Yfirlit yfir starf og áætluð dagskrá í Deltadeild
starfsárið 2019-2020
Áhersluþættir: Verum vakandi og virkar
2019
Júlí
Alþjóðaráðstefna í Reykjavík 25.-27. júlí á
Loftleiðum

Ágúst

September
14. sept.
Framkv.ráðsfundur í Landssambandi

Október
Fundur 1
24. okt. fimmtudagur
Reykholt
Áætlun vetrarins og áhersluþættir
Fréttir frá Landssambandsstjórn
Evrópuþingið, frásögur
Uppstillinganefnd sett af stað
Félagsgjöld og breytingar á greiðsludegi

Nóvember
Fundur 2
27. nóv. miðvikudagur, Jólafundur
Varmaland
Ingibjörg Adda gestgjafi segir frá
smiðjuhelgum í skólastarfi
Minning að heiman, móðir mín – gripur sem
minnir á hana
Skipað í starfshópa vegna vorþings, hver
hópur fær hlutverk og setur sér áætlun
Skoða heimsmarkmið SÞ
Jólaföndur
Velja bók/bækur til að lesa (óskir okkar og
hugmyndir bókavarðarins, Halldóru)

Desember

Gleðileg jól kæru Deltakonur

Lesið bækurnar, sem við ætlum að fjalla um á
febrúarfundinum.

2020
Janúar

Gleðilegt og farsælt nýtt ár

Lesið jólabækurnar af kappi og hugleiðið starf
hópsins ykkar fyrir vor-ráðstefnuna
Skoðið möguleika á að sækja um styrki:
• International Scholarship
• Cornetet sjóðinn og
• Íslenska námsstyrkjasjóðinn

Apríl
Fundur 5
16. apríl, fimmtudagur
Akranes
Aðalfundur
Ný stjórn
Litið yfir farinn veg,
sérstaklega vefinn okkar og
framtíðarstefna sett
Vorráðstefnan nálgast

Júlí – ný stjórn tekur formlega við 1. júlí

Febrúar
Fundur 3
13. febr. fimmtudagur
Borgarnes

Mars
Fundur 4
12. mars fimmtudagur
Akranes

Bókafundur
Hlaðvarp / Umhverfismál
Vorráðstefnan – undirbún.
***
1. febr.: Umsóknarfrestur um styrk úr alþjóðlega
sjóðnum, International Scholarship Doktorsnemar
ganga að öllu jöfnu fyrir um þann styrk.
***
1. febr.: Cornetet sjóðurinn
Til að sækja ráðst. eða námskeið, sem haldin eru af
öðrum en DKG

Heimsókn til Valgerðar Janusdóttur á skólaog frístundasvið Akraness
Uppstillingarnefnd tilbúin með tilnefningar

Maí
Vorráðstefna DKG á Íslandi
9. maí, laugardagur
Borgarnes
Hótel B59
Deltadeild sér um aðbúnað og umgjörð.
***
Fundur 6
28. maí, fimmtudagur
með Lambdakonum í Reykholti.
Bjóðum þeim á sýninguna í Snorrastofu og
e.t.v. frásögu af konum í bókum Böðvars
Guðm. um vesturfara, Híbýli vindanna og
Lífsins tré.
Muna að greiða árgjöldin!

Júní

Ágúst

Sept. Framkvæmdaráðsfundur – skv. venju

Vorþingið til umræðu og undirbúnings
***
1. mars: Umsóknarfrestur um styrk í Íslenska
námsstyrkjasjóðinn

Deltakonur í störfum
fyrir Landssambandið 2019-2020:
•
•
•
•
•

Theodóra Þorsteinsdóttir er í stjórn
Jensína Valdimarsdóttir er gjaldkeri,
Jónína Eiríksdóttir, uppstillingarnefnd,
Sigrún Jóhannesdóttir, laganefnd,
Valgerður Janusdóttir, námsstyrkjanefnd.

Árgjöldin greiðist fyrir 30. júní

DKG vill...efla tengsl, heiðra, efla starfsáhuga, stuðla að æskilegri lagasetningu, veita styrki, efla þroska, fræða.
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