Aðalfundur
2019
Heimili og skóli – landssamtök foreldra

Dagskrá
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla stjórnar um störf og starfsemi samtakanna lögð fram til
umræðu og samþykktar
• Endurskoðaðir ársreikningar lagðir fram
• Kosning í stjórn samtakanna
• Kosning tveggja skoðunarmanna
• Önnur mál

Kosning fundarstjóra
og fundarritara
• Sigurður Sigurðsson býður sig fram
sem fundarstjóra
• Hildur Halldórsdóttir býður sig fram
sem fundarritara

Ársskýrsla Heimilis og skóla 2019
• Átta kaflar og undirkaflar sem lýsa gróskumikilli starfsemi
• Ánægjulegt að fjöldi nýrra félaga skiluðu sér inn úr úrtaki en
tímarit samtakanna ásamt bréfi frá formanni og greiðsluseðli í
heimabanka voru send á úrtak 3694 einstaklinga (foreldrar í
einum árgangi barna í 1. bekk með virkar upplýsingar í
þjóðskrá) og greiddu 1137 þeirra félagsgjaldið eða um 31%
og teljast því nýir félagar.
• Samstarfssamningur við MMRN í undirbúningi 2019 og loks
undirritaður í janúar 2020.

Ársskýrsla Heimilis og skóla 2019
• Haldið er utan um ráðgjöf Heimilis og skóla með ráðgjafarforriti frá
Lausn hugbúnaði og var forritið uppfært á árinu, allir flokkar
endurskoðaðir sem og skipulag.
• Þarf ekki að koma á óvart að foreldrar eru helmingur þeirra sem
hafa samband og þar á eftir koma foreldrafélög og foreldraráð
(samtals 67,5%). Nánari skipting ráðgjafar á bls. 6-7 í ársskýrslu.
• Helstu verkefni: fulltrúaráðsfundir, Foreldraverðlaun og heimsókn,
Foreldradagurinn og samstarf við Menntavísindasvið, Dagur gegn
einelti, Krakkar með krökkum, Lestrarátak Ævars vísindamanns,
Verum vakandi, Það eru engir töfrar myndbönd, tímarit, Sterkari út í
lífið, SAFT verkefni.

Ársskýrsla Heimilis og skóla 2019
• SAFT 2019:

Fræðsluerindi
Ábendingahnappur
Alþjóðlegi netöryggisdagurinn
UngSAFT – ungmennaráð SAFT
Evrópuráð um stafræna velferð
Ekkert hatur – orðum fylgir ábyrgð
Lýsa - rokkhátíð samtalsins
Útgáfa: Ung börn og snjalltæki uppfærð, Börn og miðlanotkun
endurprentuð, Skjáviðmið fyrir börn og ungmenni, Snjallspjall,
tímarit
• Hver er ég? Fræðsluherferð með Siggu Dögg, kynfræðingi
• Sterkari út í lífið
• Samningur við þrjú ráðuneyti undirritaður 3. apríl 2019
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Ársskýrsla Heimilis og
skóla 2019
• Erlent samstarf
• NOKO – Nordisk Komitté
• Kveikingardagurinn
• NABO – norrænt samstarf gegn
einelti
• Project Children can not wait!
• Íslenska forvarnamódelið –
Planet Youth

Ársreikningur 2019
• Á síðasta aðalfundi var varað við gera mætti ráð fyrir auknum kostnaði í næsta ársreikningi vegna fleiri starfsmanna,
hærri leigu o.s.frv.
• Tap ársins er 2.450.950 kr. en á sér eðlilegar skýringar
• Framlag ráðuneytis í nýjum samningi hækkaði ekki eins og vonast var til en nú tekur framlag ríkisins breytingum í
samræmi við almenna verðlagsuppfærslu í fjárlögum
• Fleiri starfsmenn – meiri kostnaður

• Leiga og rekstrarkostnaður húsnæðis hækka, höfðu staðið í stað lengi
• SAFT greiðslur detta inn báðum megin við áramót og ná ekki alltaf inn á reikningsárið því þær fylgja verkefnatímabili
(yfirstandandi tímabil hófst 1. jan. 2018 og er til 31.des. 2020 og næsta tímabil verður 1.jan.2021-31.des.2021 og svo
vonandi þriggja ára tímabil eftir það). Næsta greiðsla er í ágúst 2020 en hluti hennar tilheyrir árinu 2019 og seinni
greiðsla vegna þjónustusamnings við MMRN fyrir 2020 kemur í júlí
• Þjónustugjöld banka og Valitor taka sinn toll, munum freista þess að semja um afslátt af þeim
• Tekjur hækka en kostnaður hækkar á móti í svipuðu hlutfalli
• Sóknarfæri í fleiri útseldum erindum
• Mikilvægt að horfa til þess að síðastliðin fimm ár hefur verið samtals um 12,8 milljón króna hagnaður og staðan á eigin
fé er góð

Kosning í stjórn
samtakanna
• Í framboði til formanns:
• Sigrún Edda Eðvarðsdóttir

• Í framboði eru:
• Eydís Heiða Njarðardóttir
• Funi Sigurðsson
• Sigríður Arndís Jóhannsdóttir

Kosning
skoðunarmanna
• Í framboði eru:
• Hlíf Böðvarsdóttir
• Hilmar Ingimundarsson

Önnur mál

