
11. febrúar 2013 22:32: 
 
Ágæta stjórnarfólk.  
 
Við í ráði Kvenfélags SÁÁ sendum eftirfarandi bréf og Greinargerð um stofnun Kvenfélags SÁÁ hinn 
5. febrúar til félagskvenna. Eins og stendur í bréfinu er greinargerðin, liður í því að „auka þekkingu og 
meðvitund á málefnum er varða fíkn, konur og ofbeldi.Við vonum að greinargerðin verði til þess að 
skapa uppbyggilegar umræður um stöðu kvenna með áfengis- og vímuefnavanda og skýra markmið 
okkar Kvenfélagskvenna.“ 
Ætlunin var að senda greinargerðina á alla stjórn SÁÁ og nú er gott tækifæri þegar búið er að setja 
málefni félagsins á dagskrá stjórnar. Greinargerðin hefur verið aðgengileg á vefnum á eftirfarandi 
hlekk: https://docs.google.com/file/d/0B4eqdpP_yc66WjM2YVFOQko4OVE/edit?usp=sharing 
en við sendum einnig eintak af henni í viðhengi. Einhverjir Apple-notendur hafa verið í vandræðum 
með að opna skjalið og gætu þurft að hlaða niður Adobe-lesara. 
 
Bestu kveðjur, 
 
F.h. ráðs Kvenfélagsins, 
 
Guðrún Kristjánsdóttir og Kristín I. Pálsdóttir 
 

 
Frá: Kvenfélag SÁÁ 
Sent: 5. febrúar 2013 22:44 
Efni: Niðurstöður af Dísaþingi og greinargerð um Kvenfélagið 

Ágætu félagskonur. 
 
Nú er janúar liðinn og tími til að fara að taka þráðinn upp á nýju ári. Þó að lítið hafi heyrst frá ráðinu 
erum við duglegar að funda og vinna að ýmsu í okkar nýstofnaða félagi. 
 
Nú er til dæmis búið að taka allar hugmyndir sem upp komu á Dísaþingi og flokka þær og setja inn í 
eitt skjal.Þar sem það er ekki gott að senda stór skjöl á stóra hópa er skjalið aðgengilegt inn á Google. 
Ef einhverjar vilja fá pdf-skjalið sent í tölvupósti sendið okkur þá tölvupóst og við sendum það um 
hæl. 
Næsta stig er svo að vinna úr öllum þessum góðu hugmyndum en ekki er búið að festa tíma fyrir það 
verkefni. 
 
Dísaþingsskjal:  
 
https://docs.google.com/file/d/0B4eqdpP_yc66aVRBNUlnRktuZWM/edit?usp=sharing 
 
Við í ráðinu höfum leitast við að afla okkur upplýsinga og þekkingar á þeim málefnum sem við erum 
að vinna að síðan farið var að huga að stofnun félagsins. Einnig var Dísaþingið mjög mikilvægt til að 
fá fram hugmyndir félagskvenna um starfið framundan og sjá hvað það er sem helst brennur á konum.  

Nú upp úr áramótum fannst okkur svo tilefni til að setja á blað þá hugmyndafræði sem félagið starfar 
eftir, að hverju við höfum komist  á þessum tíma, hvað við höfum gert hingað til og hver sýn okkar er 
fyrir framtíðina. Þannig varð sú greinargerð sem hér fylgir til. Liður í starfi okkar er að auka þekkingu 
og meðvitund á málefnum er varða fíkn, konur og ofbeldi. Við vonum að greinargerðin verði til þess 
að skapa uppbyggilegar umræður um stöðu kvenna með áfengis- og vímuefnavanda og skýra markmið 
okkar Kvenfélagskvenna. 

 

https://docs.google.com/file/d/0B4eqdpP_yc66WjM2YVFOQko4OVE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B4eqdpP_yc66aVRBNUlnRktuZWM/edit?usp=sharing


Greinargerð um stofnun Kvenfélags SÁÁ: 
 
https://docs.google.com/file/d/0B4eqdpP_yc66WjM2YVFOQko4OVE/edit?usp=sharing 
 
F.h. ráðsins, 
 
Guðrún Kristjánsdóttir og Kristín I. Pálsdóttir 
 
Félagið á Facebook 
Við minnum svo á Facebook-síðuna okkar https://www.facebook.com/KvenfelagSAA sem við 
nýtum til að koma efni á framfæri opinberlega og svo er lokaði vinnuhópurinn sem eingöngu er 
ætlaður konum í félaginu til að ræða saman: https://www.facebook.com/groups/kvensaa/. Ef þið 
komist ekki inn í hópinn sendið okkur þá póst á kvenfelag@saa.is.   
  
Kvenfélag SÁÁ 
Netfang: kvenfelag@saa.is 
Facebook: https://www.facebook.com/KvenfelagSAA  
Í ráði Kvenfélags SÁÁ eru: Árdís Þórðardóttir, Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Guðrún Kristjánsdóttir, 
Gunnhildur Bragadóttir, Ilmur Kristjánsdóttir, Katrín Björk Eyjólfsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir, Sara 
Lind Þórðardóttir og Þórlaug Sveinsdóttir. 
 
 

Sæll Gunnar Smári 
 
Tek undir orð þeirra beggja, við erum engan veginn í stríði við SÁÁ og það stendur ekki til. Ég vil 
bara ítreka spurningarnar sem við sendum, sem við fáum vonandi skýr svör við.  Þær eru og eiga að 
vera meginefni þessarra bréfaskrifta. 
 
Bestu kv 
 
Guðrún 
 
 
On 2/11/13 7:25 PM, "Gudrun Ebba Olafsdottir" <gudrunebba@hotmail.com> wrote: 

Sæll Gunnar Smári 
 
Tek undir orð Kristínar.  
 
Við erum í tölvupóstinum að tala um Greinargerð fyrir stofnun Kvenfélags SÁÁ. Þó að ekkert þarna 
komi fram sem ekki þolir dagsbirtu var það augljóslega eingöngu ætlað ráðskonum. 
 
Kv. Guðrún Ebba  
 
Sent from my iPad 
 
On 11.2.2013, at 11:16, "Kristín I. Pálsdóttir" <stinapals@simnet.is> wrote: 

Sæll Gunnar Smári. 
  
Ég vil taka fram að þar sem ég hef sent á þig póst sem eingöngu átti að fara á ráðið þá ert þú að 
misskilja eitthvað. Við skrifuðum okkar greinargerð, sem er opinber á netinu, til að vekja athygli á 
okkar málstað og við höfum sent hana á aðila sem vinna með þennan málaflokk til að koma af stað 
umræðu um málefni kvenna með fíknivanda. Ég skil ekki hvernig það er hægt að túlka það sem 
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eitthvað stríð gegn SÁÁ. 
  
Kveðja, 
  
Kristín Páls 
  
 
From: Gunnar Smári Egilsson [mailto:gunnarsmari@saa.is]  
Sent: 11. febrúar 2013 19:02 
To: Gudrun Ebba Olafsdottir; Kristín I. Pálsdóttir  
Cc: Gunnhildur Bragadottir; katrin@asbjorn.is; Katrín Björk AA; Árdís Þórðardóttir; Þórlaug 
Sveinsdóttir; Ilmur Kristjánsdóttir; Guðrún Kristjánsdóttir; Kvenfélag SÁÁ 
Subject: RE: Nokkrar spurningar v/ Kvenfélags 
 
 
Sælar 
  
Mér þykir sárt að lesa að fyrirætlanir ykkar eru að nota samskipti okkar sem kveikju að opinberri 
umræðu í stað þess að verða við bón minni um að taka þátt í samræðum innan SÁÁ. Ég bauð að kynna 
kvenfélagið og taka málefni þess fyrir á fundi aðalstjórnar SÁÁ,  á stefnumótnarfundi stjórnar og 
lykilstarfsmanna í febrúar og einnig á málþingi í tengslum við næsta aðalfund. 
  
Þar sem mál hafa þróast með þessum hætti mun ég taka þetta mál fyrir á næsta fundi aðalstjórnar. Ég 
mun svara ykkur með þeim hætti sem stjórnin kýs og bið ykkur að virða það að fram að niðurstöðu 
þess fundar eru hendur mínar bundnar. 
  
Síðan bið ég ykkur sem félagi að íhuga ávinning af því að magna upp ágreining innan SÁÁ. Vegna 
mikils niðurskurðar opinberra framlaga á undanförnum árum róa samtökin nú lífróður til að halda uppi 
þjónustu til áfengis- og vímuefnasjúklinga og aðstandendur þeirra. Ég er ekki að fara fram á að við 
ræðum ekki ágreiningsmál á meðan á þessu átaki stendur; þvert á móti hef ég lagt til með hvaða hætti 
það mætti gera; heldur bið ég ykkur að vega og meta aðgerðir ykkar í þessu ljósi. 
  
Að öðru leyti hvet ég ykkur til að taka þátt í umræðum innan SÁÁ og þær ykkar sem eigið sætið í 
stjórn samtakanna að mæta á stjórnarfundi. Það er einkar mikilvægt á meðan félagsuppbygging SÁÁ 
er enn í mótun; til dæmis hefur Kvenfélagið eða aðrar undirdeildir enga formlega stöðu innan 
samtakanna enn sem komið er. 
  
Kær kveðja 
Gunnar Smári Egilsson 

 

From: Gudrun Ebba Olafsdottir [gudrunebba@hotmail.com] 
Sent: 11 February 2013 18:52 
To: Kristín I. Pálsdóttir  
Cc: Gunnhildur Bragadottir; Gunnar Smári Egilsson; katrin@asbjorn.is; Katrín Björk AA; Árdís 
Þórðardóttir; Þórlaug Sveinsdóttir; Ilmur Kristjánsdóttir; Guðrún Kristjánsdóttir; Kvenfélag SÁÁ 
Subject: Re: Nokkrar spurningar v/ Kvenfélags 
 
Frábært! Ef við viljum halda utan um útsendingar má bæta við á listann Sigríði Guðmarsdóttur,, 
Sólveigu Önnu Bóasdóttur, Ásu Guðmundsdóttur og Drekaslóð.  
 
Það er góð hugmynd að senda greinargerðina á fjölmiðla ásamt fréttatilkynningu eða stuttri grein með 
meginatriðum. Hafið þið Kristín og Guðrún tök á því? 
 
Jú endilega senda á stjórnina.  

mailto:gunnarsmari@saa.is]


 
Kv. Guðrún Ebba  
 
Sent from my iPad 
 
 
On 11.2.2013, at 09:35, "Kristín I. Pálsdóttir" <stinapals@simnet.is> wrote: 

Flott að þetta er komið í réttar hendur. Ég tek líka undir það að það er alltaf líflegt og skemmtilegt á 
kvenfélagsfundum. 
 
Ég drita greinargerðinni í allar áttir og er búin að senda hana á marga sem vinna í málum sem snerta 
bæði konur og vímuefnamál. T.d. Þórdísi Elvu stjórnarmann í Kvennaathvarfi, Rafn Jónsson hjá 
Landlækni, Katrínu Önnu sem vinnur að innleiðingu kynjaðrar hagstjórnar í fjármálaráðuneyti, 
Kristínu Ástgeirs jafnréttisstýru, Þorgerði Einars og Gyðu kennara í kynjafræði, Ingu Hrefnu 
yfirsálfræðing á Reykjalundi, Stígamótakonur, Höllu Gunnars aðstoðarkonu innanríkisráðherra og 
Önnu Kristins mannréttindastýru Reykjavíkurborgar. Þau viðbrögð sem ég hef fengið eru mjög 
jákvæð. 
  
Það væri gott að skrifa svo grein eða greinar um efnið og senda á fjölmiðla til að fá af stað umræðu við 
tækifæri. 
  
Ilmur var ekki búin að senda á stjórnina, eigum við ekki að drífa í því líka? 
  
Kveðja, 
  
Kristín 
  
From: Gunnhildur Bragadottir [mailto:gunnhildur.bragadottir@facebook.com]  
Sent: 11. febrúar 2013 17:11 
To: Gunnar Smári Egilsson; Gudrun Ebba Olafsdottir; Kristín AA =?ISO-8859-
1?B?UOFsc2TzdHRpcg==?=; katrin@asbjorn.is; Katrín =?ISO-8859-1?B?IEJq9nJr?= AA; Árdís 
=?UTF-8?B?IMOew7Nyw7BhcmTDs3R0aXI=?=; Þórlaug =?UTF-
8?B?IFN2ZWluc2TDs3R0aXI=?=; Ilmur Kristjánsdóttir; Guðrún =?UTF-
8?B?IEtyaXN0asOhbnNkw7N0dGly?=; Kvenfélag =?ISO-8859-1?B?IFPBwQ==?=; Guðrún =?UTF-
8?B?IEtyaXN0asOhbnNkw7N0dGly?= 
Subject: Re: Nokkrar spurningar v/ Kvenfélags 
 
ÁNÆGÐ MEÐ AÐ ÞETTA SÉ AÐ ÞOKAST HJÁ OKKUR.  
Nú höldum við galvaskar áfram. 
 
On February 11, 2013 7:43:48 AM PST, Guðrún =?UTF-8?B?IEtyaXN0asOhbnNkw7N0dGly?= 
wrote: 
 
 
Heill og sæll Gunnar Smári 
 
Við ráðskonur hittumst á föstudaginn og ræddum efni fundarins frá 1. feb. sl og þær tillögur sem þú 
sendir okkur. Við viljum bæði gera margt áfram á okkar forsendum og líka taka þátt í mörgu hjá SÁÁ. 
Okkur langar einnig að ítreka að við í Kvenfélaginu finnum mikinn hljómgrunn víða; frá öðrum 
alkahólistum og fagfólki. Við finnum ekki bara hljómgrunn heldur stuðning og fáum baráttukveðjur. 
Allt þetta fólk er sammála um að okkar málefni séu löngu tímabær. 
 
En það er ennþá nokkrum spurningum ósvarað sem okkur öllum finnst nauðsynlegt fá frekari skýringu 
á,en þú baðst okkur einmitt um að senda þér þessar spurningar á síðasta fundi okkar með þér og 

mailto:gunnhildur.bragadottir@facebook.com]


við ákváðum að best væri að gera það með skýrum hætti. 
Fyrir það fyrsta viljum við vita af hverju þú heldur því fram að við séum að vinna á móti fagfólkinu og 
stefnu SÁÁ. Er það í lögunum okkar, markmiðunum eða hvernig við ætlum að ná þeim? Eða er það 
eitthvað sem fram hefur komið í viðtölum? 
 
Það er nauðsynlegt fyrir okkur að vita hvar við stöndum og því brýnt fyrir okkur að fá svar við 
eftirfarandi spurningum: 
 
Hér er punktar úr bréfum þínum til ráðskvenna sem ráðið telur mikilvægt að fá skriflegar 
skýringar við: 

4. janúar kom þetta fram: 
Ákveðið hvort þið viljum starfa sem félag innan SÁÁ eða vinna sjálfstætt ... 
Af hvaða tilefni er þetta skrifað? 
 
... vinna sjálfstætt að „ykkar áhugamálum“. 
Þarna er gefið til kynna að ekki sé um „alvöru“ málefni að ræða. 
 
Þið getið ekki bæði étið kökuna og átt hana. 
Við hvað er átt? 
 
Mín hugmynd var alltaf sú að félagið myndi breikka og bæta SÁÁ. Því fylgir hins vegar samstarf og 
samráð við önnur félög innan SÁÁ og samtökin sjálf. 
Hefur félagið hafnað samstarfi og við hvern? 
 
En ef til vill metum við stöðuna að betra sé að ná fram með okkar áhugamál utan SÁÁ, í virkri 
andstöðu/gagnrýni við samtökin 
Hvar birtist sú virka andstaða og gagnrýni? 
 
Það má sjálfsagt búa til hvaða skepnu sem er úr SÁÁ ef fólki vantar andstæðing að glíma við 
Við erum ekki að leita að andstæðingi og höfum hvergi gefið til kynna að SÁÁ sé „skepna“ og 
förum fram á dæmi þessu til stuðnings. 
 
Með því að vilja svo mikla sérstöðu innan samtakana að engum takist að tengja ykkur við aðrar 
deildir eða SÁÁ yfir höfuð 
Ef við höfum ákveðna sérstöðu er það þá galli eða þyrfti það endilega að hafa aðskilnað við 
önnur félög í för með sér? 
 
 
Þú virðist sakna þess hversu fátt hann hefur heyrt frá okkur. 
Við teljum félagið hafa afrekað margt á stuttum líftíma. Hvers er saknað? 
 
14. janúar segir í tölvupósti: 
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. 
Hvað er það í kynningu Kvenfélagsins sem kallar á þessar upplýsingar til okkar? 
 
Í bréfi frá 28. janúar 
Hef skynjað óánægju með þá ákvörðun að vefmál SÁÁ yrði undir einum hatti 
Okkar afstaða varðandi vefinn hefur aldrei verið á þessum forsendum. Sjá tölvupóst frá 
Guðrúnu Kristjáns sendur 5. janúar 2013 kl. 12:01. 
 
SÁÁ er viðkvæmt fyrir því ef meðferðarúrræði eða leiðir til bata eru kynntar undir nafni SÁÁ sem 
standast ekki kröfur að mati fagfólksins okkar 



Við óskum eftir ákveðnu dæmi þessu til stuðnings og hvar það komi fram að það standist ekki 
kröfur fagfólksins og hvers vegna. Hvers vegna hefur ekki verið haft beint samband við okkur 
vegna þessara alvarlegu tilvika?  
 
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 
Hvaða tilefni er það? 
 
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 
Hvaða kynningar á meðferðarúrræðum er vísað í hér? 
 
... gildir þá einu að 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 faglegri starfsemi 
Þvert á okkar upplifum af fundum með fyrirlesurum. Samkvæmt skipuriti heyra félög innan 
SÁÁ undir aðalstjórn. Er ætlast til að læknar hafi yfirumsjón með félagsstarfi? 
 
... 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 
Við leituðum til hennar, bíðum enn eftir svörum frá henni. Sjá fyrri athugasemd. 
 
Það skýtur því skökku við ef lausnir á vanda sjúklinganna eru kynntar undir nafni SÁÁ sem fagfólkið 
okkar hafnar 
Mjög alvarlegar ásakanir ef við erum að kynna lausnir á vanda sjúklinga sem fagfólk hefur 
hafnað. Óskum eftir dæmum. Hvers vegna hefur ekki verið rætt við okkur beint um þetta? 
  
Í þessu fellst ekki að SÁÁ standi gegn umræðum um ýmsar leiðir í meðferð og bata.  
Við fögnum því og höfum einmitt áhuga á að skoða mál á opinn hátt. 
 
.... þessi staða kemur í veg fyrir að við getum kynnt einhliða og án umræðna úrræði í nafni SÁÁ sem 
okkar reyndasta fagfólk varar við.. 
Höfum við gert það? Hvar og hvenær? 
 
... slíkt getur ekki verið undir nafni SÁÁ 
Hvað er hér átt nákvæmega við? 
 
... stofnun undirfélaga SÁÁ var liður í eflingu SÁÁ — ekki veikingu eða til að skapa ósætti 
Hvað í málstað okkar og starfsemi veikir meðferð alkóhólista? 
 
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. 
 
Við fögnum því að línur séu skýrðar og teljum samskipti okkar einmitt hafa einkennst af því 
sem þú nefnir í síðustu setningunni. 
  
Með virðingu og vinsemd og von um skýr svör, svo við getum haldið ótrauð/ar áfram. 
 
Góð kveðja f.h. Kvenfélagsins! 
 
Guðrún K 


