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Svæðisráðsstefna Sögusvæðis haldinn í Vestmannaeyjum laugardaginn 7.maí 2016 í
Kiwanishúsinu.
Svæðistjóri setti fundinn kl 11:00
Mættir voru fulltrúar frá eftirfarandi klúbbum:
Búrfell: Diðrik Haraldsson, Hilmar Þ. Björnsson, Ágúst Magnússon Jón Helgason, Hákon
Halldórsson og Hjörtur Þórarinsson eða 50% félagsmanna.
Ölver: Kári Hafsteinsson forseti, Björn Þór Gunnarsson ritari, Aðalsteinn Jóhannsson kjörforseti.
Helgafell: Kári Hrafnkelsson forseti sem jafnframt ritar fundargerð.
Mosfell: Kristján Þór Ingvarsson , Magnús Þorvaldsson, Sigurður Skarphéðinsson.
Ós: á Skype voru þeir: : Ingvar Snæbjörnsson forseti, Sigurður Einar Sigurðsson, Stefán Brandur
Jónsson vara forseti, Sigfús Þorsteinsson kjörforseti, Sigurjón Arnarson féhirðir/gjaldkeri, Jón Áki
Björnsson ritari, Andrés Einarsson, Álfgeir Gíslason Sigurður, en Haukur Sveinbjörnsson
kjörumdæmisstjóri var mættur til Eyja ásamt .
Dagskrá:
1. Fundargerð síðasta fundar borin upp. Kári Hrafnkelsson las fundargerð síðasta fundar
og var gerð ein athugasemd. Hún var sú að Ágúst úr Búrfelli var sagður úr Mosfelli og
óskaði Ágúst leiðréttingar á því. Að því loknu var fundargerðin borin upp til atkvæða og
samþykkt samhljóða.
2. Skýrsla svæðisstjóra. Tómas Sveinsson fór yfir skýrslu svæðisstjóra og þar kom m.a. fram
að starf svæðisstjóra hefði verið samkvæmt hefðinni síðan á Kirkjubæjarklaustri. Var
hann ánægður með hvað klúbbarnir komu vel undan jólunum þegar fjáraflanirnar eru
hvað sterkastar. Á umdæmisfundi þann 5 mars kom fram m.a. kynningaráætlun
Umdæmisins varðandi stefnumótun og að umdæmisstjóri talaði um að það væri
grundvallaratriði að taka first á innra starfinu og bera virðingu fyrir hvort öðru ef við
ætluðum að fá folk til liðs við okkur. Tómas sagðist hafa stefnt að því að heimsækja alla
klúbba svæðisins tvisvar sinnum og væri hann langt kominn með seinni hringinn. Einnig
upplifði hann það í fyrsta skiptið að mæta á Kiwanis fund þar sem 100% mæting var en
það var hjá Búrfelli þann 6.apríl og væri þetta mikill fyrirmyndarklúbbur í hans huga þó
þeir eigi í erfiðleikum með að uppfylla kröfur umdæmisins sem slíkir. Þá kom hann inná
að velheppnuðu hjálmaverkefni er að ljúka og að K-dagur er einnig í haust. Einnig sagði
hann að hann yrði fjarverandi á vorþingi Kiwanis því hann verður staddur einhversstaðar
í óvissuferð. Þá er vorþing Tómasi ekki að skapi því það er of langt eftir af starfsárinu að
hans mati. AÐ lokum sagði hann frá því að hann stefndi að kynningarfundi á Hellu í
haust.
3. Skýrslur forseta um starfið í kúbbunum. Þar sem skýrslur höfðu borist seint var farið
nokkuð vel yfir skýrslur forseta. Diðrik Haraldsson forseti Búrfells byrjaði á skýrslu
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þeirra. Hann minntist á að Búrfell væri fámennur klúbbur en mjög virkur og að ljóst væri
að Kiwanis þyrfti að fara í naflaskoðun varðandi klúbbastarf. Telur hann að gera þurfi
starf kúbbanna sýnilegra og í því viðmiði hefðu þeir m.s. stofnað Facebook síðu. Þá voru
þeir ánægðir með að geta sýnt svæðisstjóra hvernig skal halda fund með því að taka á
móti honum með 100% mætingu. Þá ætla þeir að nýta allan sinn atkvæðarétt á
Evrópuþinginu í vor og senda 3 fulltrúa þangað. Hann sagði einnig að aðalsmerki þeirra
væri góð fundarmæting eða tæp 100%.
4. Kári forseti Helgafelss kom með sælgætisöskju og syndic mönnum hvernig þr litu ú tog
bauð mönnum að smakka-sem enginn þáði samt! Fram kom einnig hjá Mosfells
mönnum að mæting hjá þeim væri um 70-80%. Einnig kom Sigurður inná það í
umræðum um skýrslur að það vantaði þeirra helstu fjáröflun sem væri að selj
jólasælgæti, svipað og Helgafellsmenn væru að gera og það færi talsvert starf í þetta , að
safna auglýsingum pakka nammi og selja. Haukur kjörumdæmisstjóri þakkaði góðar
skýrslur og sagði að það væri gaman að sjá menn á réttri braut og væru að vinna í sínum
málum á fullu. Þá var komið að matarhléi þar sem Helgafellsmenn buðu uppá súpu.
5. Samstarf og efling klúbba í svæðinu. Tommi bauð uppá Tommagrín sem er fastur liður í
starfi Helgafells sem dæmi um léttleika á fundum. Hugmyndir um samstarf klúbba á
árinu komu fram um að m.a. mætti halda sameiginlegan stjórnarskiptafund sem stendur
til að gera í haust, slá saman í fjölskylduferð og halda sameiginlega árshátíð í svæðinu.
Diðrik kom inná innrastarf klúbbana og sagði að vandamál smærri klúbba væru fjármál
að þeir standa ekki undir rekstri sér. Menn stæðu frammi fyrir þeim valkostum, að
hækka félagsgjöld, afla auka tekna eða leggja klúbbinn niður en þetta væri í raun allt
óframkvæmanlegt. Þá minntist hann á að heimsóknum milli klúbba hefði fækkað.
Sameiginlegt markmið svæðisins gæti verið að halda fjöldanum við og að við þyrftum að
byggja okkur upp innanfrá. Það væri rætt í Búrfell að menn eldest og að það væri ekki
einföld leið fyrir unga menn að koma inn, þeir sem koma inn í klúbbinn eru um sextugt
og að þetta væri ekki bara hér á landi heldur væri hreyfingin öll minnkandi. Hann sér
enga patent laust en það hefur verið reynt að gera eitthvað meira úr svæðisráðsfundum
en það heldur aldrei dampi og kostar allt saman mikla peninga. Hjörtur vildi að menn
hefðu tvennt í forgrunni: Að hafa gaman og sinna börnum. T.d. að reyna að fá kennara
til að ganga í klúbba eða stofna nýja klúbba þar sem þar þeir ættu auðvelt að halda
tengslunum við börnin. Fjölgun kvenna gæti bjargað klúbbunum eða þá að stofna
kvennaklúbba. Við fáum aðgang að börnunum í gegnum kennara og einnig með
hjálmaverkefninu. Einnig benti hann á að ef helmingur fjár umdæmisins færi í rekstur á
umdæmisstjóra stefndi ekki í góð mál. Kristján frá Mosfell sagðist vera spenntur fyrir
nýju starfsári en hjá þeim væri kosið í embætti í 2 ár í senn. Hann var með 2 hugmyndir,
að byrja á okkur sjálfum (súrefnisgrímuna á sjálfa okkur first, svo á börnin) og styrkja
dagskrá í kringum svæðisráðsfundi. Það mætti einnig hafa svæðisráðsfund í kringum

Umdæmið Ísland-Færeyjar

kiwanis.is

KIWANISUMDÆMIÐ ÍSLAND - FÆREYJAR
_____________________________________________________________________________________________

Kiwnaisþing, hittast kannski í eina klst. fyrir þing. Helgafells-Kári stakk uppá að hafa
sumar-svæðisráðstefnu þar sem allir félagar og fjölskylda gæti komið saman. Haukur
kjörumdæmisstóri kom ekki til að lesa mönnum pistilinn eða að skammast. Kjörorð hans
er: “Eflum innra starf, verum sýnileg” Til að létta fundi fór Ós með deilumál útaf
almennum fundum og í stjórn. Þeir voru orðnir 7 en eru nú 24. Hann biður menn um að
hætta að tala Kiwanis niður, hætta að láta skemmdu eplin stjórna umræðunni. Þá bað
hann menn um að vera sýnilega og nefndi sem dæmi styrktarverkefni þar sem
hjartastuðtæki var keypt í þyrlu Gæslunnar. Við afhendinguna kom einungis
Fréttablaðið á svæðið, en að hans mati hefði átt að láta Gæsluna sjá um að boða
fréttamenn ekki að vera að standa í því sjálfir. Þá er það eitur í hans augum að þegar
menn eru spurðir að því hvað Kiwanis er að menn segi að það sé svona eins og Lions, við
erum first og fremst fyrir börnin. Þá greindi hann frá því að til stendur að hægja aðeins á
tölvuvæðingu skýrslugerða umdæmisins því núverandi skýrslur ættu illa við okkur hér í
umdæminu. Þá sagði hann að Jón verðandi svæðisstjóri stefndi að sameiginlegum
stjórnarskiptafundi og bað hann um að hafa ekki svæðisráðsfund á sama tíma og
skemmtanir eða eitthvað mikið væri að gerast hjá klúbbunum í svæðinu. Hann vonaðist
til að verða öflugur umdæmisstjóri og þar sem hann er búinn að fara á 5
svæðisráðsstefnur taldi hann að hann myndi ná betur til manna og að það tækist að efla
innra starf Kiwanis. Að styrkja innra starf þýðir að hans mati að hafa konurnar með og
fjölskyldurnar, ef það tekst þýðir það fjölgun félaga. Tommi sagði að hann væri ekki
hrifinn af núverandi skýrsluskilum, fullt af auðum síðum til að skrolla í gegnum og að það
mætti ekki gera breytingar breytinganna vegan. Hjörtur frá Búrfelli vill fá ráð frá stóru
klúbbunum og Björn tók undir að nýtt kerfi til skýrsluskila væri amerískt og hentaði
okkur ekki-væri leiðinlegt. Ágúst tók undir það og spurði hvort ekki væri hægt að gera
íslenskt form til að skila inn. Kristján talaði um að Kiwanisþing hefðu virkað á hann eins
og þar væri menn eins og stjórnmálamenn, væru stofnanamenn en finnst jafnframt að
núna sé umdæmið að koma til okkar og vildi að við tækjum vel á móti því. Ósarmenn
sögðu að innra starf þyrfti að vera öflugt, það gilti einu hvort við tölum um umdæmið
eða klúbba ekki tala okkur niður heldur vera jákvæðir þá tekst okkur að vaksa og dafna.
6. Haukur kynnti K-daginn sem verður 1-10 okt n.k. Styrkja á Bugl og er slagorðið “Lykill að
lífi” en það er verið að taka inn Pieta verkefni sem miðar að því að sporna gegn sjáflsvigi
barna og unglinga. Verkefnið ætti að geta verið góð auglýsing fyrir Kiwanis því Kiwanis á
samleið með öllum á Íslandi í október. Hvatti hann klúbba til að hefja undirbúning
strax. Byko og Húsasmiðjan mun skera lykla frítt fyrir fólk.
7. Kjörsvæðisstjóri, val og fyrirkomulag. Val á svæðisstjóra hefur farið eftir ákvðinni röð
klúbba en Sigurður Einar hjá Ós er tilbúinn til að vera kjörkjörsvæðisstjóri ef enginn
annar fæst. Var klappað fyrir honum, en Tómas vill halda fyrirkomulagi með að klúbbar
fylgji röð til að tilnefna svæðisstjóra.
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8. Kynningarfundur á Hellu í september. Tómas vill að hægt verði að stofna nýjan klúbb á
næsta starfsári því umdæmisstjórinn verður af Sögusvæði. Hugmynd er að reyna að
gera góðan fund og svo myndu allir gista saman á hóteli á svæðinu og gera sér glaðan
dag. Kristján kom inná að hann hafi sjálfur farið með hálfum hug á kynningarfund á
sínum tíma en er enn starfandi. Þurfum að festa þá ímynd að Kiwanis sé ekki bara fyrir
gamla kalla.
9. Önnur mál. Ágúst talaði um að við þyrftum að vanda það sem við látum frá okkur og
gagnrýna jákvætt. Þá kom Haukur upp og sagði að það væri ákveðin verklýsing til fyrir
svæðisstjóra en honum vari það í sjálfsvald sett hvað hann heimsækir klúbba oft. Þá
þakkaði hann fyrir mjög góðan fund og bar fundarmönnum kveðjur frá Gunnsteini
umdæmisstjóra. Kristján tók undir með Ágústi um að gagnrýna jákvætt það á að vera
gaman að taka að sér embætti, og sagði að þó menn séu ekki alltaf sammála þurfa menn
að standa saman um þá ákvörðun sem tekin er.
Sigurður minntist á að þegar hann fór í svæðisstjórafræðslu hefði verið talað um að
reynslan sýndi að það væru ávallt tveir óhæfir svæðisstjórar. Skýrir það orðalagið í bréfi
því sem sent var út vegan kjörsvæðisstjóra, það var ekki verið að tala um einhvern
ákveðinn. Diðrik sagði að hann væri að ljúka sínu 5 starfsári sem forseti og ætlaði loks að
mæta í forsetafræðlsu. Kristjan sagðist vera stoltur af hjálmaauglýsingunni en hún væri
ekki nægilega oft skoðuð á youtube. Kanna þyrfti með kostun Eimskips á auglýsingu í
sjónvarpi jafnvel. Einnig að koma þyrfti Ólafi Hand frá Eimskip í samband við þann sem
sér um facebook síðu Kiwanis. Stefán úr Ós finnst fjarfundarbúnaðurinn alveg vera að
virka. Kári frá Helgafelli kynnti lauslega gleraugna verkefni sem hefur verið
styrktarverkefni í samstarfi við ÍBV undanfarin 5 ár og sagðist ætla að kynna það á
þinginu viku síðar. Að lokum beindi Haukur því til klúbba að senda strax út dagskrá
stórra funda og fjáraflana til að minni líkur væri á að það stangaðist á milli klúbba og til
að auðvelda klúbbum að heimsækja hvorn annan. Þá stakk hann uppá að það kæmi
ályktun frá svæðisráðsfundi inná þingið um að koma hjálmauglýsingunni í sjónvarp.
Fleira ekki gert og fundi slitið kl 14:35
Fundargerð ritar Kári Hrafn Hrafnkelsson
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