
Deildastarfið hefur verið 

öflugt í vetur og margar 

deildir eru að taka inn 

nýja félaga þessar 

vikurnar. Við tökum 

þeim fagnandi og 

minnum ykkur á að 

tilkynna þær til 

félaganefndar auk þess 

sem skrá þarf þær til 

alþjóðasamtakanna. 

Formaður félaganefndar 

er Elínborg 

Sigurðardóttir 

Epsilondeild.  

 

 

 

Það styttist í aðalfundi 

deildanna þar sem ný 

stjórn verður valin. Ekki 

er mikið eftir af 

kjörtímabili ykkar og ég 

er viss um að þessi tvö ár 

hafa liðið hratt. 

Fyrrverandi formenn 

þurfa að vera nýjum 

formönnum og stjórnum 

til halds og trausts og 

sækja stjórnarfundi ef 

þess er óskað.  

 

Ágætu formenn 

 

Fréttabréf forseta 

 

Styrkjum tengsl til framtíðar 

Ég þakka öllum þeim 

formönnum sem hafa 

sent mér ársskýrslur 

deildanna. 

 

Gestur vorþingsins 

verður Evrópuforsetinn 

okkar Maria Katharina 

Heimbach.. 
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Með kveðju 

Guðbjörg 

forseti DKG 

gugga@mitt.is 

Vorþing 10.maí  

á Ísafirði 

Dagskrá þingsins birtist 

innan tíðar á 

heimasíðunni. 

Menntanefndin ásamt 

Iotadeildinni er að 

skipuleggja góðan dag 

fyrir okkur, fróðlegan og 

fjörugan. Munið eftir að 

panta gistingu tímanlega 

og skipuleggja ferðina 

vestur.Ég hvet ykkur til að 

fjölmenna á þingið með 

ykkar deildarkonur og 

ekki síst verðandi 

formenn, koma saman, 

kynnast og njóta líðandi 

stundar í góðum  

Uppstillinganefndir þurfa að 

hefja störf sem fyrst. Tillögur 

að nýjum stjórnum deildanna 

þurfa að liggja fyrir innan 

tíðar.  

 

Ég hvet allar félagskonur til 

að taka að sér störf innan 

deildanna. Þannig kynnumst 

við félaginu og félagskonum 

enn betur og fáum þjálfun í 

framkomu, fundarstjórn og 

skipulagningu. 

 

Gangi ykkur vel í 

deildastarfinu á vorönninni. 

Munið heimasíðuna og 

Facebook síðuna. Verum 

duglegar að mæta á fundi og 

jafnvel að heimsækja aðrar 

deildir því það styrkir tengsl 

til framtíðar. 

 

Kynningarbæklingur DKG 

á Íslandi hefur verið 

endurútgefinn og sendur til 

allra formanna deilda og 

nefnda.  

Við skulum nota hann 

þegar við viljum kynna 

félagið okkar. 

Ég hvet ykkur til að nota 

hvert tækifæri til að 

kynna félagið okkar. 

Tölum um félagið okkar, 

skrifum í blöðin og látum 

vita af okkur.  

Segjum frá því góða og 

öfluga starfi sem unnið 

er í deildunum og vek-

jum athygli á störfum         

félagskvenna.  

Kynnum DKG 

 


