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Dagskrá 

 

1) Setning fundar og kosning fundarstjóra og fundarritara 
2) Skýrsla stjórnar 
3) Reikningar félagsins lagðir fram til samþykkis 
4) Fjárhagsáætlun næsta árs kynnt 
5) Tillögur til lagabreytinga og aðrar tillögur 
6) Skýrslur nefnda/deilda 
7) Stjórnar og nefndakosningar 
8) Önnur mál 

 
 
Ljósmæðrafélagið selur félagsvörur í anddyri 
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Sala félagsvara á staðnum. 

 

Símahald „pop socket“   800kr 

Töskumerki    1000kr 

Langerma bolir – svartir/hvítir  500 kr. 

Stutterma bolir 100 ára merki  2000kr 

Hettupeysa, 100 ára merki   6000kr 

Merking m. nafni     1000kr 

Afmælisbolli félagsins 100 ára  2000 kr. 

Afmælisbolir félags 90 ára    500 kr. 

Vatnsbrúsi     500kr 

Hálsmen stórt men með stuttri keðju 10000kr 

Hálsmen lítið men með stuttri keðju 12000kr 

Barmmerki Ljósmæðrafélagsins  3000 kr. 

Lausnarsteinar    500 kr. 

Barneignarþjónusta á Íslandi  500 kr. 

Hinn gamli yfirsetukvennaskóli  3000kr. 

Líf matreiðslubók    2500kr. 

Akupunktur og tens   1500 kr. 
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Skýrsla stjórnar 

Skýrsla stjórnar starfsárið 2018-2019  

  
Starfsárið hefur verið annasamt og hafa 18 stjórnarfundir verið haldnir á árinu auk þess sem 
að aukaaðalfund þurfti til að kjósa fólk að nýju í nefndir og stjórn félagsins.   

Kjaramál  

Kjaramálin mörkuðu fyrri hluta starfsársins þar til lausn náðist í júlí. Skv. gerðardómi þarf að 
laga stofnanasamninga á nokkrum stofnunum og hefur það verið gert nema á einum stað hefur 
ekki náðst lending í málinu ennþá. Skv. gerðardómi átti að útbúa framgangskerfi á stofnanir 
utan LSH þar sem að slíkt kerfi er þegar til staðar. Sú vinna er langt komin. Nánar um 
miðlægu samninga,  sjá skýrslu kjaranefndar.   

Vangoldin laun úr verkfalli  

Hæstiréttur dæmdi ljósmæðrum í vil í málinu um vangoldin laun fyrir unna vinnu í verkfalli. 
Dómurinn féll í október en talsvert þref var við ríkið um að fá peningana greidda út. Það 
hafðist að lokum og var greitt út þann 1. apríl s.l. Með því var bundinn endi á nær 4 ára 
baráttu.   

Félagslíf og fræðsla  

5. maí 2018 var haldinn á Akureyri og tókst mjög vel til.   
Haldinn var fundur fyrir fólk í nefndum og trúnaðarmenn félagsins í haust með það í huga að 
hrinda starfinu af stað.   
Félagið bauð í brunch einu sinni á haustdögum og einu sinni á vorönninni. Það mæltist vel 
fyrir. Jólafundur var á sínum stað.    
Í janúar var málstofan „ Frá fortíð til framtíðar“ þar var reynt að fara yfir öldina og þróunina 
og einnig var reynt að skyggnast til framtíðar.  
Í maí í tengslum við NJF ráðstefnuna voru haldin námskeið og vinnustofur á vegum Gynzone 
sem bæði voru vinsæl og vel sótt bæði af íslenskum og erlendum ljósmæðrum.   

Stórafmæli félagsins  

Ýmislegt var gert til að minnast 100 ára afmælis félagsins. Lógó félagsins var fært í 
hátíðarbúning. Afmælisboð var í gömlu Rúgbrauðsgerðinni þann 27. mars þar sem vel á 
annaðhundrað gesta mættu. Þar voru heiðraðar ljósmæðurnar Ása Marinósdóttir, María 
Björnsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir.    
Á afmælisdaginn sjálfann þann 2. maí  var afhjúpuð hella í götunni við Laugaveg 20 þar sem 
félagið var stofnað. Þann sama dag opnaði norðurlandaráðstefna ljósmæðra í Hörpu.   
Þann 5. maí opnaði í Þjóðarbókhlöðunni sýningin Ljósmæðrafélag Íslands 100 ára, við tökum 
vel á móti þér. Hún mun verða opin út árið.   
Síðar á árinu kemur út saga félagsins og félagatal og einnig app, Fylgja sem er ætlað 
ljósmæðrum og mun innihalda gagnlegar upplýsingar til ljósmæðra.   

 Persónuverndarlögin  

v. breytinga á persónuverndarlögum eru ýmsar breytingar sem gera þarf á varðveislu gagna 
innan félagsins og aðgengi að upplýsingum. Sú vinna er hafin og stendur yfir. BHM félögin 
hafa sameiginlegan persónuverndarfulltrúa sem kemur frá Deloitte.   
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Vefirnir og app  

Félagið heldur úti bæði ljosmodir.is og ljosmaedrafelag.is. Ljósmóðir.is er mjög mikið sóttur 
vefur og gefur talsverðar tekjur til félagsins. Appið Ljósan sem er hugsað fyrir væntanlega 
foreldra kom út á árinu og hefur hlotið ágætis viðtökur.   

Ljósmæðrablaðið  

Það koma sem fyrr 2 tölublöð af ljósmæðrablaðinu út árlega. Félagi hefur undirritað samning 
við Landsbókasafn um aðgengi blaðsins frá upphafi á vefnum timarit.is   

Ráðuneytið  

Félagið hefur átt í samtali um ýmis mál t.d. breytingu á lyfjafrumvarpi sem loks varð að 
lögum og gefur nú ljósmæðrum leyfi til að ávísa getnaðarvörnum. Þetta samtal hefur staðið 
yfir í mörg ár, dropinn holar steininn og loks varð þetta að veruleika. Vinnu við að útfæra 
hvernig þessu verður komið út í praktíkina er ekki enn lokið.   
Einnig fékkst samþykki ráðherra fyrir að ljósmæður mundu reka sína eigin móttöku á 
heilsugæslunni líkt og gert er í Svíþjóð á heilsugæslustöðvum. Í stuttu málið þá varð mikil 
andstaða lækna til þess að verkefnið rann út í sandinn í bili amk.   

Ráðstefnan  

21. Norðurlandaráðstefna ljósmæðra var haldin í Hörpu 2-4 maí og þótti takast mjög vel í alla 
staði og hafa félaginu borist mikill fjöldi kveðja frá erlendum þátttakendum. Þátttakendur 
voru ríflega 700 frá 27 löndum. Uppgjör vegna ráðstefnunnar liggur ekki fyrir þegar þetta er 
skrifað en ljóst er að félagið er réttu megin við strikið.   

Erlent samstarf  

Félagið sótti stjórnarfund NJF í Færeyjum 2018, en stjórnarfundur NJF 2019 var hér á Íslandi. 
Lögð var lokahönd á sameiginlega yfirlýsingu norðurlandafélagana um hvernig þjónustu 
skyldi hagað. Yfirlýsingin hefur vakið mikla athygli annarra landa. Hildur Kristjánsdóttir lauk 
sínu tímabili sem forseti norðurlandasamtakanna eftir 12 ára starf og við tók Lillian Bondo frá 
Danmörku.   
Fyrsti fundur á vegum ICM var haldinn hér á landi. Þetta var fundur á vegum Evrópudeildar 
ICM og sóttu hann tæplega 50 fulltrúar frá Evrópu.   
Félagið sótti stjórnarfund Evrópusamtaka ljósmæðra. Þar var Twinning verkefni okkar við 
hollenska ljósmæðrafélagið kynnt.    
Twinning verkefnið er nú komið á sitt annað starfsár og gengur vel. Hollensku ljósmæðurnar 
voru allar hér á ráðstefnunni með sínum íslensku kollegum og voru þar með kynningar.  

 BHM starf  

Félagið hefur tekið þátt í allri starfssemi BHM líkt og áður. Á þessu ári voru ýmsar breytingar 
á húsnæðismálum. Helsta breytingin sem snýr að okkur er að salir á 3. hæð voru seldir og 
stærri salir á 4. hæð keyptir. Félagið tók þátt í því og á nú part af sölum 4. hæðar.  

Fjárhagur félagsins  

Fjárhagur félagsins er nokkuð góður og er félagið skuldlaust. Byggja þarf betur upp 
verkfallssjóð og varasjóð félagsins svo að félagið sé í stakk búið til að takast á við óvænt 
útgjöld/áföll og kjarabaráttu þegar þar að kemur. Núna réðst félagið í að láta heildar 
endurskoða alla reikninga félagsins bæði í ljósi þess að það hefur hugsanlega aldrei verið gert 
eða ekki mjög lengi, við erum líka 100 ára og okkar ágæti gjaldkeri hættir eftir margra ára 
starf og nýr gjaldkeri getur þá tekið við með hreint borð.   

Framundan  

Framundan er nú sem áður að vinna að málefnum ljósmæðra. Það þarf að ljúka 
kjarasamningum sem nú eru lausir, það þarf að taka upp nær alla stofnanasamninga og koma 



1 0 0 .  a ð a l f u n d u r  L M F Í   1 8 .  m a í  2 0 1 9     7 

framgangskerfi í gagnið á stofnunum. Bókin og bæði tölublöð Ljósmæðrablaðsins koma út 
síðar á árinu. Félagið stendur fyrir ferð til Rússlands, það var hugmynd félagsmanns að fara 
og skoða fæðingadeildir í Rússlandi og nægur áhugi reyndist vera fyrir hendi, sú ferð er í 
október. Fara þarf yfir innra starf félagsins og lög. Svo eru ýmsar aðrar hugmyndir uppi á 
borðinu núna sem ekki er tímabært að viðra.   
Stjórn félagsins þakkar öllum þeim ljósmæðrum sem starfað hafa fyrir félagið á síðasta ári.  
  
f.h.stjórnar    
Áslaug Valsdóttir, formaður.   
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Ársreikningur félagsins 

Kynning gjaldkera 

Ársreikingar félagsins 2018 
Ekki náðist að klára undirritaðan ársreiking frá endurskoðanda áður en fundargögn voru send 
út, hann var settur á netið um leið og hann verður tilbúinn. Hér fylgja drög að ársreikningi. 

Fjallað verður ítarlega um kostnaðarliði á aðalfundi.  

Mesti kostnaður utan hefðbundins kostnar var vegna kjarabaráttu á árinu 2018. 

Farið yfir niðurstöðu endurskoðanda og skoðunarmanna reikninga. Í ár var gerð full 
endurskoðun á reikningu félagsins en stjórnin kaus um að gera það núna því félagið er 100 
ára. Gott er að fara yfir starfshætti reglulega.  

Fjárhagsáætlun félagsins fyrir 2019 
Þar sem fjárhagsáætlun er mikið til byggð á ársreikingi síðasta árs náðist ekki að klára fyrir 
útsendingu en hún mun koma á netið sem fyrst. 

Fjárhagsáætlun byggir á ársreikingi frá 2018 um sama kostnað, föstum liðum verðu ekki 
mikið breytt 

Áfram verður settar fastar prósentur af félagsgjöldum inn á Þórdísarsjóð og Brekkusjóð og ef 
umfram fé er til verður það lagt inn á þá sjóði. 

Mikill velta var í kringum NJF ráðstefnuna en séð er fram á einhvern hagnað af henni 

Mikið var keypt af félagsvörum í tengslum við NJF ráðstefnun þannig kostnaður við 
félagsvörur mun aukast mikið.  

Við munum eyða umfram vegna 100 ára afmælis félags, munu tekjur af NJF ráðstefnu, 
auglýsingartekjur og aðrar tekjur koma upp í þann kostnað.  

Áfram er áhersla er á sparnað hjá félaginu til að það muni standa á traustum fjárhagslegum 
fótum til framtíðar. 

 

10. maí 2019 

Inga Sigríður Árnadóttir, gjaldkeri Ljósmæðrafélags Íslands 
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Tillögur til lagabreytinga og aðrar 

tillögur. 

Lagabreytingartillögur 

Ekki bárust neinar lagabreytingartillögur 

Aðrar tillögur 

Ekki bárust neinar aðrar tillögur 
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Skýrslur nefnda 

Skýrslur hafa ekki borist frá öllum deildum.  

Skýrsla ritnefndar 

Skýrsla ritnefndar Ljósmæðrablaðsins fyrir aðalfund 

Ljósmæðrafélags Íslands 2019 

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 eru Berglind Hálfsdánsdóttir, Bryndís Ásta Bragadóttir, Emma Marie Swift, Edythe 

Mangindin, Steinunn H. Blöndal og Steinunn Rut Guðmundsdóttir. Vel hefur tekist til með 

útlit á forsíðu blaðsins þar sem birt eru listaverk og hver listamaður tilnefnir þann næsta.  

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

og skemmtilegt efni í blaðið.  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.    

  
Ólöf Ásta Ólafsdóttir ritstjóri 
s. 863 4623 olofol@hi.is 
 
 

Skýrsla kjaranefndar 

Skýrsla Kjaranefndar fyrir aðalfund Ljósmæðrafélags Íslands 

2019  

  

Kjaranefnd LMFÍ hefur eins og kunnugt er háð mikla og árangursríka kjarabaráttu frá því í 
september 2017. Lotunni sem hófst þá lauk síðla sumars 2018 með miðlunartillögu 
ríkissáttasemjara og gerðardómi. Það var þó stuttur gildistími á gerðardómnum og því lausir 
samningar aftur núna í apríl 2019.   

Á auka-aðalfundi LMFÍ sem haldinn var sl. haust urðu þær breytingar á Kjaranefndinni að 
Hafdís Ólafsdóttir og Gréta María Birgisdóttir hættu í nefndinni og eins María Rebekka sem 
hafði starfað með nefndinni um stutt skeið þegar álagið fyrir samninga var hvað mest.  Hildur 
Sólveig Ragnarsdóttir tók sæti í nefndinni.   

Nú eru viðræður við samninganefnd ríkisins að hefjast aftur. Nokkrar þreifingar hafa verið á 
milli félaga innan BHM um hugsanlegt samflot í samningum en engin endanleg niðurstaða 
fengist enn hvað það varðar. Útlit er fyrir að mest áhersla verði lögð á breytingu á 
vinnutímatilhögum með styttingu vinnuvikunnar hjá flestum félögum, okkar félagi einnig. Og 
það má nefna að við höfum í því samhengi líka þreifað aðeins á Félagi íslenskra 
hjúkrunarfræðinga.  

Ýmislegt hefur okkur áunnist og fjölmargt lært á þessu öllu saman. Þegar baráttan stóð sem 
hæst á síðasta ári fundum við það tilfinnanlega að skýrt regluverk um hlutverkaskipti skortir 
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þ.e. hvað fellur undir það að vera í Kjaranefnd, til hvers er ætlast. Og eins hvar skarast 
verksvið og ákvarðanataka stjórnar og formanns Kjaranefndar og Formanns LMFÍ hins vegar 
?  Um þetta eru ekki til skýrar reglur en þyrfti að vera. „Eins og við þekkjum allar að þá er 
nauðsynlegt, sérstaklega í krítískum aðstæðum að hafa skýr hlutverka- og ábyrgðarskipti svo 
teymi geti unnið hnökralaust, smurt og afkastað eins og best verður á kosið – og til þess þarf 
skýrar verklagsreglur og afmörkun hlutverka“  

Einnig væri gott að tekin yrði saman með skýrum og skipulögðum hætti starfsemi nefnda 
þannig að til væri leiðbeinandi rit /upplýsingar sem nýir félagar í Kjaranefnd og /eða öðrum 
nefndum gætu lesið sér til um hvað fellur undir starfsemi nefndarinnar, hver er tilgangur 
hennar og hvað nákvæmlega er ætlast til af þér. Þetta ásamt útskýringu á ýmsum faglegum 
hugtökum, því þau eru flókin þeim sem ekki kunna lingóið. Nú og, upplýsingar um þá 
tengiliði sem eru okkar bakhjarlar og okkur stendur til boða að leita til auk grunnupplýsinga 
um vinnumarkaðsmál og samningatækni þegar kemur að vinnu við stofnana- eða 
kjarasamningagerð.  

Sú nefnd sem nú starfar, Katrín formaður, Guðlaug María, Ella Björg og Hildur Ragnarsdóttir 
ásamt formanni LMFÍ Áslaugu Írisi er tilbúin til að klára yfirstandandi samningaviðræður hafi 
nefndin fullt umboð félagsmanna til þess. Eftir að samningar hafa náðst munu formaður 
nefndarinnar, Katrín Sif láta af störfum í nefndinni sem og Ella Björg Rögnvaldsdóttir  

 

Skýrsla sjóðanefndar LMFÍ 

Minningarsjóður Jóhönnu F. Hrafnfjörð 

 10. maí 2019 

Formaður Sjóðanefndar sendi út auglýsingu vegna umsóknar í sjóð Jóhönnu Hrafnfjörð, ekki 
bárust neinar umsóknir. Því var ekki greitt úr sjóðnum því kemur það til úthlutunar næsta ár. 

 

f.h. sjóðanefndar 

Inga Sigríður Árnadóttir 

gjaldkeri Ljósmæðrafélags Íslands 

Formaður sjóðanefndar 

 

 

Skýrsla siðanefndar 

9. maí 2019  

  

   

Siðanefnd barst ekkert formlegt erindi en ein óformleg ábending barst þegar kjarabarátta 
ljósmæðra stóð sem hæst. Að mati nefndarinnar þurfti ekki að bregðast við henni.  
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F.h. siðanefndar,  

Ólafía S. Einarsdóttir  

 

Skýrsla fræðslunefnd 

Barst ekki. 

Skýrsla skemmtinefndar 

Barst ekki. 

Skýrsla Norðurlandsdeildar LMFÍ 

 

Akureyri 2. maí 2019  

  

Samantekt á starfsemi Norðurlandsdeildar Ljósmæðrafélags Íslands árið 2018.  

Tekið saman fyrir aðalfund Ljósmæðrafélags Íslands 2019.  

  

Árið byrjaði með skipulagning fyrir ráðstefnuna sem haldin var hér á Akureyri 
þann 5. maí 2018 á Alþjóðadegi Ljósmæðra. Ráðstefnunni var valinn staður 
norðan heiða að þessu sinni í tilefni 50 ára afmælis Norðurlandsdeildarinnar í 
júlí þetta ár. Heilmikil vinna og skipulagning átti sér stað og komu að því bæði 
stjórnarmeðlimir NLMFÍ, sérstök afmælisnefnd innan NLMFÍ ásamt Áslaugu 
formanni LMFÍ. Sigfríður Inga Karlsdóttir bar hitann og þungann að 
skipulagningu sjálfrar ráðstefnunnar og innti hún það starf af hendi með 
miklum sóma. Áslaug og starfsfólk félagsins í Reykjavík sáu um að taka við 
skráningu og innheimtu gjalda. Afmælisnefnd og stjórn NLMFÍ skipulögðu 
hátíðarkvöldverð og settu upp ljósmyndasýningu. Var góður rómur gerður af 
þessum degi hér á Akureyri og var ekki annað að sjá en að ljósmæður skemmtu 
sér konunglega. Langar okkur í NLMFÍ að þakka þeim ljósmæðrum sem lögðu 
leið sína norður á ráðstefnuna, kærlega fyrir komuna. Í okkar huga verður þetta 
algjörlega ógleymanlegur dagur og kvöldið ekki síðra.   

Aðalfundur Norðurlandsdeildar var haldinn þann 1.júní 2018. Fimmtán 
félagsmenn mættu á fundinn sem haldinn var á Sauðárkróki. Farið var með rútu 
frá Akureyri og byrjaði fundurinn á því að skoðuð var starfsstöð Heilsugæslu 
Norðurlands á Sauðárkróki. Anna María, ljósmóðir á Sauðárkróki, sýndi okkur 
stöðina og að því loknu var haldið heim til hennar þar sem fundurinn fór fram. 
Anna María og maður hennar voru búin að elda fyrir ljósmæður og héldu 
höfðinglegt heimboð með glæsilegum veitingum.   
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Hefðbundin aðalfundarstörf fóru fram og voru tvær nýjar ljósmæður boðnar 
velkomnar í deildina, þær Arna Ingimundardóttir og Ragnheiður Diljá 
Gunnardóttir. Breytingar urðu á stjórn félagsins. María Bergþórsdóttir lét af 
störfum sem meðstjórnandi og tók Heiður Sif Heiðarsdóttir við af henni. 
Formannssætið var einnig laust og var skorað á Birgittu Níelsdóttur að halda 
áfram sem formaður og tók hún því.   
  

Núverandi stjórn NLMFÍ skipa:   
Birgitta Níelsdóttir, formaður  
Tinna Jónsdóttir, varaformaður  
Hrafnhildur Ævarsdóttir, gjaldkeri  
Kristín Hólm Reynisdóttir, ritari  
Heiður Sif Heiðarsdóttir, meðstjórnandi  
Ýmis önnur mál bar á góma og þar á meðal 100 ára afmæli LMFÍ sem síðan fór 
fram nú í byrjun maí með Norðurlandaráðstefnu í Hörpunni.  
  
Undir lok árs hélt Norðurlandsdeildin sinn árlega aðventufund, þann 7. 
desember. Fundurinn var haldinn að Brúnum í Eyjafjarðarsveit, sem er 
dásamlegt kaffihús með glæsilegu útsýni. Að þessu sinni mættu 16 félagsmenn 
til fundarins og var boðið upp á ljúffengar heimalagaðar veitingar. Skipst var á 
jólagjöfum eins og siður er, en að þessu sinni var þema gjafanna, gyllt,loðið eða 
sætt, sem vakti mikla lukku. Farið var í leiki, lesin jólasaga, sagðar sögur af 
ýmsum toga og að sjálfsögðu mikið 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 til allra á aðalfundi LMFÍ,   
f.h. stjórnar,   
Kristín Hólm Reynisdóttir, ritari NLFMÍ.  
 

Ársskýrsla Ljósanna til Ljósmæðrafélags Íslands fyrir 

árið 2016 

Barst ekki. 
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Stjórnar og nefndarkosningar 

Stjórn og nefndir Ljósmæðrafélags Íslands starfsárið 2018 til 2019 

  

Stjórn   sími netfang 

Formaður Áslaug Valsdóttir   
Varaformaður Steina Þórey Ragnarsdóttir   

Ritari Bergrún S. Jónsdóttir   

Varagjaldkeri Hafdís Guðnadóttir   

Gjaldkeri Inga Sigríður Árnadóttir    

Vararitari Guðlaug María Sigurðard   
Meðstjórnandi Katrín Sif Sigurgeirsdóttir   

    

Framboð    

Varaformaður Inga María H. Thorstenson   

Gjaldkeri Bryndís Ásta Bragadóttir   
Meðstjórnandi Guðlaug María Sigurðardóttir  
Vararitari Vantar framboð   

    
Aðaltrúnaðarmaður     

  Arndís Mogensen   
      

Ritnefnd     

Ritstjóri Ólöf Ásta Ólafsdóttir   
  Berglind Hálfdánsdóttir   

  Steinunn Rut Guðmundsd.    
  Emma Marie Swift   

  Steinunn Blöndal   

  Bryndís Ásta Bragadóttir hættir  
  Edythe Mangindin   
      
Kjaranefnd     

Formaður Katrín Sif Sigurgeirsd. Hættir Býðst til að klára samninga 
  Ella B. Rögnvaldsdóttir hættir Býðst til að klára samninga 

  Hildur S. Ragnarsd.    

  Guðlaug M. Sigurðard.    
  Formadrur LMFÍ   

     

 Framboð       

 Formaður kjaranefndar Guðlaug M. Sigurðard     

    
Fræðslunefnd      

  Stella Steindórsdóttir     

  Anna Eðvaldsdóttir     

  Guðlaug M. Sigurðard.     

  Ólafía S. Einarsd.     

  María Sunna Einarsdóttir     
       

Sjóðanefnd:       
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Formaður: 

 

Gjaldkeri LMFÍ     

  Formaður LMFÍ     

  Gréta Rún Árnadóttir   gretarunarna@gmail.com 

  Greta Matthíasdóttir 696 5087  gretamatt@gmail.com 

  Kristbjörg Magnúsd.    
        

        

Kjörnefnd       
formaður Ásta D. Ingibergsd.      

  Kristín H. Einarsdóttir     

  Edythe Mangindin     

        

Siðanefnd       

 Ólafía S. Einarsd.  8958505  
  Anna Rut Sverrisdóttir 860 0185 annarutljosa@gmail.com 

  Guðrún Halldórsdóttir 690 6385   

varamaður Katrín S. Sigurgeirsdóttir     

varamaður María R. Þórisd.      
    

Framboð    

  Katrín Sif sigurgeirsdóttir    Býður sig fram sem aðalmann  

Varamaður Vantar framboð   
    

Skemmtinefnd       

       
       

 Framboð      
  Vantar framboð     

        

Alþjóðlegur fulltrúi       
  Fulltrúi úr stjórn     

  Hildur Kristjánsdóttir 557 1591 hildurkr@simnet.is 

        
Skoðunarmenn       

  Ingunn Vattnes Jónsdóttir     

  Margrét Guðmundsdóttir     
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Fylgjskjöl 

 


