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Skýrsla forseta kiwanisklúbbsins Kaldbaks fyrir svæðisráðsstefnu,haldin á
Siglufirði 25 apríl 2015.
Starfið á liðnu starfsári hefur verið mjög gott og annasamt.Mæting hefur verið
góð þrátt fyrir veikindi félaga.Ellefu fundir hafa verið haldnir fram að miðjum
apríl og 71% mæting. Þá hafa verið haldnir Níu stjórnarfundir og hafa að
meðaltali 7 félagar mætt á fund.
Haldin voru tvö mót fatlaðra í Boccia,annað norðurlandsmót í Höllinni og hitt að
Hrafnagili,en við sáum um dómgæslu að venju,en á undan hafði verið haldið
námskeið í kiwanissalnum til að öðlast réttindi til að dæma.
Nokkrir ræðumenn hafa komið til okkar í vetur og þar má nefna,Kristján
Vilhelmsson hjá Samherja,en hann lýsti hönnun á smiði þriggja togara fyrir
fyrirtækið,Ingibjörg Guðlaugsdóttir frá Zontraklúbbum á Akureyri með erindi
um vandamál ofbeldis á heimilum. Jón Hjaltason sagnfræðingur ræddi um
orkumál á Akureyri og sérstaklega um vatnsöflun fyrr og nú.Þá mætti séra Jón
Ómar Gunnarsson á jólafundinn okkar og flutti hugvekju og gamanmál.
Haldnir hafa verið tveir óvissufundur og var endurvinnslu og flokkunarstöðin
skoðuð undir leiðsögn rekstarstjóra. Þá voru Vaðlaheiðargöng skoðuð,en á móti
okkur tók Valgeir Bergmann verkefnisstjóri og lýst var fyrir okkur
framkvæmdum þessum,en síðan klæddust menn hjálmum og hífðarfötum og
héldum síðan inn eftir göngunum í bíl sem við komum með og skoðuðum þar
sem þeir eru komnir langt inn Eyjafjarðarmeginn,en þá var hitinn mjög mikill.
23 janúar var haldinn þorrafundur með mökum og var tekinn inn nýr félagi í
klúbbinn´
Helgina 27 til 1 mars var útivistarhelgi og dvöldum við í góðu yfirlæti á Stöng í
Nývatnssveit og meðal annars fórum við í jarðböðin og fuglasafn Sigurgeirs.
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Uppstillinganefnd hefur lokið störfum og var tillaga að nýrri stjórn kynnt á fundi
26 mars,en hún er svohljóðandi:
Forseti:
Helgi Pálsson
Fráfarandi forseti: Sigurjón Pálsson
Kjörforeti:
Þorgeir Jóhannesson
Ritari:
Sverrir Már Jóhannesson
Féhirðir:
Árni Leósson
Varaforseti:
Jakop Jóhannesson
Meðstjórnendur:
Kristinn Örn Jónsson
Rúnar Halldórsson
Mágnús Ólafsson
Kosið verður um tillögu þessa á aðalfundi 13 mai
Ýmislegt hefur verið tekið fyrir og það helsta, skipaður hefur verið í
undirbúningsnefnd fyrir umdæmisþing á Akureyri 2017 og er Kristinn Örn
Jónsson formaður og velur sér til aðstoðar. Afmælissýning kiwanis 2 mai á
Glerártorgi og hjálmaafhending á sama tíma og stað,en 25 ár eru frá því að fyrst
var farið í þetta verkefni.
Farið hefur verið yfir það helsta í störfum kiwanisfélaga.
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