
Skýrsla stjórnar eftirlaunadeildar S.L.F.Í. 2017- 2018. 
  
Í deildinni telja nú nálægt 700 meðlimir 
Alls voru 6 stjórnar- og vinnufundir. 
  
Ferð var farin í júní og almenn ánægja var með þá ferð og konur voru alsælar. 
Þökkum innilega S.L.F.Í. fyrir boðið en félagið býður þessa ferð og kvöldmat. 
Aðalfundundur var i október 2018. 
Venjuleg fundarstörf. 
  
Formaður gaf kost á sér i eitt ár og var það samþykkt. 
Ný kjörin í stjórn voru eftirtaldar: 
•             Brimrún Vilbergs 
•             María Þórarinsdóttir fulltrui SLFÍ 
•             Guðrún Guðmundsdóttir varam 
2 gengu úr stjórn: 
•             Þorbjörg Einarsdóttir  Varaformaður er buin að vera með mer 14 ár 
•             Þórdis Davíðsdóttir  gjaldkeri. 
Þakka ég fyrir hönd stjórnar þeim mjög yndislegt samstarf. 
  
Endurkjörnar eru eftirtaldar: 
•             Alda særós Þórðardóttir kosin fulltrúi SLRB no 1 
•             Bjarnfriður Jóhannsdóttir fulltrui varam SLRB 
•             Hrafnhildur  Hámundardóttir  
•             Björg Margrét Sigurgeirsdóttir 
•             Sigríður Þórarinsdóttir 
•             Ragnhildur Haraldsdóttir 
•             Hrefna Gunnlaugsdóttir 
 
Stjórnina skipa nú 
•             Erla Bára Andrésdóttir formaður san@sanata.is 
•             Brimrún Vilbergs Varaformaður brimrun@simnet.is 
•             Hrafnhildur Hámundardóttir Gjaldkeri ethj@simnet.is 
•             Björg M Sigurgeirsdóttir  Ritari  
•             Hrefna Gunnlaugsdóttir Meðstjórnandi, endurskoðandi og fulltrúi 
SLFI  hrefna.gunnlaugs@hotmail.com 
Vara menn: 
•             Sigríður Þórarinsdóttir 
•             Alda Særós Þórðardóttir  Fulltrui SLRB aldath@simnet.is 
•             Bjarnfríður Jóhannsdóttir  F SLRB fridajoh@gmail.com 
•             Ragnhildur Haraldsdóttir endurskoðandi  ragnhildur.hcloud@hotmail.com 
•             María Þórarinsdóttir Fulltrui SLFI  0rn.maria@simnet.is 
•             Guðrún Guðmundsdóttir gudrunmagndis@gmail.com 
         
Að lokum vil ég segja  nokkur orð um jólafundin sem var í desember 2018. 
Mæting var mjög slæm. Þessi viðburður kostar okkur mikinn undirbuning, kaupum með 
kaffinu og mjög erfitt að finna aðila til að lesa upp eða segja frá nema borga mikið fyrir. 
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Það eru happadættis vinningar og allt kostar allt. Síðast var mikil afgangur af meðlætinu því 
við bjuggumst við fleira fólki. 
Ég skora á félaga mína í eftirlaunadeild S.L.F.Í að mæta betur eða við sleppum þessum 
viðburði. 
Hvað finnst ykkur um það? Þið megið setja coment inn á síðuna okkar. 
  
Að lokum vil ég aftur þakka síðustu stjórn fyrir samstarfið. 
Erla Bára Andrésdóttir  formaður Eftirlaunadeildar S.L.F.Í. san@sanata.is  
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