
 

 

Stjórnarfundur CISV á Íslandi 

 

Dagsetning:  27.október 2010 

Tími:  18:00 – 20:00  

Staður:  Krókháls  

Mættir voru: Halldóra Þ. Jónsdóttir (Halla), Gunnar Magnússon, Ástbjörg Ýr 

Gunnarsdóttir (Ásta), Hafþór F. Sigmundsson, Guðmundur Daníelsson. 

 

 

Fundargerð 

 

Við upphaf fundar skipti nýkjörin stjórn með sér verkum með eftirfarandi 

hætti: 

 

Halldóra Þ. Jónsdóttir, formaður (Halla) 

Gunnar Magnússon, gjaldkeri  

Ástbjörg Ýr Gunnarsdóttir, trustee (Ásta) 

Hafþór F. Sigmundsson, ritari 

Guðmundur Daníelsson, meðstjórnandi 

 

 

 

Rætt var um fastan fundartíma og ákveðið að halda stjórnarfundi kl. 9 fyrsta 

laugardag hvers mánaðar.  Fundirnir verða haldnir í Hlíðasmára 12. 

 

Þá spannst nokkur umræða um mönnun nefnda félagsins og almennt um 

þátttöku í starfi CISV. 

 



Síðan var gengið til fyrirfram auglýstrar dagskrár: 

 

1. Kynningarfundur fyrir hópa 2011  

a. Hvernig getur þú aðstoðað? 

 

Ákveðið var að kynningarfundur á starfi CISV verði haldinn þ. 10. nóvember 

nk. kl. 20:00 í Brautarholti 6, 4. hæð. 

 

a) Nokkur umræða varð um uppkast að eyðublöðum sem lágu fyrir fundinum 

og foreldrum barna sem taka þátt í starfi CISV er ætlað að fylla út.  

Eyðublöðin eru að danskri fyrirmynd og var ákveðið að stjórnin myndi í 

tölvupóstum sín á milli fullvinna þau og aðlaga að þörfum CISV á Íslandi. 

 

2. Ársreikningur  

 

a. Kostnaður við úthýsingu 

b. Þarf undirritun skoðunarmanna – framhaldsaðalfundur aðalfundur 

 

a) Fráfarandi stjórn ákvað að við gerð ársreiknings leitað eftir aðkeyptri 

þjónustu í stað þess að fela það aðilum innan CISV.  Nýkjörin stjórn mun 

skoða alla möguleika á að leita eftir því við félaga að taka þetta að sér sem 

hluta af sjálfboðaliðastarfi CISV enda ljóst að þannig megi spara nokkuð í 

útgjöldum félagsins.  Ein þeirra hugmynda sem fram kom var að bæta 

þessum punkti inn á eyðublöðin sem rædd voru fyrr á fundinum. 

 

b) Fyrir aðlafund félagsins reyndist ekki unnt að skila fullkláruðum ársreikningi 

auk þess sem það misfórst að kjósa skoðunarmenn reikninga.  Því reynist 

nauðsynlegt að boða til framhaldsaðalfundar og verður hann boðaður 10. 

nóvember og verður haldinn í beinu framhaldi af kynningarfundinum sem fyrr 

var nefndur. 

 



3. Fjárhagsáætlun CISV fyrir starfsárið 

 

Fjárhagsáætlun þarf að liggja fyrir á framhaldsaðalfundi CISV og var gjaldkera 

falið að vinna drögin sem verða svo send á milli stjórnarmeðlima í tölvupósti 

þar til fullunnin fjárhagsáætlun liggur fyrir. 

 

4. Unglingabúðir 2011  

a. Fjárhagsáætlun 

b. Endurskoðun matarsöfnunar 

c. Staðsetning – með tilliti til styrk frá bæjarfélagi 

d. Búðarnefnd – stærð – verkaskipting  

e. Staff – alþjóðlegt / innlent 

 

a) Fjárhagsáætlun vegna unglingabúða hér á landi á næsta ári mun þurfa að 

haldast í hendur við þá fjárhagsáætlun sem vikið var að í lið 3. 

 

b) Ákveðið að undirbúningsnefnd vegna unglingabúða taki að sér 

endurskoðun á matarsöfnun í samráði við stjórn CISV. 

 

c) Lagt til að rætt yrði við forsvarsmenn Klébergsskóla á Kjalarnesi um að 

hýsa unglingabúðir CISV á komandi ári og jafnframt að gangi það upp verði 

leitað til Reykjavíkurborgar um styrk sem nemur leigugjaldi. 

 

d) Umræðu um þennan lið var frestað 

 

e) Formanni CISV hefur borist ósk frá stúlku frá Eistlandi um að fá að koma í 

unglingabúðirnar hér á landi á næsta ári og vera hluti af staff-i í búðunum.  

Stjórnin felst á að samþykkja þessa beiðni enda sæki hún námskeið sem 

haldið verður fyrir staff í búðum og er skilyrði fyrir því að CISV geti haldið 

slíkar búðir.  Fyrir utan að verða við óskum stúlkunnar þá er ljóst að þetta 

mun spara CISV að senda aðila héðan á slíkt námskeið auk þess sem þetta 

uppfyllir kröfur um alþjóðleg skipti.  Ástu falið að ganga frá þessu við 



stúlkuna. 

 

5. Styrkir 

 

Lagt var til að sótt yrði um styrki hjá nokkrum sjóðum t.d. Æskulýðssjóð og 

tók Halla það að sér að senda styrkumsókn á þann sjóð. Ennfremur var nefnt 

að skv. lögum félagsins ætti að skipa fjáröflunarnefnd og var samþykkt að 

stefna að því að koma þeirri nefnd á laggirnar. 

 

6. Biðlisti  

 

Upplýst var að nú þegar væri búið að fylla flestar þær búðir sem CISV á 

Íslandi tekur þátt í á komandi ári.  Rætt var að senda inn umsóknir um 

aukabúðir en engin formleg ákvörðun tekin á fundinum.  Á vef félagsins er að 

finna greinargóða lýsingu á stöðu þeirra búða sem þegar hafa verið ákveðnar 

og er hún sem hér segir (upplýsingar frá 25. 10. 2010): 

 
Unglingabúðir - skráning á biðlista hafin 
Rocky Mtn Denver - USA - 24 júní til 16 júlí - 15 ára - Fullt 
Reykjavík - Ísland - 1 júlí til 23 júlí - 14 ára - Fullt 
Seminar (17 -18 ára) - skráning á biðlista hafin 
New York - USA - 8 - 28 júlí - bæði kyn - Fullt 
 
11 ára búðir - skráning á biðlista hafin 
Bogota - Kólombía - 27 júní til 24 júlí - Laust fyrir strák 
Porvoo - Finnland - 1 júlí til 28 júlí - Fullt 
Hamburg - Þýskaland - 22 júlí til 18 ágúst - Fullt 
Telemark - Noregur - 1 júlí til 28 júlí - Fullt 
Stockholm - Svíþjóð - 1 júlí til 28 júlí - Fullt 
Brasilía - Araraquara - 26.desember 2011 - 22.janúar 2012 - Fullt 
 
JC (16-17 ára) - skráning á biðlista hafin 
Sao Paulo - Brasilía - 1 júlí til 28 júlí (strákur) - Laust 
Galicia - Spánn - 1 júlí til 28 júlí (stelpa) - Fullt 
 
Youth Meeting (12-13 ára) 
Guatemala CIty - Guatemala - 21 júní til 5 júlí (3 stelpur og 3 strákar) - Fullt 
 
Unglingaskipti (12-13 ára) 
Portúgal (4 stelpur og 4 strákar) - Laust fyrir stelpur 
Dallas, USA (3 stelpur og 3 strákar) - Laust fyrir stelpur 
 
 

 

 



7. Valnefnd  

 

Skv. lögum félagsins ber að skipa valnefnd og spannst nokkur umræða um 

það með hvaða hætti slíkt yrði gert.  Ein hugmyndin er að hafa valbúðir sem 

umsækjendum yrði gert skylt að sækja.  Mikilvægt að velja vel þá fulltrúa 

Íslands sem fara út í sumarbúðir. 

 

8. Ritnefnd  

 

Upplýst var að venjan væri að senda greiðsluseðil vegna félagsgjalda með 

fréttabréfi á haustin og yrði sá háttur einnig hafður á núna.  Stjórnin ræddi 

ýmsar hugmyndir að fréttum og tilkynningum til að setja í fréttabréfið og mun 

Halla formaður koma þeim á framfæri við Halldóru formanns ritnefndar.  

T.a.m. væri æskilegt að í fréttabréfinu yrði kynning á eyðublaðinu sem rætt 

var í 1. lið fundarins. 

 

9. Önnur mál 

 

Gerðar verða tillögur að lágmarks lagabreytingum en tíminn fram að næsta 

aðalfundi verði svo nýttur til að gera tillögur að frekari breytingum.  

Guðmundur tekur að sér að stýra þeirri vinnu.   

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 20:00 

Næsti fundur verður haldinn laugardaginn 6. nóvember kl. 9:00 í Hlíðasmára 

12. 

 

 


