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Fréttabréf forseta
Styrkjum tengsl til framtíðar
Ágætu félagar

Dagatal

Gleðilegt ár og bestu þakkir fyrir þau
gömlu. Flestar deildir eru búnar að halda
sinn fyrsta félagsfund á nýju ári og er það
ánægjuefni að starfið fari af stað af
fullum krafti. Mér hefur ekki enn tekist
að heimsækja allar deildir en ætla að
reyna að nýta vorönnina vel. Margt
spennandi er framundan hjá DKG konum
auk fræðandi og fjörugra funda í
deildunum. Fyrst er að nefna
landssambandsþingið sem verður 9.—10.
maí. Þessa dagana er verið að fullmóta
dagskrá og velja fundarstað og verða
upplýsingar sendar til ykkar við fyrsta
tækifæri. Evrópuþingið verður síðan í
Svíþjóð 5.– 8. ágúst og ég veit að konur
eru nú þegar farnar að skipuleggja
ferðalag þangað. Gaman væri að sjá
stóran hóp frá Íslandi í Borås. Ég hvet
ykkur til að fara inn á síðu þingsins
http://erc2015.weebly.com/ og skoða
dagskrána, hótel o.fl. Upplagt að fella
þingið inn í sumarferðalag til Svíþjóðar.

1.feb. Formenn skila skýrslum til forseta (form 54). Þið megið
skrifa þær á íslensku. Ég safna saman uppl. úr þeim og sendi til
höfuðstöðva og þarf að skila þeirri skýrlsu 1.mars.
1.feb. Formenn skila skýrslum til félaganefndar (form2), sent til
elinborg27@gmail.com
1.feb. International Scolarship Application, fyrir DKG konur í
meistara eða doktorsnámi, sjá umsóknareyðublöð á dkg.org.
9.feb. Senda inn tillögur til laganefndar að breytingum á reglugerð,
hulda.bjork@simnet.is
1.mars Umsóknarfrestur um innlendan skólastyrk. Sjá eyðublað á
heimasíðunni.
1.mars International Achievement Award, allar félagskonur,
deildir og landssamband geta tilnefnt konur. Sjá eyðublað á
dkg.org. og auglýsingu á heimasíðu okkar.
9.-10.maí Landssambandsþing á höfuðborgarsvæðinu
7.nóv. 40 ára afmæli DKG á Íslandi, með stofnun Alfadeildar 1975
Félagatalið
Mikilvægt er að senda allar breytingar á félagatali til félaganefndar
og Eyglóar (elinborg27@gmail.com/eyglob@unak.is)

Lyklakippur
Handunnar lyklakippur með merki DKG eftir
listamanninn Philippe Ricart.
Þær kosta kr. 2000 og fást hjá Jensínu
gjaldkera (gvjv@simnet.is). Lyklakippurnar
verða einnig seldar á landssambandsþinginu í
vor.

Amason Smile
Þið getið styrkt samtökin með því að versla á Amason Smile, sjá nánari
upplýsingar https://smile.amazon.com/ch/27-3752095 Hlutfall af því sem
þið verslið rennur þá til DKG.

Aðalfundur—
landssambandsþing
9. og 10. maí 2015.
Takið helgina frá og
stefnum á að hittast
Bestu kveðjur
Guðbjörg,
forseti DKG

