
 
        

 
Ársskýrsla aðildarfélags Sjálfsbjargar lsh. 

Fyrir starfsárið 2020 
 

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 fyrir lok mars ár hvert . ATH breyttur frestur vegna Covid og seinkun 

landsfundar á árinu 2021. 
 

 

Nafn félagsins:      

 

Póstfang:    

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

 

Formaður: Guðni Sigmundsson kt: 150365-3339 gsm: 7787752,  keliverinn@gmail.com 

Varaformaður: Berglind Sigurðardóttir kt: 230367-4699 gsm: 8474199,  

Gjaldkeri: Þórir Dan Friðriksson kt: 020459-7869 gsm: 8613097, totida020459@gmail.com 

Ritari: Sigríður Birna Ólafsdóttir kt:021273-5499 gsm: 8644904 

Meðstjórnandi: Arnar Á Klemensson kt:211070-6099 gsm: 8967833 

Meðstjórnandi: 

Meðstjórnandi: 

 

Aðalfundur var haldinn (dags.): 15.05.2021 

 

Félagafjöldi. 

Í upphafi árs 2020: 22 

Í lok árs 2020: 22 

 

 Félagsgjald hvers félaga kr. 1500.- 

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 ...). 

Engar eignir 

 

mailto:keliverinn@gmail.com


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

fjáraflanir osfrv.). 

Skýrsla stjórnar Sjálfsbjargar á Mið-Austurlandi starfsárið 2020-2021 

 

Það var ekki mikið gert eða fundað sökum Covid 19, við hittumst 5 sinnum síðasta starfsár. 

Skipt var umviskiptabanka þ.e. farið frá Sparisjóði Norfjarðar yfir ´+I Arion sem er með útibú á 

Egilsstöðum og þægilegt að gera allt sem gera þarf í gegnum fyrirtækjabankann. 

Félagið tók þátt í hópfjármögnuná rafknúnu fjórhjóli fyrir einstakling hér í bæ, þetta farartæki er 

sér smíðað og gerir viðkomandi auðveldara um vik að fara um á merktum slóðum og  

troðningum, upphæðin kemur fram í reikningum félagsins. 

Staðið hefur til að hitta formann félagsins á Vopnafirði, en það er eins og svo margt annað í bið 

vegan Covid 19. 

Samþykkt var á síðasta aðalfundi að breyta nafni félagsins, en það bíður næsta starfsárs þar sem 

formaðuurinn er ekki búinn að koma því í verk og þarf þar af leiðandi að bera þetta upp á 

næstkomandi aðalfundi. 

Fleira ekki gert. 

 

Guðni Sigmundsson formaður. 

 

 

 

Fjármál ársins. 

Var settur saman ársreikningur fyrir árið 2020 (já/nei) __x__  Fylgir hann með (já/nei) ____ 

 

Heildar tekjur ársins 2020 kr. 20.370.- 

Heildar gjöld ársins  2020 kr. 281.700.- 

Hagnaður (tap)                  kr. (261.130.-) 

 

 

 

Helstu fjárfestingar á árinu: engar 

 

 

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

rekstrinum lauslega). 

Ekkert 

 

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

hvers styrks). 

Samfélagsverkefni í rafmagns fjórhjól fyrir skjólstæðing kr. 250.000.- 

 

 



Annað: 

 

 

Lítið hægt að funda eða gera vegna covid 19 

 

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


