
 

 

 

 

 

Aðalfundur LMFÍ 8. okt. 2020 haldinn í fjarfundi. 
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Skýrsla stjórnar Ljósmæðrafélags Íslands starfsárið 2019-2020 

 

Síðari hluti hundraðasta  starfsárs Ljósmæðrafélagsins var með afar óvenjulegum 

hætti vegna heimsfaraldurs Covid 19. Nær allir fundir hafa verið gegnum fjarfund 

og ýmsum viðburðum hefur verið ýmist frestað eða þeir felldir niður.  

Stjórnin hittist reglulega á fundum/fjarfundum yfir árið. Haldinn var einn 

aukaaðalfundur á haustmánuðum til að kjósa í kjaranefnd. Edythe Mangindin var 

kjörin.  

Kjarabarátta félagsins var með allt öðru sniði að þessu sinni heldur en áður hefur 

verið. Nú voru 11 félög innan BHM saman, auk þess voru skipaðir hópar bæði frá 

launagreiðendum og launafólki sem stóðu sameiginlega að þessari samningagerð. 

Hópur launagreiðenda var frá ríki, sveitarfélögum og Rvkborg. Bandalög 

launafólks voru BHM, BSRB, ASÍ og Fíh. Mjög mikil vinna var lögð í styttingu 

vinnuvikunnar og tók þetta ferli allt saman um það bil ár. Því miður þurfa 

vaktavinnumenn að bíða eftir að styttingin komist í gagnið til 1. maí 2021 sem er 

alltof langur tími en vinnuveitendur telja sig ekki vera búna að undirbúa kerfin sín 

til að halda utan um svo umfangsmiklar breytingar fyrr en þá svo því varð ekki 

hnikað. Þetta er langmesta breytingin sem gerð hefur verið á vinnumarkaði í 47 ár 

og loks verður hugsanlegur möguleiki fyrir vaktavinnufólk á þrískiptum vöktum að 

vera í 100% starfi óski fólk þess. Kjarabaráttan sjálf og samningaviðræður tóku 

langan tíma – eitthvað yfir 50 samningafundir voru haldnir á tímabilinu fyrir utan 

alla þá fundi sem fóru í vinnutímastyttinguna og var það unnið í öðrum hópum. 

Einn stór kjarabaráttufundur sameiginlegur með BHM, BSRB og Fíh var haldinn í 

Háskólabíó á haustmánuðum.  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO tilnefndi árið 2020 sem ár ljósmæðra og 

hjúkrunarfræðinga. Við hófum árið þann 16. janúar með sameiginlegum viðburði 



Fíh og LMFÍ  í Hallgrímskirkju. Síðan var ýmislegt planað en það þurfti að fara að 

mestu í bið vegna Covid. Við stefnum þó að því að hafa þessa viðburði síðar þegar 

betur árar. Félagið byrjaði  með Instagram reikninginn ljósmæðralíf og setti 

auglýsingu á strætisvagn sem keyrði frá Spönginni. Skoðanir á því voru misskiptar 

en  í heildina vakti þetta jákvæða athygli. Auk þessa var útbúið sérstakt lógó fyrir 

LMFÍ á ári ljósmóðurinnar sem hefur verið notað núna 2020.  

Erlenda starfið hefur legið niðri að því leyti að alþjóðaráðstefnu ICM á Bali var 

frestað um ár eins og vel flestum öðrum ráðstefnum ársins. Stjórnarfundur ICM var 

engu að síður haldinn á ZOOM og svo var einnig með NJF fundinn og EMA 

fundur verður haldinn núna í haust einnig rafrænn.  

Meðan veiran var að búa um sig í Wuhan lifðum við okkar lífi grunlaus með öllu 

og í desember hélt félagið jólafund. Gestur fundarins var Sirrý (Sigríður 

Arnarsdóttir) fjölmiðlakona. Hún kynnti fyrir okkur bókina sína - Þegar kona 

brotnar.  Sama dag og tilkynnt var um fyrsta smit á Íslandi í lok febrúar hélt félagið 

vel sóttan og vel lukkaðan brunch í Borgartúni.  

Félagið tók einnig þátt í Háskóladeginum sem er kynning til þeirra sem hyggja á 

háskólanám.  

Fyrirhugað var að halda upp á alþjóðadag ljósmæðra í maí með veglegri málstofu 

með erlendum og innlendum fyrirlesurum. Því varð að fresta fyrst til haustsins og 

aftur um óákveðinn tíma.  

Í samræmi við samþykktir síðasta aðalfundar hefur verið nefnd að störfum til að 

vinna að lagabreytingum og endurskoðun á störfum stjórnarmanna.  Vinnan er 

komin vel á veg og verða tillögur nefndarinnar líkast til lagðar fyrir aðalfund í 

mars 2021.  



Félagið stóð að útgáfu - Fylgja kom út í appi og nú er verið að vinna að annarri 

útgáfu sem væntanleg er innan skamms. Þar á að vera að finna allar þær helstu 

upplýsingar sem ljósmæður þurfa að hafa hendi næst við vinnu sína.  

Í október 2019 stóð félagið fyrir heimsókn til St. Pétursborgar í Rússlandi. Það 

voru um 26 ljósmæður sem fóru í ferðina og sumar tóku með sér félaga/maka 

þannig að í heild var þetta um 45 manna hópur sem fór. Tilgangur ferðarinnar var 

að heimsækja kollega okkar í Rússlandi og reyna að leggja okkar af mörkum til að 

styrkja þær og efla. Staða ljósmæðra er afar veik í Rússlandi en þar  virðist vera 

komin af stað ákveðin grasrótarhreyfing til að berjast fyrir bættri menntun og 

kjörum og hittum við þar amk. 2 miklar hugsjónakonur sem óska eftir að geta verið 

í áframhaldandi sambandi við íslenskar ljósmæður og samþykkti félagið að vera 

aðili að samstarfi.  

Bókin um sögu ljósmæðra og ljósmæðratalið er á lokametrunum. Verkið hefur 

tafist vegna allskonar ófyrirséðra hluta. Þetta er síðasti liður þeirra atburða sem 

félagið lagði í vegna 100 ára afmælisins.  

Þar sem að ýmis venjubundin starfssemi var „on hold“ vegna Covid gafst meiri 

tími til að vinna að verkefnum sem ekki hafði gefist góður tími til áður. Félagið 

lauk við að innleiða persónuverndarstefnu samkvæmt nýlega endurnýjaðri 

persónuverndarlöggjöf. Skrifstofan var tekin í gegn, máluð og almenn góð tiltekt. 

Vefsíðan okkar ljosmodir.is var endurnýjuð en síðan nýtur mikilla vinsælda og er 

mikið notuð.  

Twinning verkefni okkar og KNOV, hollenska ljósmæðrafélagsins mun ljúka í lok 

ársins. Talsverð röskun hefur orðið á því starfi vegna Covid. Þátttakendur í 

verkefninu munu kynna afurðir sínar í lokin.  



Miklar hrókeringar hafa orðið innan BHM í húsnæðismálum. Talsvert viðhald 

hefur verið á húsnæðinu og fermetrar hafa gengið kaupum og sölum innan 

einhverra félaga bandalagsins. LMFÍ hefur haldið óbreyttum eignarhluta á þessu 

ári og skrifstofa okkar er á sama stað innan húsnæðisins.  

Að sumu leyti er erfitt að skipuleggja starfið í vetur. Ekki er hægt að undirbúa 

neina mannfögnuði. Þó er áætlað nálastungunámskeið í haust. Eins og áður kom 

fram kemur bókin okkar út fljótlega. Endurskoða þarf stofnanasamninga á öllum 

stofnunum og sinna daglegum rekstri skrifstofunar. Formaður mun láta af störfum í 

mars n.k.  

Stjórn félagsins þakkar öllum sem starfað hafa fyrir félagið á árinu.  

f.h. stjórnar 

Áslaug Valsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ársreikningur félagsins 

Kynning gjaldkera 

Ársreikningar félagsins 2019 

Undirritaður ársreikningur félagsins fylgir fundargögnum.  

Óvenju mikið var gert á árinu og er fjárhagur félagsins góður. Á síðast liðnu ári 

voru allir reikningar félagsins heildarendurskoðaðir með tilheyrandi kostnaði. 

Mikil velta fylgdi 100 ára afmæli félagsins svo sem tengt málstofu félagsins í 

janúar, afmælisboði í mars, NJF ráðstefnu í maí og útgáfu ljósmæðratalsins. Einnig 

var handbók ljósmæðra, Fylgjan, sett á rafrænt form. 

Tap félagsins á síðast liðnu ári var 411.185 krónur. 

 

Fjárhagsáætlun félagsins fyrir 2020  

Fjárhagsáætlun fyrir 2020 byggir á ársreikningi frá 2019, föstum liðum verður ekki 

mikið breytt nema það sem Covid-19 faraldurinn hefur áhrif á. Má þá helst nefna 

að ekki er gert ráð fyrir neinum kostnaði/tekjum vegna námskeiða á árinu. Einnig 

hafa fundir og ráðstefnur verið afbókaðar með tilheyrandi breytingar á 

kostnaðarliðum þar. 

Áfram verða settar inn fastar prósentur af félagsgjöldum inn á Þórdísarsjóð (6%) 

og Brekkusjóð (4.5%) og ef umfram fé er til verður það lagt inn á þá sjóði. 

Enn er til lager af félagsvörum, félagið selur eitthvað í hverjum mánuði svo 

reiknað er með að áfram gangi á vörurnar á næstu mánuðum. 

Áhersla er á sparnað hjá félaginu til að það muni standa á traustum fjárhagslegum 

fótum til framtíðar. 



25. september 2020 

Bryndís Ásta Bragadóttir, gjaldkeri Ljósmæðrafélags Íslands 

 

Tillögur til lagabreytingar og aðrar tillögur 

 

Tillaga frá siðanefnd LMFÍ 

Lagt er til að siðanefnd LMFÍ sé felld niður í því formi sem nú er. Þegar hins vegar 

mál koma upp þá skipi stjórn LMFÍ 3 ljósmæður til að taka að sér afgreiðslu þess 

máls hverju sinni. 

Tillaga frá stjórn LMFÍ 

Stjórn LMFÍ leggur til að siðanefnd verði lögð niður.  

Tillaga frá stjórn LMFÍ 

Stjórn LMFÍ leggur til að fræðslunefnd verði lögð niður.  

Verið er að vinna að heildarendurskoðun laga LMFÍ og verður sú vinna 

væntanlega tilbúin og lögð fram í mars 2021 á næsta aðalfundi.  

 

 

 

 

 

 



Skýrslur nefnda 

 

Skýrsla kjaranefndar LMFÍ 2019-2020 

Samningsferli þeirra samninga sem samþykktir voru á þessu ári var  afar 

frábrugðið því sem hefur verið venjan hingað til. Stytting vinnuvikunnar var helsta 

samningsefni flestra félaga innan BHM, því hópuðu félögin sig saman og mynduðu 

tvær fylkingar. LMFÍ ákvað að vera í samfloti með tíu öðrum félögum í BHM 11 

en þar sat einn fulltrúi frá hverju félagi í staðinn fyrir allar kjaranefndir hvers 

félags. Var það gert til þess ná fram betri skilvirkni á fundunum. Ástæða þess að 

við tókum ákvörðun um að ganga til liðs við þennan hóp innan BHM var að þar 

sátu einnig fulltrúar geislafræðinga og lífeindafræðinga auk félags náttúrfræðinga 

en þessi félög ásamt okkur og sinfóníuhljómsveitinni eru með flesta 

vaktavinnumenn innan sinna raða.  

Það var ekki nóg með að mikið samstarf væri innan BHM heldur var einnig náið 

samstarf milli bandalaga. Við vorum í miklu samstarfi við Fíh, BSRB og ASÍ í 

svokölluðum vaktavinnuhóp en þar voru lagðar fram miklar breytingarnar á 

vinnutíma vaktavinnumanna.  

Kjaranefnd og stjórn félagsins fylgdust með og fengu reglulega fréttir af gangi 

mála yfir árið og tóku sameiginlega ákvörðun um að skrifa undir þennan samning 

sem færir okkur þá vinnutímastyttingu sem hefur verið í kröfugerði félagsins árum 

saman.  

Fundað var yfir 50 sinnum í samninganefnd auk þess sem hundruðir klukkustunda 

fóru í vinnuna um styttingu vinnutímans.  

Kjaranefnd – Áslaug Valsd. Inga María Hlíðar Thorsteinsson, Edythe Mangindin 

 

 



Skýrsla frá Siðanefnd LMFÍ 

 

Siðanefnd hefur borist eitt mál til umfjöllunar á sl. vinnuári. Það hefur verið 

afgreitt. Siðanefnd fundaði 6x og fékk aðstoð lögfræðings BHM við málið. 

Siðanefnd veltir fyrir sér hvernig siðanefnd skuli starfa. Hvort ekki sé betra að 

stjórn LMFÍ skipi þriggja manna nefnd í hvert sinn sem mál kemur til siðanefndar. 

Þannig er hægt að gæta hlutleysis komið í veg fyrir vanhæfi nefndarmanna hverju 

sinni í okkar litla félagi. 

Kveðja, 

Ástþóra, Ólafía Sólveig og Katrín Sif 

 

Skýrsla ritnefndar Ljósmæðrablaðsins fyrir aðalfund Ljósmæðrafélags 

Íslands 2020 

Á hverju ári koma út tvö Ljósmæðrablöð og vegna útkomu þeirra eru haldnir 1-2 

fundir með rafrænum samskiptum og prófarkalestri þess á milli.  Ritstjóri er Ólöf 

Ásta Ólafsdóttir en með henni í ritnefnd fyrir tímabilið 2019-2020 voru Berglind 

Hálfsdánsdóttir,Emma Marie Swift sem eru í fræðilegri ritstjórn. Síðan eru til 

viðbótar Anna Guðný Hallgrímsdóttir, Edythe Mangindin, Steinunn H. Blöndal og 

Steinunn Rut Guðmundsdóttir.   

Ritstjórnin þakkar samstarf við ljósmæður á árinu og hlakkar til að fá áfram 

fróðlegt, gagnlegt og skemmtilegt efni í blaðið. Seinna tölublað 2020 verður helgað 

ári ljósmæðra og verður með sérstöku sniði.  



 Ljósmæðrablaðið er elsta tímarit sem hefur verið gefið út samfellt af konum, frá 

árinu 1922. Það er mikilvægur vettvangur fyrir ljósmæður til að efla fagið, hafa 

samskipti inn á við og út í samfélagið. Ætlunin er að endurhanna blaðið í tilefni 

þess þess að blaðið verði 100 ára og mun sú vinna fara fram árið 2021.  

Allar í ritnefnd vilja halda áfram í nefndinni fyrir næsta tímabil. Ákveðið var að 

stækka nefndina og þær Guðlaug Erla Vilhjálmsdóttir og Sunna María Schram 

bjóða sig fram.  

  

Ólöf Ásta Ólafsdóttir ritstjóri 

s. 863 4623 olofol@hi.is 

 

  

Samantekt á starfsemi Norðurlandsdeildar Ljósmæðrafélags Íslands árið 

2019. 

Tekið saman fyrir aðalfund Ljósmæðrafélags Íslands 2020. 

 

Aðalfundur Norðurlandsdeildar var haldinn þann 6.júní 2019. Átján félagsmenn 

mættu á fundinn sem haldinn var á veitingastaðnum RUB á Akureyri.  

Hefðbundin aðalstörf fóru fram. Núverandi stjórn félagsins bauðst til að sitja 

áfram. Engin mótframboð komu fram og því samþykkt að stjórn sitji áfram óbreytt. 

 

Núverandi stjórn skipa:  

Birgitta Níelsdóttir, formaður 

mailto:olofol@hi.is


Tinna Jónsdóttir, varaformaður 

Hrafnhildur Ævarsdóttir, gjaldkeri 

Kristín Hólm Reynisdóttir, ritari 

Heiður Sif Heiðarsdóttir, meðstjórnandi 

 

Dr. Sigríður Sía Jónsdóttir sagði frá doktorsrannsóknum sínum sem hún varði í 

Svíþjóð stuttu áður. Rannsóknir hennar snúa að sálrænni vanlíðan kvenna á 

meðgöngu.  

Upp komu umræður um stuttan fyrirvara á viðburðum á vegum LMFÍ, sem gerir 

ljósmæðrum utan af landi erfiðara um vik að mæta. Í kjölfarið var ákveðið að 

senda ályktun til aðalstjórnar LMFÍ, þar sem skorað er á stjórnina að boða til 

viðburða með góðum fyrirvara og helst nærri helgi þannig að 

landsbyggðarljósmæður sjái sér frekar fært að mæta.  

Vel var tekið í ályktunina og mun þetta vera haft að leiðarljósi við uppsetningu og 

boðun viðburða í framtíðinni. 

Að sjálfsögðu var mikið spjallað og hlegið eins og ljósmæðrum einum er lagið.  

Undir lok árs hélt Norðurlandsdeildin sinn árlega aðventufund, þann 28. nóvember. 

Fundurinn var haldinn í sér sal á Icelandair Hotel. Að þessu sinni mættu átján 

félagsmenn til fundarins og var boðið var uppá glæsilegan matseðil. Skipst var á 

jólagjöfum eins og siður er, en að þessu sinni var þema gjafanna, eitthvað gott fyrir 

líkama og sál, og vakti það mikla lukku. Upplestur var í hávegum hafður þennan 

fundinn. Lesin var húslestur úr bókinni, Lífið er dásamlegt, sem fjallar um lækni 

sem kemur konu í nauð til bjargar. Einnig voru lesnir þrír kaflar úr einni af bókum 



jólabókaflóðsins, Vatnið, gríman og geltið, eftir Silju Björk Björnsdóttur. 

Upplesturinn snerti við ljósmæðrum og sköpuðust miklar umræður í kjölfarið.  

Að vanda var mikið skrafað og hlegið.  

Auk þessara tveggja funda voru haldnir tveir stjónarfundir og þess á milli áttu 

samskipti stjórnarmeðlima sér stað í gegnum samskiptaforrit sem og símleiðis.  

 

Með bestu kveðjum,  

f.h. stjórnar,  

Kristín Hólm Reynisdóttir, ritari NLFMÍ. 

 

Ljósurnar ársskýrsla fyrir árið 2019 

Til aðalfundar Ljósmæðrafélags Íslands 8. október 2020 

 

Starfsemi deildarinnar hefur verið með sama sniði og undanfarin ár. Almennur 

fundur deildarinnar var haldinn 21. mars 2019 og mættu 31 ljósmóðir á hann.   

Aðalfundur deildarinnar var haldinn 23. október 2019 á hann mættu 37 ljósmæður, 

aðrir formlegir fundir voru ekki á dagskrá. 

Haldnir voru nokkrir sjórnarfundir á heimili formanns Álfheiðar Árnadóttur og tók 

undirrituð formlega við formennsku á fundi þann 9. janúar sl. 

Einungis 7 ljósmæður bættust í hópinn á síðasta ári og vorum við þá orðnar 266 

skráðar í deildina um áramót. Ljóst er að átak þarf til að allar skrái netföng hjá 

LMFÍ. 



Vorferðin þetta ár var farin þann 6. júní og var metþátttaka, var ferðinni heitið um 

Rangárvelli. Byrjað var á hádegisverði á Stracta Hóteli á Hellu en síðan var ekið 

sem leið lá að Keldum þar sem ljósurnar nutu leiðsagnar Drífu Hjartardóttur bónda 

þar um staðinn. En þess má geta að Jónína Þ Jónsdóttir tengdamóðir Drífu var 

ljósmóðir á Rangárvöllum og nágrenni til margra ára. 

Eftir heimsóknina að Keldum var haldið í Landgræðslu ríkisins í Gunnarsholti þar 

sem við fengum góða fræðslu um starfsemi og umsvif Landgræðslunnar.  

Í þvi stoppi buðu stjórnendur ferðarinnar upp á léttar veitingar áður en lagt var í 

hann upp Rangárvelli og niður Landsveit og Holt. Að lokum settist hópurinn að 

kvöldverði á Hótel Selfossi. Gerður var góður rómur að ferðinni allri og matnum 

og kunnum við ferðanefndinni bestu þakkir fyrir frábært skipulag þessarar ferðar.  

Ný stjórn var kosin á síðasta aðalfundi sem haldinn var í Borgartúni 6, þann 23. 

október eins og áður segir.  

Í stjórn komu nýjar þær Guðrún Eggertsdóttir og Ólöf Þóra Sveinbjörnsdóttir en frá 

fyrri stjórn eru þær Ásgerður Helgadóttir, Guðrún Þór og Ólafía M 

Guðmundsdóttir sem tók við formennsku. 

Við þökkum fráfarandi formanni Álfheiði Árnadóttur og varaformanni Maríu 

Björnsdóttur fyrir vel unnin störf fyrir deildina.  

Fráfarandi ferðanefnd gaf ekki kost á sér áfram en nýr formaður var kosinn á 

aðalfundi Rósa Bragadóttir sem tók að sér að finna fleiri með sér í nefndina.  

Fráfarandi ferðanefnd eru þökkuð vel unnin störf í gegnum tíðina. 

Fastir liðir hafa m.a. verið óformlegir kaffifundir í Perlunni fyrsta miðvikudag 

hvers mánaðar og hafa þeir oftast verið vel sóttir. 



Þá hefur undanfarin ár verið safnast saman á aðventu í jólahlaðborð og var góð 

þátttaka þetta árið eins og oft áður en farið var á Satt Restaurant – eða Hótel 

Loftleiðum eins og það hét einu sinni. Guðrún Sveina Jónsdóttir hefur haft veg og 

vanda af þessum góða sið og gaf kost á að halda því áfram – en henni eru þökkuð 

frábært framlag til deildarinnar. 

Það er von mín að við getum haldið áfram að hittast þegar hægir á Covid 

faraldrinum en hann hefur sett strik í reikning okkar eins og svo margra annara. 

Fh. stjórnar Ljósanna 

Ólafía M Guðmundsdóttir formaður 

 

Skýrsla sjóðanefndar Ljósmæðrafélags Íslands 

Minningarsjóður Jóhönnu F. Hrafnfjörð 

 

Sjóðanefnd fundaði 4. nóvember 2019. 

 

Mættar: Áslaug Valsdóttir formaður LMFÍ, Bryndís Ásta Bragadóttir gjaldkeri 

LMFÍ, Gréta Rún Árndóttir, Greta Matthíasdóttir og Kristbjörg Magnúsdóttir. 

Ákveðið var að viðhalda sjóðnum með tilliti til verðbóta til að skerða ekki 

uppreiknað stofnfé sjóðsins. 

Formaður LMFÍ sendi út auglýsingu vegna umsókna í sjóðinn þann 11. september 

2019. Alls bárust sex umsóknir. Fimm umsóknir voru metnar syrkhæfar, einni 

umsókn var hafnað. 

 



Samanlögð upphæð þeirra styrkja sem sótt var um var mun hærri en upphæð sú 

sem var til úthlutunar. Ákeðið var að styrkhæfar umsóknir fengju því hluta af þeirri 

upphæð sem sótt var um. Alls var úthlutað 506.192 kr. árið 2019. 

f.h. sjóðanefndar, 

Bryndís Ásta Bragadóttir, gjaldkeri LMFÍ  

Formaður sjóðanefndar  

  

 

Kjörnefnd 

Tvær breytingar hafa verið tilkynntar til kjörnefndar. Ólafía Sólveig Einarsdóttir 

hefur tilkynnt að hún vilji hætta í fræðslunefnd og siðanefnd félagsins. Enginn 

hættir í ritnefnd en ritstjóri vill gjarnan fjölga í nefndinni og hafa Guðlaug Erla 

Vilhjálmsdóttir og Sunna María Schram boðið fram krafta sína í ritnefnd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


