
 
        

 
Á rsský rsla aðildarfé lags Sja lfsbjargar lsh. 

Fyrir starfsárið 2020 
 

Þetta er sérstakt eyðublað sem farið er fram á að öll aðildarfélög Sjálfsbjargar landssamtaka 

fylli út eins nákvæmt og kostur er. Skýrslan nær til starfsemi félagsins almanaksárið sem 

tiltekið er hér að ofan. Markmiðið með samræmdu skýrsluformi er að auðvelda samantekt 

um starfsemi landssamtakanna.  

 

Skýrslunni þarf að skila inn rafrænt til skrifstofu Sjálfsbjargar á netfangið: 

info@sjalfsbjorg.is fyrir lok mars ár hvert . ATH breyttur frestur vegna Covid og seinkun 

landsfundar á árinu 2021. 
 

 

Nafn félagsins:      

Sjálfsbjörg Suðurnesjum 

Póstfang:  

260   

Stjórn félagsins (í lok árs), nöfn, kt, netföng og gsm númer hvers og eins. 

 

Formaður:Hafdís Björg Hilmarsdóttir kt 290653- 2159 s.8673329 nf. gag@internet.is 

Varaformaður:Margrét S Jónsdóttir kt 050361-5789 s.8624848 nf. dalbr@simnet.is 

Gjaldkeri:Vilhelmina Pálsdóttir kt.121158-4939 s.6166670 nf.villapals@live.com 

Ritari:Ágúst Guðjónsson kt.110755-5469 s.7718684 nf.gag@internet.is 

Meðstjórnandi:Auður Brynjólfsdóttir 

Meðstjórnandi:Dóra Ársælsdóttir 

Meðstjórnandi:Guðný P Adólfsdóttir 

 

Aðalfundur var haldinn (dags.): 22.05.2021 

 

Félagafjöldi. 

Í upphafi árs 2020:50 

Í lok árs 2020:50 

 

 Félagsgjald hvers félaga kr. 0 

Félagsheimili – fasteign félagsins (lýsið hvar félagið hefur félagsstarf sitt, hvort það leigir eða 

á fasteign – staðsetningu húsnæðis og stærð í fm – ef eign þá fasteignamat – og nýtingu þess 

...). 

Fasteign félagsins er að Iðavöllum 9.Húsið skiftist í 3 rými sem hefa verið nýtt undir fömdur. 



Helstu atriði úr félagsstarfi ársins (t.d. fjöldi stjórnarfunda og félagsfunda, helstu viðburðir, 

fjáraflanir osfrv.). 

Öll starfsemi hjá félaginu hefur legið niðri í um eitt ár vegna covid-19.Formlegir stjórnarfundir 

hafa ekki verið haldnir. 4 félagar tóku þátt í námskeiði varðandi aðgengismál sem haldið var á 

zoom. 

 

 

Fjármál ársins. 

Var settur saman ársreikningur fyrir árið 2020 (já/nei) __já__  Fylgir hann með (já/nei) __nei__ 

 

Heildar tekjur ársins 2020 kr. 1.722.898 

Heildar gjöld ársins  2020 kr.1.055.61  

Hagnaður (tap)                  kr.667.737 

 

 

 

Helstu fjárfestingar á árinu:engar fjárfestingar. 

 

 

Annar rekstur félagsins (t.d. ef félagið rekur vinnustofu eða einhvern annan rekstur – lýsa 

rekstrinum lauslega).félaagið hefur verið með opið hús einusinni í viku gegnum árin en síðasta 

ár hefur öll starfsemi legið niðri. 

 

 

Styrkir veittir á árinu (tiltaka ef félagið veitti styrki á árinu – til hvers og hverra og upphæð 

hvers styrks).styrkir alls 400.000. 

 

 

 

Annað: 

 

 

 

 

 
Ef félagið gefur út eigin skýrslu eða ársreikninga, endilega látið það fylgja með. 


