SVÆÐISDEILD HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
29. STARFSÁR 2019-2020
Á löglega boðuðum aðalfundi Reykjavíkurdeildarinnar er fór fram þann 5. nóvember
2019 fór fram kosning formanns deildarinnar. Í framboði var Þórhildur Una
Stefánsdóttir og hún var samþykkt einróma af fundarmönnum.
Einnig fór fram kosning stjórnar deildarinnar sem auk formanns voru samþykktar;
Jakobína Rut Daníelsdóttir, Hulda Birna Frímannsdóttir, Ásdís Þorsteinsdóttir, Lára
María Valgerðardóttir og Þórunn M. Ólafsdóttir.
Á þessum fundi lauk Jóhanna Traustadóttir formannsferli sínum og Jóna Jóhanna
Sveinsdóttir lauk sínum ferli sem gjaldkeri deildarinnar og viljum við þakka þeim fyrir
sín góðu störf fyrir deildina. Þeim voru færðar blóm, gjafir og heillaóskir. Óhætt er að
segja að tekið hafi verið við góðu búi úr þeirra hendi.
Uppstillingarnefnd deildarinnar sá um að stilla upp í stjórn og nefndir, sem síðan var
lögð fram á aðalfundinum og samþykkt.
Núverandi stjórn og nefndir tóku við eftir aðalfund sem haldin var 5. nóvember 2019.

STJÓRN OG NEFNDIR DEILDARINNAR STARFSÁRIÐ 2019-2020
STJÓRN DEILDARINNAR .
Þórhildur Una Stefánsdóttir, formaður (til 2021)
Ásdís Þorsteinsdóttir, gjaldkeri (til 2021)
Jakobína Rut Daníelsdóttir, ritari (til 2020)
Hulda Birna Frímannsdóttir, meðstjórnandi (til 2020)
Lára María Valgerðardóttir, meðstjórnandi (til 2020)
Þórunn M. Ólafsdóttir, varamaður (til 2021)

UPPSTILLINGARNEFND
Jakobína Rut Daníelsdóttir, formaður (til 2021)
Ingibjörg María Jóhannsdóttir (til 2020)
Þórunn M.J.H. Ólafsdóttir (til 2020)
Ellen Ásdís Erlingsdóttir, varamaður (til 2021)

KJARAMÁLANEFND
Ingibjörg María Jóhannsdóttir, formaður (til 2021)
Magðalena S. Kristinsdóttir (til 2021)
Þórunn M.J.H. Ólafsdóttir (til 2020)
Álfheiður Bjarnadóttir (til 2020)

SKOÐUNARMENN REIKNINGA
Fríður Garðarsdóttir (til 2020)
Ragna Ágústsdóttir (til 2020)

VIÐBURÐARNEFND
Þórhildur Una Stefánsdóttir, formaður (til 2020)
Jakobína Rut Daníelsdóttir (til 2020)
Guðlaug Þráinsdóttir (til 2020)
Hulda Birna Frímannsdóttir (til 2020)
Ásdís Þorsteinsdóttir (til 2020)
María Finnbogadóttir (til 2020)
Ásdís Gísladóttir (til 2021)
Ásdís María Jónsdóttir (til 2021)
Ellen Ásdís Erlingsdóttir (til 2021)

KJÖRSTJÓRN
Ingibjörg María Jóhannsdóttir, formaður (til 2021)
Hulda Birna Frímannsdóttir (til 2020)
Ásdís Þorsteinsdóttir (til 2020)
Ingunn Lena Bender, varamaður (til 2021)
Boðað var til fyrsta fundar nýrrar stjórnar þann 27. nóvember 2019, á þeim fundi var
stjórnin skipuð á eftirfarandi hátt:
Formaður:
Þórhildur Una Stefánsdóttir
Gjaldkeri:
Ásdís Þorsteinsdóttir
Ritari:
Jakobína Rut Daníelsdóttir
Meðstjórnendur: Hulda Birna Frímannsdóttir og Lára María Valgerðardóttir
Varamaður: Þórunn M Ólafsdóttir
Fyrsta verkefni nýrrar stjórnar var að samþykkja og ganga frá pappírum fyrir bankann
vegna prógúru á reikningum deildarinnar.
Evrópudagur sjúkraliða var þann 26. nóvember og var smá glaðningur frá félaginu í
boði.
Þann 6. desember kom svo vaktabókin í hús og er það sú fjáröflun sem hefur gefið af
sér nokkuð góðan pening til deildarinnar.
Áætlað var að hefja pökkun þann 10. desember en var því frestað um einn dag vegna
veðurs. Samhliða pökkun var ákveðið að vera með opið hús í félagsaðstöðunni okkar
á vegum deildarinnar frá klukkan 13 og fram eftir degi og sjúkraliðum boðið að kíkja
við og þiggja aðventukaffi og veitingar. Ég get ekki sagt að það hafi verið góð mæting
fyrir utan þetta harðduglega nefndarfólk sem pakkaði eins og enginn væri
morgundagurinn. Einhverjir nefndarmenn tóku sig til og sóttu vaktabækur og fóru
með heim til sín og pökkuðu heima deginum áður í vonda veðrinu.

Þann 20. desember útskrifuðust níu sjúkraliðar frá FB og fjórir frá FÁ.
Fengu þeir afhenta frá fulltrúum deildarinnar rós og lykil frá félaginu okkar.
Þann 13. janúar 2020 var svo fyrsti fundur ársins. Á hann voru boðaðir fulltrúar
stjórnar og viðburðarnefndar. Tilgangur fundarins var að leggja drög að komandi
starfsári. Mikill hugur var í fólki og töluverð dagskrá skipulögð.
Halda átti Góugleði þann 7. mars. Sú ákvörðun var tekin að bjóða maka velkomna.
Allur undirbúningur fór í gang. Aflað vinninga, pantaður matur og skemmtun og
sitthvað fleira. Þann 27. febrúar var tekin ákvörðun um það að henni yrði frestar
vegna dræmrar þátttöku. Einnig voru byrjuð að greinast hér á landi Covid-smit sem
sjálfsagt hefur líka haft áhrif.
Eins var fyrirhuguðu nemahófi sem halda átti þann 26. mars frestað.Bjóða átti
útskriftarnemum í salinn okkar, kynna fyrir þeim félagið og deildina auk þess að
bjóða upp á léttar veitingar. Allur undirbúningur var einnig kominn í gang vegna
þessa atburðar.
Bingó sem halda átti í maí féll líka um sjálft sig og auk þess var tekin ákvörðun um að
skipuleggja ekki okkar árlegu haustferð sem fara á með nágranadeildum okkar. Það
var gert í samráði við formenn þeirra deilda.
Útskrift var haldin þann 30. maí og útskrifuðust þá 18 sjúkraliðar frá FB og 13
sjúkraliðar frá FÁ. Útskriftin var með öðru sniði en venjulega vegna
samkomutakmarkana. Fulltrúar deildarinnar afhentu kennslustjórum rósir og lykla
sem þeir svo sáu um að koma til nemanna.
Fulltrúaþing var 10. september og áttum við 11 þingfulltrúa . Þingið var haldið á
fjarfundarformi. Hvað varðar lagabreytinga kom eftirfarandi fram; Gunnar Örn fór
fyrir tillögum stjórnar um breytingar á lögum Sjúkraliðafélags Ísland.
Drög að tillögum til breytinga á lögum félagsins var send laganefndar SLFÍ. Engar
athugasemdir bárust frá nefndinni. Bent var á að tímabært væri að fara í
heildarendurskoðun á lögum félagsins. Með þessum breytingum er verið að reyna að
ná utan um vafaatriði, skerpa á öðrum og einnig hafa verið gerðar nafnabreytingar á
félagsdeildum. Ástæða nafnabreytinga deilda félagsins er að leitast er við að
samræmi sé á heitum deilda eftir heilbrigðisumdæmum landsins.
Í dag heitir deild okkar Svæðisdeild Höfuðborgarsvæðisins.
Félagsstjórnarfundir voru með breyttu sniði þetta árið, einn var haldinn með fullri
viðveru, einn með viðveru að hluta hópsins og hinir í fjarfundarbúnaði og þrír sem
fóru eingöngu fram á fjarfundarformi.
Fundargerðir er hægt að nálgast inn á heimasíðu félagsins.
Á félagsstjórnarfundi 1. desember var tala um að ljúka aðalfundum svæðisdeilda fyrir
1. mars 2021. Mögulegt er hægt að nota fjarfundarbúnað félagsins og bjóða upp á
stuðning.

Undir þessum lið var fjallað um hvernig mætti að leysa kosningar á
trúnaðarmönnum þar sem miklar samkomutakmarkanir hafa verið í gildi.
Ákveðið var að kynna þá sem eru í framboði til trúnaðarmannastarfa á
facebook/workplace síðum eða viðlíka möguleikum og kjósa síðan skriflega með
kjörkassa, en gæta að öllum sóttvörnum.
Einnig kom fram að forysta félagsins geti skipað trúnaðarmenn á þeim vinnustöðum
sem ekki næsta að leysa það með öðrum hætti.
Í árslok 2020 voru 1131 virkir félagsmenn í Svæðisdeild höfuðborgarsvæðisins.
Við horfum með björtum augum til ársins 2021 þegar við getum aftur farið að hittast
og hafa það gaman saman.

Þórhildur Una Stefánsdóttir
formaður svæðisdeildar höfuðborgarsvæðisins.

