
 
        

 
Á rsský rsla aðildarfé lags Sja lfsbjargar lsh. 

Fyrir starfsárið 2021 
 

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 . 
 

 

Nafn félagsins:      

Sjálfsbjörg í Skagafirði 

Póstfang:   550 Sauðárkrókur 

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

 

Formaður: Magnús G. Jóhannesson kt110468-3429 signus007@gmail.com 

Varaformaður: Ólafur R.Ólafsson kt120369-5719 oliola69@simnet.is 

Gjaldkeri:Stefanía Fjóla Fimmbogadóttir kt020259-5239 gustef@simnet.is 

Ritari: Sæunn Hrönn Jóhannesdóttir kt080272-4809 saeunnjoh72@gmail.com 

Meðstjórnandi: Sigríður Gunnarsdóttir kt200775-3689 serasigga@gmail.com 

Meðstjórnandi: Sigrún Fossberg Arnardóttir kt041775-3169 s.fossberg@simnet.is 

 

Meðstjórnandi: 

 

Aðalfundur var haldinn (dags.):  

 

Félagafjöldi. 

Í upphafi árs 2021: 54 

Í lok árs 2021:52 

 

 Félagsgjald hvers félaga kr. 2.500 

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 

...). 

 



 

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

fjáraflanir osfrv.). 

 

 

Allt í stoppi vegna Covid 19 

Fjármál ársins. 

Var settur saman ársreikningur fyrir árið 2021 (já/nei) _Nei___  Fylgir hann með (já/nei) ____ 

 

Heildar tekjur ársins 2021kr.  

Heildar gjöld ársins  2021 kr.  

Hagnaður (tap)                  kr. 

 

 

Eignir í upphafi árs kr. 

Eignir í lok árs kr. 

 

Bankainnistæða í lok árs 2021 kr. 

Aðrir sjóðir í lok árs 2021 kr. 

 

 

Helstu fjárfestingar á árinu: 

 

 

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

rekstrinum lauslega). 

 

 

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

hvers styrks). 

 

 

 

Annað: 

 

 

 

 

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


