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Dagskrá aðalfundar



• Ávarp talskonu

• Ráð Rótarinnar

• Starfsemi á árinu

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til umræðu 

og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta starfsár
• Önnur mál



• Níu konur voru kosnar í ráð á aðalfundi 2020 og þrjár í vararáð. 

• Ráðið 2020-2021 var skipað þannig:

• Anna Daníelsdóttir, Áslaug Kristjana Árnadóttir (sagði sig úr ráðinu í janúar), Elísabet Brynjarsdóttir, 
Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Hulda Stefanía Hólm, Katrín G. Alfreðsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir, Vagnbjörg 
Magnúsdóttir og Þórlaug Sveinsdóttir.

• Vararáð: Guðrún Magnúsdóttir (Gunný) (færðist í ráð í janúar og tók við gjaldkeraembætti), Elínrós Líndal 
(sagði sig úr vararáði í janúar) og Sólveig Þorleifsdóttir 

• Skoðunaraðili reikninga: Auður Önnu Magnúsdóttir. 

• Ráðið skipti svo með sér verkum þannig: Kristín I. Pálsdóttir, talskona, Áslaug Kristjana Árnadóttir, 
gjaldkeri og Guðrún Ebba Ólafsdóttir, ritari. Guðrún Magnúsdóttir tók við embætti gjaldkera 

• Ráð félagsins hittist að jafnaði einu sinni í mánuði.

• Í dag eru 532 konur skráðar í félagið og eru á póstlista og 3.009 fylgja Rótinni á Facebook.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár



Námskeið og hópar - Haust
• Forvarnir í grunnskólum, áskoranir og leiðir - 2. september

• Námskeið fyrir fagfólk sem þjónustar konur - 26. og 27. september

• Konur finna styrk sinn – Frestað vegna Covid

• Áföll – Leiðir til bata - Frestað vegna Covid

• Þú ert ekki ein, við erum margar - Frestað vegna Covid

• Rótarhópur – Frestað vegna Covid

• Hreyfiaflið og umræðukvöld í dvala síðan í maí 2020 vegna Covid

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár



Námskeið og hópar - Vor
• Námskeið fyrir starfsfólk Hlaðgerðarkots – 27. janúar

• Í samstarfi og húsnæði Hlaðgerðarkots:
• Konu finna styrk sinn – Tvö námskeið frá febrúar til júní. 2x10 skipti.
• Karlar og áföll – apríl til júní. 6 skipti

• Námskeið fyrir starfsfólk Kvennaathvarfsins – 16. mars

• Karlar og áföll – leiðir til bata – Kynning á verkefninu í fyrirlestrasal 
Þjóðminjasafns. Samstarf við Bata og Vörðuna – 24. mars

• Þú ert ekki ein – 8. maí – Haldið í samstarfi og í húsnæði Vegvísis

• Áföll - leiðir til bata – 19. maí – Haldið í sal LAUF – Félagi flogaveikra

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár



Fundir
• Heilbrigðisráðherra – 28. maí
• Hjálpræðisherinn – 4. jan
• Félags- og barnamálaráðherra - 15. 

janúar
• Vettvangsheimsókn 

Framkvæmdahóps Konukots í 
Skjólið – 28. janúar

• Embætti landlæknis – 8. febrúar
• „Nordisk Topmøde“ á vegum 

norrænu ráðherranefndarinnar (The 
Nordic Council of Ministers and The 
Nordic Council) 18. maí

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár



Útgáfa
• Að vinna með ráðgjafa. Viðmið fyrir konur sem 

leita trausts og góðs ráðgjafa til að vinna með úr 
afleiðingum ofbeldis og áfalla. 11. maí. 

• Leiðarljós Rótarinnar. Ág. 

• Samþykktir fyrir hópa og námskeið. Ág.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://www.rotin.is/ad-vinna-med-radgjafa/
https://www.rotin.is/um-rotina/leidarljos/
https://www.rotin.is/um-rotina/samthykktir/


Greinar
• Fjölskyldunni allt? Stundin 22. maí

• Túlkun á tölum. Vísir 6. ág.

• Hefnd er ekki sjúkdómur og fyrirgefning engin allsherjar lækning. Vísir 11. ág. 

• Er ég fórnarlamb? Vísir 15. ág. 

• Falskar minningar eða falskar kenningar? Stundin 2. okt.

• Kenningum um falskar minningar beitt á Íslandi. Stundin 2. okt.

• Aðgát skal höfð – Áfallamiðað skólastarf. Vísir 25. okt.

• Skrímslavæðing. Stundin 20. nóv.

• Hættuleg taugalíffræðiþráhyggja, þýdd e. Lance Dodes. 5. des. 

• Stillum fókusinn. Vísir. 11. des. (16 daga átak gegn kynbundnu ofbeldi)

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://stundin.is/grein/11260/fjolskyldunni-allt/
https://www.visir.is/g/20201998646d/tulkun-a-tolum
https://www.visir.is/g/20202000017d/hefnd-er-ekki-sjuk-domur-og-fyrir-gefning-engin-alls-herjar-laekning
https://www.visir.is/g/20202001347d/er-eg-fornarlamb-
https://www.rotin.is/falskar-minningar-eda-falskar-kenningar/
https://stundin.is/grein/11958/kenningum-um-falskar-minningar-beitt-islandi/
https://www.visir.is/g/20202029062d
https://stundin.is/grein/12269/skrimslavaeding/
https://www.rotin.is/haettuleg-taugaliffraedithrahyggja/
https://www.visir.is/g/20202048366d/stillum-fokusinn


Fréttir og viðtöl
• Kalla eftir að Ríkisendurskoðandi rannsaki „ógnarstjórn“ SÁÁ. Fréttablaðið 30. ágú. 
• „Við höfum aldrei náð að anna eftirspurn eftir ráðgjöf“. RÚV 24. sept. 
• Ástuhús. Samfélagið, Rás 1. 25. sept. 

• Rótin tekur við rekstri Konukots. Fréttablaðið 30. sept.

• Ekkert gen sem útskýrir fíkn. Morgunblaðið 24. okt.

• Kristín vill uppgjör við ofbeldisfullar aðferðir á meðferðarheimilum – „Réttlæti og viðurkenning á 
misgjörðum er nauðsynleg“. DV 1. feb.

• Fíkn og áföll. Karlmennskan á Hringbraut. 8. feb.

• Hugarró með Hugarafli. 19. feb.

• Karlar og áföll. Mannlegi þátturinn, Rás 1. 23. mars

• Konur finna styrk sinn. Samhjálparblaðið 30. mars

• Konur eigi inni að rekstur Laugalands haldi áfram. Fréttablaðið 31. mars

• Rótin hlýtur Mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar. Vísir 17. maí

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://www.frettabladid.is/frettir/kalla-eftir-ad-rikisendurskodandi-rannsaki-ognarstjorn-saa/
https://www.ruv.is/frett/2020/09/24/vid-hofum-aldrei-nad-ad-anna-eftirspurn-eftir-radgjof
https://www.ruv.is/frett/2020/09/24/vid-hofum-aldrei-nad-ad-anna-eftirspurn-eftir-radgjof
https://www.ruv.is/utvarp/spila/samfelagid/23617/7hl5g4
https://www.frettabladid.is/frettir/rotin-tekur-vid-rekstri-konukots/
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2020/10/24/ekkert_gen_sem_utskyrir_fikn/
https://www.dv.is/frettir/2021/02/01/kristin-vill-uppgjor-vid-ofbeldisfullar-adferdir-medferdarheimilum-rettlaeti-og-vidurkenning-misgjordum-er-naudsynleg/
https://hringbraut.frettabladid.is/sjonvarp/karlmennskan/thattur-7-fikn-og-afoll/
https://www.facebook.com/rotin.felag/videos/2854655018134286/
https://www.ruv.is/utvarp/spila/mannlegi-thatturinn/23616/7hlfch
https://www.facebook.com/rotin.felag/posts/3921669984581375?__cft__%5b0%5d=AZWMc0mI2uXC0obm9q1EZpyM5i--5uvONg3LfJtBftmzvuPuFYjEDu32Z4MxT-Gu7yqDm4hgQ8rYAIbmCYVTFoUYdxy5H1FPi5olyBx_2cCpwwNnp-82gXSNFhidB20oBrfwO-Ts-yRPOG6CY1Bk-QW-imduL-5PsxQ9KMCQqMQqKeFd_ZrCKSPnz8yWpGXcHqk&__tn__=%2CO%2CP-R
https://frettabladid.overcastcdn.com/documents/210331.pdf
https://www.visir.is/g/20212110526d


Umsagnir
• Umsögn um drög að frumvarpi um breytingu á 

lögum um meðferð sakamála – réttarstaða 
brotaþola, fatlaðra og aðstandenda. Aflið, 
Kvenfélagasamband Íslands, Kvennaathvarfið, 
Kvennaráðgjöfin, Kvenréttindafélag Íslands, Rótin, 
Stígamót og UN Women á Íslandi sendu 
umsögnina inn saman. Hún var kynnt fyrir 
allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis 
föstudaginn 14. maí.

• Félagið tók einnig þátt í fundi 8. mars með sömu 
aðilum til að vekja athygli á kerfisbundnu misrétti 
gegn konum í réttarkerfinu og leggja fram tillögur 
til úrbóta. 

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár



Erindi, ályktanir
• Þöggun ofbeldis og hlutdrægni í dagskrárgerð. 30. júní

• Starfsemi SÁÁ – Erindi til Ríkisendurskoðunar. 30. ág. Sent til Landlæknis 
og til heilbrigðisráðuneytis 18. nóv. 

• Erindi til Ásmundar Einars. 9. des. 

• Meðferðarheimili BVS – Yfirlýsing. 4. feb.

• Yfirlýsing vegna framtíðar meðferðarheimilisins Laugalands. 30. mar.

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://www.rotin.is/thoggun-ofbeldis/
https://www.rotin.is/starfsemi-saa
https://www.rotin.is/erindi-til-asmundar-einars
https://www.rotin.is/medferdarheimili-bvs-yfirlysing/
https://www.rotin.is/framtid-laugalands


Samstarfsverkefni
• 16 daga átak gegn kynferðisofbeldi

• Samráðsvettvangur kvenna. 3. júní. 

• Sigurhæðir, miðstöð fyrir þolendur á Suðurlandi. Opnað 20. mars

• Kvennaathvarfið 

• Hlaðgerðarkot

• MARISSA-verkefnið

• Nordic summit for civil society – 18. maí

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://mailchi.mp/0bff5ed3a283/multi-agency-approach-to-support-victims-of-intimate-partner-violence-with-substance-abuse-issues


Styrkir

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

Styrkveitandi Dags. Upphæð

Heilbrigðisrn. Ástuhús 22.9.2020 10.000.000

Félagsmálarn. Heimilisofbeldi og vímuefnavandi. Afleiðingar og leiðir 
til að ná styrk sínum á ný. Samstarf m. Kvennaathvarfi 

28.10.2020 750.000

Góði hirðirinn Konur finna styrk sinn í Hlaðgerðarkoti 18.12.2020 759.700

Heilbrigðisrn. Fræðsla, stuðningur og hagsmunastarf fyrir félagsmenn 27.1.2021 5.000.000

Lýðheilsusjóður Ástuhús - þjónustusetur 3.2.2021 1.000.000

Félagsmálarn. Fræðslu, stuðnings og hagsmunastarfs fyrir félagsmenn 2.3.2021 2.500.000

Samfélagssjóður 
Landsvirkjunar

Karlar og áföll – leiðir til bata 18.5.2021 200.000

Samtals 20.209.700



Konukot
• Velferðarráð samþykkir tilboð Rótarinnar. 20. ág. 

• Kjarasamningur við Rótina undirritaður. 28. sept.

• Tókum við rekstrinum 1. okt.

• Framkvæmdaráð: Elísabet, Guðrún Ebba og Katrín

• Forstöðukona ráðin í Konukot. Halldóra R. 
Guðmundsdóttir. 20. nóv. 

• Merki. Samstarfsverkefni og samkeppni með LHÍ. 
Rakel Gróa Gunnarsdóttir vann. Des. 

• Stöðumat sent. 11. maí. 

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár

https://efling.is/2020/09/28/kjarasamningur-vid-rotina-undirritadur/
https://www.rotin.is/forstodukona-radin-i-konukot/
https://www.rotin.is/merki-konukots-og-facebook-sida


Ástuhús
• Fagráð skipað í lok maí:

• Gunnhildur Kristjánsdóttir, iðjuþjálfi og sérfræðingur hjá VIRK

• Helena Bragadóttir, geðhjúkrunarfræðingur í geðheilsuteymi 
fanga (GHTF)

• Hervör Alma Árnadóttir, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla 
Íslands

• Margrét Ólafía Tómasdóttir, lektor í heimilislækningum við 
Læknadeild Háskóla Íslands

• Sólveig Anna Bóasdóttir, prófessor í guðfræðilegri siðfræði við 
Háskóla Íslands

Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár



Mannréttindaverðlaun 
Reykjavíkurborgar

Úr rökstuðningi: „Félagið hefur 
haft mikil áhrif á umræðu með 
uppbyggilegri og rökstuddri 
gagnrýni innan málaflokksins, 
ekki síst á staðnað meðferðar-
kerfi. Félagið hefur hvatt hið 
opinbera til nútímalegrar 
stefnumótunar og aukins 
gæðaeftirlits og skrifað fjölda 
erinda til stjórnvalda, eftirlits-
aðila og annarra sem koma að 
þessum málaflokki.”

https://reykjavik.is/frettir/rotin-felag-um-konur-afoll-og-vimugjafa-hlytur-mannrettindaverdlaun-reykjavikurborgar-2021


Reikningar félagsins 

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál



Reikningar 
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• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál



Reikningar 
félagsins 

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit



Lagabreytingar

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál

Gerð er tillaga að því að breyta 1. mgr. 1. gr:

Núgildandi grein:

Félagið heitir Rótin – félag um konur, áföll og 

vímugjafa. Lögheimili og varnarþing þess eru í 

Reykjavík. 

Verði svona:

Félagið heitir Rótin – félag um velferð og lífsgæði 

kvenna. Lögheimili og varnarþing þess eru í 

Reykjavík. 



Lagabreytingar

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál

Gerð er tillaga að því að breyta 2. gr:
Núgildandi grein:
Markmið Rótarinnar eru að halda uppi umræðu um konur, fíkn, áföll 
og ofbeldi og beita sér fyrir faglegri stefnumótun í málaflokknum. 
Félagið vill stuðla að því að konum standi til boða áfalla- og 
kynjamiðuð þjónusta og 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 fyrirliggjandi 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 aðra, og efla umræður um fíknitengd málefni sem snerta 
konur sérstaklega.



Lagabreytingar

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál

Gerð er tillaga að því að breyta 2. gr:
Verði svona:
Markmið Rótarinnar er:
a) Að vera málsvari kvenna sem eiga sögu um áföll og/eða vímuefna-
vanda og að beita sér fyrir aukinni velferð og lífsgæðum þeirra.
b) Að beita sér fyrir faglegri stefnumótun um skaðaminnkun, mann-
réttindi, samkenndarmiðaða nálgun og áfalla- og kynjamiðaða þjónustu.
c) Að stuðla að rannsóknum og beita sér fyrir öflun þekkingar, upplýsinga 
og úrvinnslu fyrirliggjandi gagna um þessi málefni konum til góða.
d) Að efla samstarf á milli stofnana, samtaka og annarra fagaðila og afla 
þekkingar, halda fyrirlestra, standa að ráðstefnum og námskeiðum, eitt 
eða í samráði við aðra.
e) Að reka Konukot sem er neyðarskýli fyrir húsnæðislausar konur í 
Reykjavík samkvæmt þjónustusamningi við Reykjavíkurborg.



Lagabreytingar

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit

Gerð er tillaga að því að breyta 1. mgr. 6. gr:
Núgildandi grein:
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;



Lagabreytingar

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál

Gerð er tillaga að því að breyta 1. mgr. 6. gr:
Verði svona:
Á aðalfundi er samþykkt starfsáætlun til eins árs. Á aðalfundi skulu kosnir 
sjö 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 grundvallar-
markmið þess. Ráði félagsins er heimilt að skipa hópa til starfa í nafni 
félagsins. Ráðið skiptir með sér verkum á fyrsta fundi sínum. Skipaðar skulu 
talskona, ritari og gjaldkeri félagsins. Talskona, ritari, gjaldkeri og/eða 
starfskona mynda framkvæmdaráð ráðsins. Ráð Rótarinnar samþykkir verk-
efni og umboð framkvæmdaráðsins. Ráð Rótarinnar skipar þrjár konur í 
framkvæmdahóp/ráð Konukots, tvær komi úr ráðinu en þriðja sé fagaðili 
sem ekki situr í ráðinu. Ráð Rótarinnar 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;



Lagabreytingar

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál

Gerð er tillaga að því að breyta 7. gr. 
Núgildandi grein:
7.gr.
Reikningsár félagsins er 1. maí til 30. apríl. Á aðalfundi skal kjósa einn 
skoðunaraðila reikninga. Ráð félagsins leggur fram tillögu um 
félagsgjöld á aðalfundi félagsins.

Verði svona:
Reikningsár félagsins er 1. janúar til 30. desember. Á aðalfundi skal 
kjósa einn skoðunaraðila reikninga. Ráð félagsins tekur ákvörðun um 
hvort leggja skuli fram tillögu um félagsgjöld á aðalfundi félagsins, 
valfrjáls eða ekki.



Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál

Framboð

Aðalráð:
Anna Daníelsdóttir, Elísabet Brynjarsdóttir, Fanney 
Svansdóttir, Guðrún Ebba Ólafsdóttir, Elín Bára 
Lúthersdóttir, Kristín I. Pálsdóttir og Þórunn Sif 
Böðvarsdóttir
Vararáð: 
Sara Stefánsdóttir,, Guðbjörg Thoroddsen og Sjöfn 
Kristjánsdóttir

.  



Kosning skoðunaraðila reikninga

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram og 

samþykktir
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Ákvörðun félagsgjalda
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál
• Fundarslit

Framboð

Auður Önnu Magnúsdóttir



Lagt er til að félögum verði send valkvæð greiðsla upp 
á 3.000 kr. Í heimabanka. 

Ákvörðun félagsgjalda

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál



• Félagið heldur áfram uppbyggingu á þjónustu fyrir konur 
með áfallasögu og vímuefnavanda og vinnur að stofnun 
Ástuhúss.

• Sú þróun veltur mikið á samstarfsvilja hins opinbera og 
margt er í deiglunni eins og er.

• Unnið að frekari samvinnu við önnur félög og stofnanir. 
S.s. Bjarkarhlíð, Kvennaathvarf, Hjálparstofnun kirkjunnar, 
Heilsugæsluna, Rauða krossinn og fl.

• Undirbúningur að næstu ráðstefnu.

• Námskeið og hópar halda áfram og jafnframt hugað að 
þróun frekari námskeiða.

• Áfram boðið upp á viðtöl og ráðgjöf.

Tillaga ráðs um starfsáætlun 
næsta starfsár

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál

.  



• Önnur mál

• Fundarslit

Önnur mál - Fundarslit

• Fundur settur
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla ráðs fyrir liðið starfsár
• Reikningar félagsins lagðir fram til 

umræðu og gengið til atkvæða um þá
• Ákvörðun félagsgjalda
• Lagabreytingar
• Kosning aðal- og varafulltrúa í ráð
• Kosning á skoðunaraðila reikninga
• Tillaga ráðs um starfsáætlun næsta 

starfsár
• Önnur mál


