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Constitution Committee 

 

Fyrsti fundur var haldinn í Austin 23.-24. október 2014. Tveir símafundir hafa verið haldnir 
síðan, 15. janúar og 23. mars 2015. Næst verður fundað í október 2015.  

Aðalviðfangsefni nefndarinnar er að taka við breytingatillögum á lögum og reglugerðum 
alþjóðasambandsins, taka afstöðu og senda áfram til stjórnar. Ennfremur er það hlutverk 
nefndarinnar að taka við breytingum sem samþykktar hafa verið á alþjóðaþingum á lögum og 
reglugerðum og koma þeim í birtingarform. Einnig þarf að huga að því að handbókin, Go-to-
guide sé í samræmi við allar breytingar. Nefndin á einnig að fara yfir lög landssambanda og 
sjá til þess að eyðublöð og tékklistar sem falla undir nefndina séu í lagi. Þá er ótalið hlutverk 
nefndarinnar eins og annarra alþjóðanefnda að standa fyrir vinnustofum á svæðaþingum. 
Það er gert ráð fyrir að þær fylgi allar sömu línu, sami titill, sama inntak, en ég fékk leyfi til að 
fjalla um það sem ég tel að snerti Evrópusvæðið meira. Það er ákveðin tilhneiging til 
miðstýringar af hálfu alþjóðasamtakanna og það er ekki beinlínis til þess að styrkja 
Evrópusvæðið sem mér sýnist heldur veikt þegar á heildina er litið.  

Starfið í þessari nefnd hefur verið lærdómsríkt og skemmtilegt en flókið á köflum og margt 
sem krefst mikillar yfirlegu og nákvæmni. Bandarísku konurnar eru mjög vel inni í því sem 
snýr að lagabókstafnum og hefðunum. Ég er að læra og hef verið að spyrja út í ýmislegt og 
reyna að benda á hluti sem þær hafa kannski ekki hugsað út í. Starfið virkar mjög 
Ameríkumiðað og hugsunin oft önnur en hinum megin við hafið. 

Þó að það komi ekki beint þessu nefndarstarfi við, langar mig í þessu samhengi að benda á 
breytingartillögu á lögum sem kom frá Íslandi og var samþykkt á alþjóðaþinginu 2014. Þannig 
er mál með vexti að á þinginu í Amsterdam 2013 var vinnustofa undir handleiðslu Kate York 
frá Englandi. Þarna voru margar konur mættar. Verkefnið var að ræða í hópum m.a. hvernig 
við sem almennir félagar vildum hafa svæðaráðstefnur. Það komu fram ákveðnar skoðanir á 
því að það ætti að draga úr vinnustofum sem snerust um málefni alþjóðasamtakanna en 
leggja meiri áherslu á menntamálin. Eftir þingið hafði ég samband við Sigrúnu Klöru og 
Guðnýju Helgadóttur og við settumst niður og sömdum breytingartillögu sem síðan var send 
í nafni landssambandsins okkar. Svona hljómar hún, en áður kom áherslan á Society activities 
á undan educational workshops:  



Regional conferences are held to provide educational workshops and leadership training and 
to disseminate information regarding Society activities. Sessions may be conducted 
electronically or by the regional representative of the related committee.  

Okkar rök voru þessi: 

With modern technology and the comprehensive Society website, it has become easier to 
disseminate information regarding Society activities. With less emphasis on Society matters 
more time could be devoted to the purpose of rendering better service to the membership 
(cf. Constitution Article V, Section D 7) in the form of professional activities and 
opportunities for networking and exchange of experiences. The Europe region comprises 
many countries with different languages. However, they have a lot in common and a lot to 
learn from each other. By emphasizing this aspect there would hopefully be greater 
attendance at regional conferences and that in itself would strengthen the region and 
consequently strengthen the Society.  
Þessi breyting hefur ekki komist til skila eftir dagskránni í Svíþjóð að dæma.  

Auður Torfadóttir 
Etadeild 

Education Award’s Committee 

 

Lyktin var yndisleg þegar ég steig út úr leigubílnum fyrir framan höfuðstöðvar Delta Kappa 
Gamma í Austin. Þetta eru hinar umtöluðu Headquarters, hugsaði ég um leið og ég dró heitu 
útlandalyktina djúpt að mér. Ferðalagið var langt og strangt. Ég fór frá Dalvík á þriðjudegi, 
þorði ekki öðru vegna allra lægðanna sem renndu sér yfir landið okkar nú í vor, flaug út á 
fimmtudegi, gisti í New York um nóttina og flaug svo niður til Austin á föstudegi, daginn sem 
fundurinn hófst. Og dagurinn byrjaði spennandi, því á flugvellinum í Austin fékk ég hringingu 
frá manninum mínum: „Það er kviknað í hótelinu þínu!“ Já, á meðan ég reyndi árangurslaust 
að blunda aðeins um borð í vélinni, var hótelið rýmt og verðandi herbergisfélagi minn lenti á 
náttfötunum út á götu! Vaskir slökkviliðsmenn hópuðust að og björguðu málunum – alveg 
eins og í sjónvarpinu og allt endaði vel. 



Þegar ég bauð mig fram í nefndina Educators Award vissi ég í raun ekki hvað ég var að fara út 
í. Ég hafði einfaldlega áhuga og aðstæður til að geta boðið fram krafta mína. Verkefni 
nefndarinnar er að velja bók eftir konu/konur sem fær $ 2500 verðlaun og mikla kynningu. 
Þegar líða fór að jólum fóru bækurnar að streyma inn um lúguna og að lokum taldi 
bókastaflinn 32 bækur! Þá hófst hinn mikli lestur, pælingar og vangaveltur. Hver 
nefndarkvenna er með sams konar lista yfir atriði til að meta bækurnar; hvernig á bókin 
erindi til samfélagsins í heild og til samfélags DKG, er bókin vel skrifuð, er efnið vel rannsakað 
o.s.frv.  

Verðlaunabókin í ár ber heitið It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens, eftir 
fræðikonuna danah boyd (hún skrifar nafn sitt með litlum stöfum). Bókin er afrakstur margra 
ára rannsókna og fjallar um netnotkun unglinga. Sannarlega áhugaverður lestur fyrir alla þá 
sem vilja fræðast um unglinga og hvað það er sem þeir raunverulega eru að gera.  
Heiðursviðurkenningu fékk bókin The Human Age: the World Shaped by Us, eftir Diane 
Ackerman. 

Þegar ég gekk í DKG tók ég eftir hve mikið var talað um vináttu og hlýhug DKG systra og hvar 
sem er í heiminum tækju þær systur hver annarri opnum örmum. Þetta upplifði ég í Austin. 
Af okkur fimm sem í nefndinni sitja, er ég sú eina sem hinar þekktu ekki – þær þekktust allar. 
Ég tilheyri hinni ungu Mýdeild hér á Íslandi og hef því tiltölulega litla reynslu innan 
samtakanna og mætti alveg græn á fundinn. Mér var tekið mjög vel, bæði af starfsfólki 
höfuðstöðvanna sem og nefndarkonum. Á fundinum ríkti jákvæðni, hlýja, virðing og 
vinnusemi, bæði meðal nefndarkvenna og starfskvenna höfuðstöðvanna. Sem birtist e.t.v. í 
því að málum er einfaldlega reddað eins og þegar vatnið var tekið af húsinu á 
laugardeginum. Vatni var safnað í krukkur, krúsir og vaska víðsvegar um húsið, klósettum 
skipt á milli fundarkvenna og áætlun haldið! 

Ég er reynslunni ríkari, ég átta mig aðeins betur á uppbyggingu samtakanna og hef 
sannarlega meiri og betri tilfinningu fyrir sögu Delta Kappa Gamma. Það að ganga um 
höfuðstöðvarnar, finna anda hússins, lesa í umhverfið og fá smá sögustund á staðnum fannst 
mér afar dýrmætt. Ég hvet konur til að bjóða sig fram í alþjóðleg nefndarstörf og alls ekki láta 
óöryggi hefta sig. Ég hlakka til starfsins framundan og þess þegar bækurnar byrja að streyma 
á nýjan leik, eins og bréfin Hogwarts til Harry Potter! 

Dagbjört Ásgeirsdóttir 
Mýdeild 

  



Educational Excellence Committee 

 

Hlutverk „Educational Excellence Committee“ er að leggja fram tillögur að verkefnum sem 
geta eflt og styrkt félagskonur, þróað menntamál og aukið þekkingu og vitund um stöðu 
menntamála í heiminum.  

Síðastliðið haust tók ég sæti í nefndinni fyrir hönd DKG á Evrópusvæðinu. Tveir fulltrúar 
koma frá hverju svæði og því er um ansi fjölmenna nefnd að ræða. Á fundi nefndarinnar í 
október sl. í höfuðstöðvum samtakanna í Austin í Texas var rætt um þær megináherslur sem 
nefndin mun leggja í starfinu á þessu tvíæri og kynna á námskeiðum og málstofum á 
svæðaþingunum í sumar. Ákveðið var að hafa yfirskriftina „Pick your passion!“ Þrjú 
meginsvið voru valin: „Empowering Women through Leadership Opportunities“, „Promoting 
Excellence in Education through Programs and Projects“ og „Changing Global Awareness 
through Collaboration Worldwide“. Á svæðaþingunum verður fjallað um þessi þrjú 
viðfangsefni og gefin dæmi um hvernig fjalla megi um þau í starfi deilda.  

Deildir eru á engan hátt bundnar af þessum tillögum heldur eru þær hugsaðar sem 
stuðningur við starf þeirra ef þær svo kjósa. Það fer eftir aðstæðum á hverjum stað, áhuga og 
möguleikum hvernig landssambönd og einstakar deildir velja að vinna að markmiðum 
samtakanna eins og þau eru skilgreind í lögum og reglugerðum en vonandi geta hugmyndir 
nefndarinnar alið af sér frekari hugmyndir um verkefni sem félagskonur geta unnið að á 
vettvangi DKG. 

Guðný Helgadóttir 

Gammadeild 

  



Evrópu Forum 

 

Eins og segir á heimasíðunni okkar þá eru fjögur umræðutorg (Forum) í alþjóðasamtökum 
Delta Kappa Gamma Society International, þ.e.  kanadískt, evrópskt, suður-amerískt og 
bandarískt. Um er að ræða vettvang þar sem lögð er áhersla á að styrkja starfið á viðkomandi 
svæðum og efla tengsl milli landa innan þeirra. Fundir í Evrópu Fórum (EF), eins og 
umræðutorg okkar svæðis er kallað í daglegu tali, eru haldnir einu sinni á ári, ýmist í 
tengslum við Evrópuþing eða alþjóðaþing samtakanna.  

Delta Kappa Gamma starfar nú í átta löndum í Evrópu og á hvert land fulltrúa í nefnd 
(European Forum Committee) sem undirbýr hina árlegu Forum fundi og stýrir störfum EF á 
milli funda. Nefndin er skipuð til tveggja ára í senn og kýs hún sér formann. Núverandi 
formaður er Riet Smits-Hoenderken frá Hollandi. Starfandi nefnd 2014-2016 óskar að stuðla 
að auknum sýnileika DKG í Evrópu, efla kynningu á áhugaverðum verkefnum og starfsháttum 
og hvetja til aukins samstarfs félaga og deilda milli landa. Þá er lögð áhersla á að efla 
meðvitund um sögulega þróun DKG í einstökum löndum og á Evrópuvísu og minnast 
sporgöngukvenna. 

Laugardaginn 8. ágúst 2015, á seinasta degi Evrópuþings Delta Kappa Gamma í Borås, verður 
næsti fundur í Evrópu Fórum. Að venju er fjallað um tiltekið þema áður en gengið er til 
dagskrár aðalfundar. Þemað í ár er „Who wants to be a teacher“ og mun Katrin Saks frá 
Eistlandi segja frá þarlendri rannsókn undir yfirskriftinni: „A Study on the Popularity of 
Teaching Profession in Estonia”. Ég vonast til að sjá sem flestar ykkar á þeim fundi. 

Kristrún Ísaksdóttir 

Gammadeild 

  



Membership Committee 

 

Félaganefnd alþjóðasamtaka DKG, International Membership Committee, sér um ýmis mál 
sem snerta félagaaðild almennt svo sem þjálfun, gagnasöfnun um starfið sem fer fram og 
tillögur um breytingar á málefnum sem snerta félaga samtakanna. Nefndin fer yfir 
leiðbeiningar, t.d. um innsetningu nýrra félaga, hvernig eigi að viðhalda fjölda í deildum og 
fleira tengt félagaaðild. Hún vinnur einnig að því að efni sé aðgengilegt á vefnum.  

Þjálfun nýrra formanna félaganefnda landssambanda á svæðaráðstefnum samtakanna er 
mjög mikilvæg. Miðvikudaginn 5. ágúst 2015, daginn sem Evrópuráðstefnan er sett, verður 
dagsnámskeið í Borås í Svíþjóð fyrir Evrópusvæðið, en námskeiðið er milli kl. 08:30-15:30. 
Ráðstefnan er síðan sett kl. 18:30. Mjög mikilvægt er að öll Evrópulöndin sendi fulltrúa á 
þetta námskeið sem og önnur námskeið sem eru í boði þennan dag. Konur sem koma til með 
að stýra þeim málaflokki sem um ræðir eru sérstaklega hvattar til þátttöku. Stjórn 
alþjóðasamtakanna og alþjóðanefndirnar kynna þar þau atriði sem unnið er að og konur fá 
einnig tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri og hafa þar með áhrif.  

Á alþjóðaþingum er látinna félagskvenna minnst. Nefndin undirbýr þessa hátíðlegu 
minningarathöfn og er næsta þing í Nashville Tennessee 2016.  Þar mun einnig verða tilkynnt 
um heiðursfélaga eftir tillögum sem nefndin hefur unnið að. 

Nefnd sú sem starfar tímabilið 2015-2017 hittist í Austin í Texas síðast liðið haust og setti sér 
markmið sem sjá má á síðu nefndarinnar,  

https://www.dkg.org/category/committee/membership  

Nefndin hefur haldið fjölda veffunda og á í miklum tölvusamskiptum. Nefndinni berst 
fjöldinn allur af fyrirspurnum sem reynt er að leysa úr með aðstoð Nitu R. Scott sem er okkar 
tengiliður við alþjóðaskrifstofuna. 

Þátttaka í alþjóðasamtökum DKG gefur konum fjölmörg tækifæri til að hafa áhrif á 
menntamál víðsvegar í heiminum. Við viljum hvetja konur til enn frekari samskipta og 
munum kynna nokkra möguleika til þess á svæðaráðstefnunum í sumar. Mikilvægast er þó 
að með þátttöku í DKG gefst tækifæri til að hitta konur með sama áhugamál þvert á 

https://www.dkg.org/category/committee/membership


menntakerfið og einnig víðsvegar í þjóðfélaginu jafnframt því að efla leiðtogahæfni og efla 
sig í lífi og starfi.  

Ég hlakka til að kynna ykkur nýja möguleika sem samskiptavefur samtakanna, 
https://www.dkg.org  mun gefa okkur en verið er að endurnýja hann um þessar mundir. 

Ingibjörg Jónasdóttir 

Gammadeild 

 

Nomination Committee 

 

Á alþjóðaþingi Delta Kappa Gamma í Indianapolis í sumar var ég kjörin í Nomination 
nefndina. Við komum fimm nýjar í nefndina frá svæðunum fimm. Við erum kosnar til fjögurra 
ára en nefndin telur tíu konur og eru fimm nýjar kosnar á tveggja ára fresti. Tvær eru frá 
hverju svæði. Formaður nefndarinnar er Dr. Morag Gundy frá Ottawa í Kanada. Á fyrsta fundi 
okkar í Austin síðastliðið haust sagði hún mér frá því að hún ætti tengdadóttur af íslenskum 
ættum sem hún væri mjög ánægð með. Fjölskylda hennar væri mikils metin í Kanada.  

Í stuttu máli er nefndinni ætlað að skipa nýjar embættiskonur í hin ýmsu embætti svo sem 
alþjóðaforseta, fyrsta og annan, Nominations nefndina, fjárlaganefndina og í fleiri 
toppstöður en kosið er á tveggja ára fresti. Næsta þing okkar verður í Nashville 5. – 10. júlí 
2016. 

Við í Nomination nefndinni komum næst saman í Austin 27. október 2015 og veljum þá nýjar 
konur. Umsóknarfrestur um þessi embætti rennur út í haust. 

Við höfum allar verk að vinna á svæðisþingunum í sumar. Ég og Kate York frá Englandi og 
fyrrverandi Evrópuforseti verðum á Evrópuþinginu í Svíþjóð í sumar. Það hefur verið mjög 
ánægjulegt að vinna með samstarfskonum mínum í nefndinni. Við kynntumst vel í haust, 
bjuggum á góðu íbúðahóteli í Austin í göngufæri við skrifstofur aðalstöðva DKG. Einnig 
kynntist ég betur alþjóðaforsetanum Lyn, en henni hafði ég kynnst lítillega þegar hún 
heimsótti okkar þing á Hótel Heklu 2013. Hún er mikil baráttukona og dugnaðarforkur og vill 
veg samtakanna sem mestan. 

https://www.dkg.org/


Formaðurinn okkar Morag Gundy hefur haldið okkur vel við efnið með stöðugum 
tölvupóstum þar sem við verðum að gera grein fyrir ýmsum málum er snerta samtökin og 
nefndina. Símafundur verður haldinn 30. apríl. Ég hlakka til að hitta Kate og fleiri DKG konur 
sem ég hef hitt á Evrópuþingum. Það er alltaf mikil kátína og fræðsla á þessum þingum. 
Íslenskar DKG konur hafa alltaf fjölmennt á Evrópuþingin. 

Sjöfn Sigurbjörnsdóttir 

Alfadeild 

Scholarship Committee 

 

Eitt af fyrstu verkum alþjóðaforseta að loknu alþjóðaþingi er að skipa í nefndir til næstu 
tveggja ára. Ein af þeim er námsstyrkjanefndin.   

Verkefni nefndarinnar er að úthluta styrkjum til kvenna innan samtakanna sem eru í 
doktorsnámi eða meistaranámi. Þær sem stunda doktorsnám fá úthlutað 10.000 dollara 
styrk og meistaranemar 6.000 dollurum. Þetta eru verulegar upphæðir enda voru 43 konur 
sem sóttu um styrki þetta árið, flestar frá Bandaríkjunum. Umsóknaraðilar þurfa að hafa 
verið félagar í samtökunum í þrjú ár. Allt að 30 styrkjum hefur verið úthlutað árlega. Í ár var 
úthlutað 10 styrkjum. Níu til doktorsnema og einum til meistaranema.  Aðeins ein kona frá 
Evrópu sótti um styrk sem hún fékk í doktorsverkefni sem hún vinnur við. Hún er frá 
Finnlandi.  

Við erum fimm konur sem sitjum í Scholarship nefndinni, ein frá hverju svæði samtakanna. 
Ég er fulltrúi Evrópusvæðisins.   

Fyrsti fundur okkar var haldinn í febrúar, svo kallaður Skype-fundur, hann fór fram, eins og 
nafnið bendir til, í gegnum tölvuskjáinn, afskaplega þægilegur fundur og afslappaður. Þar 
vorum við nefndarkonur settar inn í nefndarstörfin og fengum að vita, hvað við þyrftum að 
gera fyrir aðalfund okkar í höfuðstöðvunum í mars. Í framhaldi fundarins fengum við síðan 
sendar í Drop- boxið 43 umsóknir sem við áttum að meta og dæma fyrir þann fund. Þar með 
hófst mikil undirbúningsvinna og yfirferð allra umsóknanna.  

Þetta var eins og stífur próflestur og eins gott að geta gefið sér tíma í vinnuna.  



Síðan var blásið til tveggja daga fundar í Austin í Texas 20. - 21. mars til að ganga frá málum. 
Þann fund sátu, auk nefndarkvenna, alþjóðaforseti Dr. Lyn Schmith og Phyllis Hickey frá 
höfuðstöðvunum. Fundardagar voru langir og strangir en skemmtilegir í fallegu húsi 
samtakanna í Austin höfuðborg þeirra Texasbúa. Það hvílir sérstakur andi yfir húsinu sem 
ekki er beint hægt að lýsa með orðum. Það er kvenlegur virðugleiki, það er ætlast til að 
konum sé gert hátt undir höfði er þær stíga fæti inn í húsið. Allt er mjög fágað og farið eftir 
settum reglum. Ég vona að sem flestar okkar eigi eftir að koma þangað og kynnast 
umhverfinu.   

Það var skemmtileg reynsla að koma til höfuðstöðvanna í Austin og kynnast aðstöðunni og 
hitta konurnar sem sitja í Scholarship Committee. Ég hvet allar okkar konur sem eru í 
meistara- eða doktorsnámi, eða eru að hefja það, að sækja um styrk til samtakanna. 
Íslenskar konur hafa margar þegið námsstyrki frá samtökunum, bæði í meistara- og 
doktorsverkefni.  

Umsóknareyðublöð verður að finna á netsíðu samtakanna dkg.org frá 1. júlí. 
Umsóknarfrestur rennur út 1. febrúar 2016.  

Einnig hvet ég konur til að sækja Evrópuþingið í Borås í Svíþjóð í ágúst og hitta þar aðrar 
evrópskar DKG konur. 

Sigríður R. Sigurðardóttir 

Alfadeild 

World Fellowship Committee 

 

World Fellowship nefndin er ein af átta nefndum alþjóðasambandsins sem sett er undir hatt 
stefnu og markmiða (mission and purposes) á heimasíðu samtakanna. Forseti 
alþjóðasambandsins tilnefnir fimm konur í nefndina fyrir hvert tveggja ára tímabil, eina frá 
hverju svæði (region) samtakanna. Megin hlutverk nefndarinnar er að úthluta námsstyrkjum 
til kvenna víðs vegar í heiminum sem hyggjast stunda masters- eða doktorsnám í 
Bandaríkjunum eða Kanada. Styrkjum hefur verið úthlutað síðan árið 1946 og eru þeir 
fjármagnaðir með framlögum frá ýmsum aðilum. Meðal annars hafa ýmsar deildir innan DKG 



styrkt sjóðinn. Styrkurinn er ekki ætlaður konum innan DKG. Tímabilið 2014–2016 tók ég að 
mér að sitja í þessari nefnd fyrir hönd Evrópusvæðisins. 

Nefndarstörfin fóru rólega af stað á þessu fyrsta ári, en 17. febrúar var haldinn fjarfundur í 
nefndinni til að leggja línurnar vegna þeirrar vinnu sem þyrfti að inna af hendi áður en hist 
yrði á „venjulegum“ fundi í Texas þann 27. og 28. mars. Á fjarfundinum kom fram að fyrir 
fundinn þyrftum við að vera búnar að lesa og meta umsóknir frá 93 konum. Hver 
nefndarkona les sem sé allar umsóknirnar og gefur hverri umsókn stig á bilinu frá 1-100 
samkvæmt sérstöku matsblaði sem allar vinna eftir. Á fundinum sjálfum bera svo 
nefndarkonur saman bækur sínar og endanleg ákvörðun er tekin um hverjar hljóti styrk.  

Það er mikil vinna fólgin í því að lesa allar umsóknirnar og meta,  vinna sem þó er 
lærdómsrík, sérstaklega fyrir okkur sem höfum flest til alls. Konurnar, sem að þessu sinni 
voru frá 56 mismunandi löndum (þar af ein frá Íslandi),  hafa allar áhugaverða sögu að segja 
frá sínum aðstæðum og framtíðaráformum sem fróðlegt var að fá innsýn í. Má með sanni 
segja að margar þessara kvenna hafa lagt ótrúlega mikið á sig til að komast á þann stað í 
lífinu sem þær eru nú. Við getum með stolti sagt að DKG hafi áhrif á menntun um allan heim 
því nær allar þessar konur eru að sækja sér viðbótarmenntun til að geta orðið að liði og haft 
áhrif í sínu heimalandi að framhaldsnámi loknu. 

Þann 27. og 28. mars fór síðan fundurinn fram í höfuðstöðvum samtakanna í Austin í Texas. 
Þar völdum við 20 konur sem hljóta 4000$ styrk hver, en einnig voru valdar sex konur sem fá 
viðbót á fyrri styrki samtal að fjárhæð 3200$. Vissulega hefðum við helst viljað veita öllum 
umsækjendum styrk en því miður er víst ekki fjármagn til þess og því þarf að velja og hafna.  

Auk þess að velja styrkþegana þurftum við að ræða á hvern hátt við ætlum að standa að 
kynningu á World Fellowship styrknum á svæðisþingunum í sumar, bæði hér í Evrópu og í 
Bandaríkjunum. Mikilvægt er að kynna styrkinn bæði innan samtakanna sem og út fyrir þau, 
því betri kynning skilar sé vonandi í auknum framlögum til sjóðsins. Yfirfara þurfti  
upplýsingarnar sem birtar eru í bæklingi sem gefinn er út til kynningar á styrknum og birtast 
einnig í NEWS fréttablaðinu og á heimasíðu samtakanna. Nefndin setti sér líka ný markmið til 
að vinna eftir á tímabilinu en þau eru: 

1. Use social media to build awareness about World Fellowship 

2. Engage the members of the Society in promoting World Fellowship 

Að fundinum loknum seinni daginn, fór nefndin á nærliggjandi veitingahús og átti saman 
notalega kvöldstund yfir góðum veitingum. Næsta dag, þann 29. mars,  hélt svo hver til síns 
heima en allar komum við langt að, þó vissulega megi segja að Evrópufulltrúinn ég, hafi haft 
vinninginn í þeim efnum .  

Þrátt fyrir langt og strangt ferðalag, því það er jú langt frá Akureyri til Austin í Texas , var 
þetta skemmtileg og lærdómsrík ferð og gaman að kynnast og stofna til vinskapar við hinar 
nefndarkonurnar og fá innsýn í þeirra líf og störf.  

Eygló Björnsdóttir 

Betadeild 

 

 

 


