verið falið 
samskipti við þessar deildir/félög í umboði stjórnar. Ég get ekki breytt þessari ákvörðun stjórnar milli 
funda og mun því bera ósk ykkar upp við stjórnina um að breyta þessu fyrirkomulagi. 
 
Ef stjórnar hafnar þessari ósk getið þið lagt fram lagabreytingar á næsta aðalfundi þannig að 
undirdeildir/félög SÁÁ heyri beint undir stjórn án aðkomu starfandi formanns; eða að félagsleg 
uppbygging samtakana verði breytt þannig að samtökin séu sett saman úr sjálfstæðum félögum — ef 
ég leyfi mér að ráða í vilja ykkar. Ég er þó alls ekki að spá fyrir um niðurstöðu stjórnar; en get þó 
upplýst að félagsleg uppbygging samtakana var einmitt rædd á síðasta fundi og fyrri afstaða um stöðu 
þessara undirdeilda/félaga var ítrekuð og skýrð; meðal annars um að þessi félög gætu ekki verið 
fjárhagslega sjálfstæð eða staðið í útgáfu og/eða kynningu í andstöðu við meginstarfsemi SÁÁ. 
 
Ég ítreka hins vegar ósk mína um að hitta fulltrúa kvenfélagsins svo ég geti sinnt þeim skyldum sem 
stjórn SÁÁ hefur falið mér. Mér kemur mjög á óvart að óskum mínum um slíkan fund skuli svarað með 
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því að fulltrúar kvenfélagsins óski eftir fundi með stjórninni. En ég er tilbúin að hitta fulltrúa 
kvenfélagsins hvenær sem er (eða svo gott sem); og myndi gjarnan vilja það. 
 
Kær kveðja og góðar kveðjur á nýju ári 
Gunnar Smári 
 

 
From: Guðrún Kristjánsdóttir [gunnak@mmedia.is] 
Sent: 14 January 2013 14:45 
To: Gunnar Smári Egilsson 
Cc: Gudrun Ebba Olafsdottir; Katrin Eyjolfsdottir; Árdís Þórðardóttir; Gunnhildur AA 
Bragadóttir; Ilmur Kristjánsdóttir; Kristín I. Pálsdóttir; Þórlaug Sveinsdóttir; Sara Lind 
Subject: Óskir um fund 
 
 
Sæll Gunnar Smári 
 
Eftir fund sl föstudag hefur Kvenfélagið ákveðið að óska eftir fundi með stjórn SÁÁ, þ.e. 
framkvæmdastjórn, í byrjun febrúar til að fara yfir hlutverk Kvenfélagsins, tilgang og verksvið. 
 
Við stingum upp á föstudeginum 1. febrúar kl. 17.00. Til vara föstudeginum 8. febrúar á sama tíma í 
Von. 
 
Bestu kveðjur 
Guðrún  

sælar, 
 
hvenær sem er; hlakka til. 
 
mbk 
Gunnar Smári 
________________________________________ 
From: Guðrún Kristjánsdóttir [gunnak@mmedia.is] 
Sent: 08 January 2013 12:32 
To: Gunnar Smári Egilsson 
Cc: Arnthor Jonsson; Kristín I. Pálsdóttir 
Subject: Re: STofnun sí›u fyrir Kvenfélagi› 
 
Sæll 
 
Við erum að skoða tíma. Ætlum sjálfar að hittast í vikunni og verð líklega í bandi örðu hvoru megin við 
helgina. 
 
Kveðja 
 
Guðrún 
 
 
On 1/5/13 4:14 PM, "Gunnar Smári Egilsson" <gunnarsmari@saa.is wrote: 
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 sæl, 
 
 eins og ég hef sagt í öllum þessum póstum er ég mjög áfram um að hitta ykkur og ræða málin; 
tölvupóstur hefur aldrei verið góður farvegur samskipta. Hvaða tími hentar ykkur? 
 
 Kær kveðja 
 Gunnar Smári 
 
 
 
 ________________________________________ 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 05 January 2013 12:01 
 To: Gunnar Smári Egilsson 
 Cc: Arnthor Jonsson; Kristín I. Pálsdóttir 
 Subject: Re: STofnun sí›u fyrir Kvenfélagi› 
 
 Sæll Gunnar Smári 
 
 Mér þykja þetta afar sterk viðbrögð við tæknilegri útfærslu á vef. Við erum bara að leita bestu, 
þægilegustu og ódýrustu lausnarinnar og viljum alls ekki útiloka SÁÁ fá vefnum, þótt að við viljum 
sinna honum  sjálfar og þá aðallega sem upplýsingavef. Svona var þetta nokkrun veginn: 
 
 Að þínu ráði fórum við á fund með vefstjóra SÁÁ hinn 10. nóvember. Við ræddum þar um hvaða 
veflausn myndi henta Kvenfélaginu best. Óskir  okkar eru þær að við getum verið með vefsíðu þar 
sem saman er komið allt efni frá Kvenfélaginu. Við höfum áhuga á því að þegar fólk leitar  sérstaklega 
að efni frá Kvenfélaginu, hvort sem um fréttir, fyrirlestra, greinar eða annað er að ræða sé það 
aðgengilegt á þægilegan hátt. Hvort við erum beint undir síðu SÁÁ eða ekki hefur aldrei verið 
úrslitaatriði. 
 Við fórum ítarlega yfir þetta á fundinum með Arnþóri og niðurstaðan  var sú að við næðum okkar 
markmiðum betur með því að vera með sér síðu  þar sem að síða SÁÁ er eins og stendur mjög kaótísk 
og oft er erfitt að finna efni á henni.  Á fundi með þérí haust kom líka fram að síðan  væri í raun 
sprungin og þörf væri á að brjóta hana upp í nokkrar síður. 
 Það var því niðurstaðan eftir fund með Arnþóri að við myndum bara finna okkur ódýra lausn og 
stofna sér síðu og kaupa lénið  www.kvensaa.is <http://www.kvensaa.is  og síðan yrði „takki“ á SÁÁ-
síðunni yfir á þá síðu. 
 Í ljósi þess sem síðan hefur gerst hefði verið betra að þú hefðir verið á fundinum með Arnþóri. 
Spurningin er þá hvort að ekki sé réttast að við komum á fund með stjórn SÁÁ og kynnum málið þar. 
 
 Mér finnst þetta líka hörð viðbrögð í okkar garð og minni á að við vorum stofnaðar 27. september, 
sem grasrótarfélag, þ.e. við hlustum á okkar konur, og höfum gert ýmislegt síðan. M.a. staðið fyrir 
fyrirlestarkvöldum, Dísaþingi og jólakvöldi. Við höfum hitt þig tvisvar frá því þá (sem væri kannski 
einmitt ágætt svona almennt séð einu sinni í mánuði, eða ætti fundurinn kannski fara fram með 
framkvæmdastjórninni?).  En svo fórst þú bæði utan og annasamur desembermánuður rann upp.  Ég 
verð að viðurkenna að ég er að þreytast á að þurfa að réttlæta tilvist okkar og gerðir, og kannski ekki 
síst “ekki gerðir.” 
 
 Það sem rann upp fyrir okkur þegar við stofnuðum Kvenfélag SÁÁ er að það er mikil þörf fyrir félag 
sem þetta og það er margt sem konum liggur á hjarta, miklu, miklu meira en okkur óraði fyrir. Við 
finnum að við eigum mjög strekan hljómgrunn. Það er löngu tímabært að þið heyrið þessar raddir. 
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 Hvað áttu við með að við viljum starfa utan SÁÁ? Það höfum við hvergi sagt né gefið í skyn. En ég tel 
að við séum enn í mótun og líkt og mörg félög þurfum við tíma til að mótast á okkar forsendum og 
taka þátt í ýmsu samstarfi strax frá upphafi. Ég geri ekki ráð fyrir því að SÁÁ hafi mótast til fulls á 
einum degi og allt félagsstarf þess. Ég myndi nú að minnsta kosti gefa okkur árið áður en þú vilt 
ákveða að leggja okkur niður. 
 
 Markmið okkar urðu strax mjög skýr og hafa ekkert breyst. Við berum umfram allt hag kvenna með 
áfngisvandamál fyrir brjósti og viljum bata þeirra sem mestan og bestan. Við viljum líka leita allra 
bestu mögulegra lausna, byggja brýr og halda áfram að leita sannleikans. Við erum velunnarar SÁÁ. 
 
 Að þessu sögðu velti ég því fyrir mér hvort ykkur líki þetta illa það sem við höfum fram að færa, og 
ennfremur það að hugmyndir og/eða gagnrýni geti komi innan frá? 
 
 Ef svo er væri tímabært að fá það fram með skýrum hætti og til hvers er ætlast af okkur af ykkar 
hálfu? 
 
 Með kveðju 
 Guðrún 
 
 
 
 On 1/4/13 11:30 AM, "Gunnar Smári Egilsson" <gunnarsmari@saa.is wrote: 
 
 sæl 
 
 ok; ákveðið hvort þið viljið starfa sem félag innan SÁÁ eða vinna sjálfstætt að ykkar áhugamálum. Þið 
verðið að meta kostina en þið getið ekki bæði étið kökuna og átt hana. 
 
 Mín hugmynd var alltaf sú að félagið myndi styrkja SÁÁ, breikka og bæta. Því fylgir hins vegar 
samstarf og samráð við önnur félög innan SÁÁ og samtökin sjálf. En ef til vill metið þið stöðuna að 
betra sé að ná fram með ykkar áhugamál utan SÁÁ, í virkri andstöðu/gagnrýni við samtökin (hvað svo 
sem þau svo eru? það má sjálfsagt búa til hvaða skepnu sem er úr þeim ef fólki vantar andstæðing að 
glíma við) eða með því að vilja svo mikla sérstöðu innan samtakana að engum takist að tengja ykkur 
við aðrar deildir eða SÁÁ yfir höfuð. 
 
 Ræðið málið í ykkar hópi og látið mig vita niðurstöðuna. Eins og ég segi; þá er ég líka til í að ræða 
þessi mál hvenær sem er. Og sakna þess reyndar hversu fátt ég hef heyrt frá ykkur. 
 
 Kær kveðja 
 Gunnar Smári 
 
 
 ________________________________________ 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 04 January 2013 09:51 
 To: Gunnar Smári Egilsson 
 Cc: Arnthor Jonsson; Kristín I. Pálsdóttir 
 Subject: Re: STofnun sí›u fyrir Kvenfélagi› 
 
 Hæ 
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 En lykilatriði fyrir okkur er að fá eigið lén og vera að mestu sjálfbærar. Þetta var orðinn hinn 
kosturinn í stöðunni, svo það sé uppi. Þyrftum að kaupa lén og svo er hér staðlað útlit  
 http://smartmedia.is/utlit/utlit-light. Verð á mánuði 3.990 kr. Við  
 gætum engu að síður fiktað aðeins í útlitunu. 
 
 Arnþór, viltu gefa okkur upp kostnaðinn við hitt, til að hafa samanburðinn. þ.e. Lén, uppsetningin og 
mánaðarkostnaður? Eða kostina við þá síðu. 
 
 Svo við höfum það allt uppi við. 
 
 Heyrumst, 
 Kv 
 Guðrún 
 
 
 On 1/3/13 6:38 PM, "Gunnar Smári Egilsson" <gunnarsmari@saa.is wrote: 
 
 Sæl, 
 
 ok; þið getið sent skissur af uppsetningu á Arnþór og hann setur hana upp fyrir ykkur. 
 
 mbk 
 Gunnar Smári 
 ________________________________________ 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 03 January 2013 17:12 
 To: Gunnar Smári Egilsson 
 Cc: Arnthor Jonsson; Kristín I. Pálsdóttir 
 Subject: Re: STofnun sí›u fyrir Kvenfélagi› 
 
 Sæll aftur 
 
 það sem við höfðum áhyggjur af er stofnkostnaður því það er margt ódýrara í boði, en á hinn bóginn 
er jú betra að allt heyri undir sama hatt með sömu tækni og aðkomu. Það er því betra að byrja vel. 
 Við höfuðum hugsað þetta í sjálfu sér sem upplýsingasíðu og fréttabréf með lítilsháttar fjölmiðlaívafi, 
þ.e. við ætlum líka að fylgjast með hinu og þessu en þó á rólegu nótunum. Upplýsingasíða er því 
aðalmálið og kannski gott að láta facbókina snerta þetta einnig.  
 En við erum svoem enn að melta það með okkur. Viljum alltén hafa síðuna afar einfalda til að byrja 
með. 
 
 En heyrumst betur með það. 
 
 Kv 
 GuðrúnK 
 
 
 On 1/3/13 4:52 PM, "Gunnar Smári Egilsson" <gunnarsmari@saa.is wrote: 
 
 sæl, 
 
 við erum með samning um vefumsjónarkerfi og vistun svo okkur er enginn hagur af því að hafa hluta 
af vefnum á öðru kerfi; þvert á móti skapast af því sú hætta að þegar mannabreytingar verða í 

http://smartmedia.is/utlit/utlit-light
mailto:gunnarsmari@saa.is
mailto:gunnarsmari@saa.is


kvenfélaginu tapast þekking á því hvernig viðkomandi vef er haldið við (+ vandi vegna gagnkvæmra 
tilvísana o.s.frv.). Ég hvet ykkur því að nota þau kerfi sem fyrir eru (saa.is/nepal, facebook o.s.frv.) í 
stað þess að verja orku í að byggja upp eigin svæði/kerfi og fá fólk til að venjast notkun á þeim. 
 
 En hver eru markmiðin með vefsvæðinu? Á þetta að vera samskiptasvæði eða fjölmiðill; einföld 
upplýsingasíða eða fréttabréf? 
 
 Annars er ég til í að ræða þetta hvenær sem er; kannski sé ég ekki einhver mikilvæg atriði í þessu. 
 
 Kær kveðja og gleðilegt ár og takk fyrir það gamla Gunnar Smári 
 
 ________________________________________ 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 03 January 2013 16:40 
 To: Gunnar Smári Egilsson 
 Cc: Arnthor Jonsson; Kristín I. Pálsdóttir 
 Subject: Re: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 Hæ og gleðilegt ár og takk fyrir það gamla/gömlu 
 
 Við erum svona að fara að koma okkur af stað og ný og fengum þessa fyrirspurn frá Arnþóri fyrir jól; 
þ.e hann spurði hvernig gengi með vef Kvenfélagsins. Við tjáðum honum að þú værir að hugsa það 
mál. 
 Ertu búin að því? 
 
 Heyrumst 
 
 Bestu kv 
 
 Guðrún 
 
 
 On 12/19/12 11:15 PM, "Arnthor Jonsson" <nori@centrum.is wrote: 
 
 Sælar 
 Hvernig gengur með vefinn ykkar? 
 AJ 
 
 -----Original Message----- 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [mailto:gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 8. nóvember 2012 18:12 
 To: Kristín I. Pálsdóttir; 'Arnthor Jonsson' 
 Subject: Re: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 Jú, betra mín vegna. 
 
 
 On 11/8/12 5:58 PM, "Kristín I. Pálsdóttir" <stinapals@simnet.is wrote: 
 
 Sæl, fyrirgefið hringlið en er möguleiki að það henti ykkur að fresta þessu til kl. 10? 
 
 Kveðja, 
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 Kristín 
 
 -----Original Message----- 
 From: Arnthor Jonsson [mailto:nori@centrum.is] 
 Sent: 5. nóvember 2012 19:12 
 To: 'Guðrún Kristjánsdóttir'; 'Kristín I. Pálsdóttir' 
 Subject: RE: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 Ok 
 í Von? 
 
 -----Original Message----- 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [mailto:gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 5. nóvember 2012 19:03 
 To: Kristín I. Pálsdóttir; 'Arnthor Jonsson' 
 Subject: Re: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 Níu á föstudag, væri mjög fínt fyrir mig. 
 
 
 On 11/5/12 6:04 PM, "Kristín I. Pálsdóttir" <stinapals@simnet.is wrote: 
 
 Ég á að vera niðri í bæ kl. 10 á föstudagsmorgun og gæti hitt ykkur kl. 9. 
 Annars bara í næstu viku. Þá er rólegra hjá mér. 
 
 Kveðja, 
 
 Kristín 
 
 -----Original Message----- 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [mailto:gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 5. nóvember 2012 17:57 
 To: Arnthor Jonsson; 'Kristín I. Pálsdóttir' 
 Subject: Re: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 
 Ok, flott, sjáum hvað Kristín segir, sú sem þarf að koma úr Mosfellsbænum, hvort hún geti sameinað 
ferðina. 
 
 Kv 
 Guðrún 
 
 On 11/5/12 4:56 PM, "Arnthor Jonsson" <nori@centrum.is wrote: 
 
 Sælar nú 
 Ég er alltaf laus fyrir hádegi til ca 13:00 S.s mjög sveigjanlegur;-) AJ 
 
 -----Original Message----- 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [mailto:gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 5. nóvember 2012 14:47 
 To: Arnthor Jonsson; 'Kristín I. Pálsdóttir' 
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 Subject: Re: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 Sælir aftur 
 
 Mér sýnist þetta ekki ganga þarna næsta föstudag. 
 
 það væri kannski best ef þú gætir stungið upp á 2 til 3 mögulegum tímum, tímum sem myndu henta 
þér best því ég held að við séum svona almennt sveigjanlegri. 
 
 Hvað segir þú? 
 
 Kv 
 Guðrún 
 
 
 On 11/2/12 7:10 PM, "Arnthor Jonsson" <nori@centrum.is wrote: 
 
 Sælar nú 
 Þarf að vera við kennslu frá 14.00 á föstudögum. Ef við getum byrjað stundvíslega og nægir hálftími 
þá er 13:30 flott. 30 mín er samt lítill tími sérstaklega ef þarf að sneiða af honum í báða enda. 
 AJ 
 
 -----Original Message----- 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [mailto:gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 2. nóvember 2012 13:15 
 To: Kristín I. Pálsdóttir; 'Arnthor Jonsson' 
 Subject: Re: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 Hæ, ég kæmist nær hálftvö næsta föstudag? Gengur það? 
 
 
 On 11/2/12 12:52 PM, "Kristín I. Pálsdóttir"  
 <stinapals@simnet.is 
 wrote: 
 
 Komiði sæl. 
 
 Ég kemst víst ekki á þessum tíma. Hvernig er föstudagurinn hjá ykkur, kl. 13 t.d? 
 
 Kveðja, 
 Kristín 
 
 -----Original Message----- 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [mailto:gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 2. nóvember 2012 12:50 
 To: Arnthor Jonsson 
 Cc: Kristín AA Pálsdóttir 
 Subject: Re: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 Sæll 
 
 Þarf eiginlega að bera það undir hana Kristínu, sem er á cc hjá okkur? 
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 Bestu kv 
 
 Guðrún 
 
 
 On 11/2/12 12:42 PM, "Arnthor Jonsson" <nori@centrum.is wrote: 
 
 Sæl 
 Það er ekki góður tími fyrir mig. Klukkan 14 væri góður tími. 
 AJ 
 
 -----Original Message----- 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [mailto:gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 2. nóvember 2012 11:11 
 To: Arnthor Jonsson 
 Cc: Kristín I. Pálsdóttir 
 Subject: Re: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 Sæll aftur og enn 
 
 Við Kristín komum okkur saman um kl. 15.30 næsta miðvikudag, 7. NÓV. 
 Gengur það upp þín megin. 
 
 Kv 
 Guðrún 
 
 
 On 11/1/12 8:23 PM, "Arnthor Jonsson" <nori@centrum.is wrote: 
 
 Hæ 
 Já, láttu mig vita. 
 AJ 
 
 -----Original Message----- 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [mailto:gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 1. nóvember 2012 13:00 
 To: Arnthor Jonsson 
 Cc: Kristín I. Pálsdóttir 
 Subject: Re: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 Hæhæ aftur 
 
 Við Kristín I fáum kannski að hitta þig fljótlega. Við erum að reyn að skoða skynsamlegar lausnir. En 
kannski ágætt að fá að hitta á þig kannski í næstu viku. 
 
 Verðum í bandi. 
 
 Bestu kv 
 Guðrún 
 
 
 On 11/1/12 8:15 AM, "Arnthor Jonsson" <nori@centrum.is wrote: 

mailto:nori@centrum.is
mailto:gunnak@mmedia.is
mailto:nori@centrum.is
mailto:gunnak@mmedia.is
mailto:nori@centrum.is


 
 Sæl Guðrún 
 
 Ef þið eruð að hugsa um að gera þetta eins ódýrt og hægt er þá má skoða t.d. 
www.templatemonster.com  eða http://themeforest.net/ Þar eru ódýr template. 
 Fastur kostnaður á vefreksti er svo leiga á léni og plássi á server hjá þjónustuaðila sem er misdýr eftir 
þjónustaðila. 
 Hinn kosturinn er að kvenfélagið sé hluti af vefsetri SÁÁ en þá er erfiðara að hafa sérstakt lén á 
svæðinu. 
 
 AJ 
 
 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [mailto:gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 31. október 2012 17:32 
 To: Arnthor Jonsson 
 Subject: Re: STofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 Sæll aftur Arnþór 
 
 Er eitthvað að frétta af vefsíðumálum fyrir Kvenfélagið? 
 Við ætum nefnilega að hittast á morgun og þá ætla ég að láta þær vita stöðu mála. 
 
 Bestu kveðjur 
 Guðrún 
 
 
 On 10/22/12 6:48 PM, "Arnthor Jonsson" <nori@centrum.is wrote: 
 Hæ 
 Tékka á þessu. 
 AJ 
 
 
 From: Guðrún Kristjánsdóttir [mailto:gunnak@mmedia.is] 
 Sent: 22. október 2012 15:56 
 To: Arnthor Jonsson 
 Cc: Kristín I. Pálsdóttir 
 Subject: Sofnun síðu fyrir Kvenfélagið 
 
 
 Heill og sæll Arnór 
Við hjá Kvenfélaginu vorum búnar að fá vilyrði til að stofna sér síðu fyrir okkar málefni sem væri svo 
tengd yfir í flæði á saa.is síðuna, síðu sem yrði engu að síður eign SAA. 
Lénið sem við höfum komið okkur saman um er www.kvensaa.is http://www.kvensaa.is . Ert þú ekki 
rétti maður til að leita til um stofnun síðunnar? 
En svo er hugmyndin að ég og Kristín, sem er á cc, myndum setja inn á hana efni, myndir og svo 
framvegis. Bara í sjálfu sér ekki hafa flókið. 
 
Bestu kveðjur 
 
 Guðrún 
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