Fundargerð aðalfundar MS-félags Íslands 2018

Aðalfundur félagsins haldinn þann 16. maí 2018 kl. 17:00 að Sléttuvegi 5.
Fundinn sátu 30 félagsmenn.
Fundarstjóri var Berglind Guðmundsdóttir og fundarritari var Helga Kolbeinsdóttir

Dagskrá:
Björg Ásta Þórðardóttir, formaður félagsins, bauð fólk velkomið og stakk uppá Berglindi sem
fundarstjóra. Það var samþykkt einróma. Berglind ávarpaði því næst fundinn og stakk uppá
Helgu sem fundarritara og var það samþykkt, að því loknu lýsti hún fundinn löglegan.

1. Skýrsla stjórnar:
Formaður las skýrslu stjórnar og gerði grein fyrir því helsta í starfsemi félagsins á
starfsárinu. Mjög fjölbreytt og öflugt starf hefur einkennt starfsár nýrrar stjórnar undir forystu
nýs formanns. Grunnstoðir í þjónustu eru þær sömu og áður þ.e. námskeið, félagsráðgjöf og
þjónusta MS Setursins. Blað félagsins var fært í nýjan búning og heitir nú MS blaðið.
Námskeið voru haldin fyrir nýgreint MS-fólk og aðstandendur þeirra, einnig stóð
félagsmönnum til boða námskeið í yoga- og reiðnámskeið.
Á árinu fór félagið í Stefnumótunarvinnu, en formaður kynnti afrakstur þeirrar vinnu og
meginmarkmiða sem stjórn setti sér í kjölfarið:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Allt MS fólk og aðstandendur þess hafi gott aðgengi að virku stuðningsneti
MS-félagið veitir MS fólki stuðning við að komast í og viðhalda virkni
MS félagið er komið í samstarf með öðrum hagsmunafélögum um að veita
félagsmönnum gott aðgengi að húsnæði til að sækja grunnþjónustu
MS-félagið á góð samskipti og er í góðri samvinnu við lækna og annað
heilbrigðisstarfsfólk um allt land.
MS-fólk á greiðan aðgang að sérhæfðu heilbrigðisstarfsfólki um allt land.
MS-félagið veitir ókeypis ráðgjöf til MS-fólks og aðstandenda þeirra um allt land.

Á heimasíðuna eru reglulega settar inn fréttir og tilkynningar um starf félagsins og góðar
upplýsingar um sjúkdóminn og einkenni. Þá starfrækir félagið einnig fésbókarsíðu og Snap
Chat aðgang. Sex fræðslubæklingar voru gefnir út sem voru sendir til félagsmanna og á
heilsugæslur um land allt. Við gerðumst á árinu félagar í hinu nýstofnaða félagi Stuðningsnet
sjúklingafélaganna.

Auk félagagjalda sem eru 2500 á ári, eru aðrir tekjustofnar frjáls framlög, styrkur frá ÖBÍ,
Reykjavíkurmaraþon, sala á jólakortum, kvöldsöfnun, útgáfa MS blaðsins o.s.frv. Hjálparhönd
Íslandsbanka lagði félaginu lið, pakkaði jólakortum og hreinsaði lóðina okkar. Í ár buðum við
hlaupurunum okkar í heimsókn til okkar fyrir Reykjavíkurmaraþonið, þar sem Fríða Rún
næringarráðgjafi veitti fræðslu. Samtals söfnuðust rúmlega 3.4 milljónir króna fyrir félagið.
Hlaupahópur ungra og nýgreindra hljóp í fyrsta sinn í sérmerktum bolum og safnaði fyrir unga
fólkið. Hvatningarstöðin var á sínum stað.
Félagið var á starfsárinu virkt í norrænu samstarfi, Ísland hefur gegnt formennsku í norræna
MS ráðinu (NMSR) frá því í júlí 2016, en Heiða Björg Hilmisdóttir, varaformaður MSfélagsins, er formaður og Helga Kolbeinsdóttir er ritari ráðsins. Í haust var haldinn fundur á
Íslandi.
Alþjóðadagur MS var haldinn hátíðlegur í níunda sinn í lok maí í fyrra, þema dagsins var „lifað
með MS“. Dagurinn í ár hefur yfirskriftina ,,færum okkur nær“ og er helgaður rannsóknum á
MS sjúkdómnum.
Á síðasta stjórnarfundi var Ingdís Líndal heiðruð fyrir 15 ára óeigingjarnt starf fyrir félagið, en
stjórn tók ákvörðun um að ráða Ingdísi sem nýjan framkvæmdastjóra félagsins og mun hún taka
við því hlutverki 1. júlí nk. Helga Kolbeinsdóttir, verkefnastjóri og ritari Norræns ráðs, mun
láta af störfum í sumar til að sigla á önnur mið, og var henni þakkað fyrir góð störf.
Framtíðin er björt fyrir MS fólk og aðstandendur þeirra. Félagið mun halda áfram að leitast við
að bæta þjónustu við félagsmenn á nýju starfsári..

2. Endurskoðaður ársreikningur:
Ingveldur Jónsdóttir, gjaldkeri, kynnti ársreikning 2017.
Bókhaldslegt tap er upp á 6.5 milljónir, en raunverulegt um 2 milljónir. Laun hafa hækkað milli
ára, en fé frá Norrænu ráði MS-félaga, NMSR, sem greiðir hluta af launum Helgu, var í ár skráð
sem styrkur í stað niðurgreiðslu á launum.
Tekjur lækkuðu um 6 milljónir milli ára, sala jólakorta minnkaði og kvöldsöfnun skilaði mun
minni tekjum, enda var hún ekki jafn umfangsmikil og í fyrra. Styrkir hækkuðu, en við fengum
meira frá ÖBÍ í ár en áður. Leigutekjur af Sléttuvegi 5 hafa hækkað örlítið og MS blaðið skilaði
okkur minni tekjum á milli ára. Mikill viðhaldskostnaður var í ár vegna húsnæðis.

Umræður:
Fundarstjóri opnaði á umræður um skýrslu og ársreikning. Engar athugasemdir bárust.
Skýrsla og ársreikningur voru samþykkt samhljóða.

3. Upphæð árgjalds:
Tillaga stjórnar um óbreytt árgjald, kr. 2500, var samþykkt samhljóða.

4. Lagabreytingar:
Það bárust engar lagabreytingartillögur til stjórnar.

5. Kosning stjórnar:
Aðalstjórn
Berglind Björgúlfsdóttir gaf kost á sér í aðalstjórn og Ingveldur Jónsdóttir gaf kost á sér til
áframhaldandi stjórnarsetu.
Þar sem ekki bárust fleiri framboð teljast þær sjálfkjörnar.
Gunnar Felix Rúnarsson og Ólína Ólafsdóttir sitja áfram.
Varamaður
Arna Bech gaf kost á sér í varastjórn og Lára Björk Bender gaf kost á sér til áframhaldandi
stjórnarsetu.
Fundarstjóri bað frambjóðendur að kynna sig áður en skrifleg atkvæðagreiðsla fór fram.
Niðurstaða kosningar var að Lára Björk Bender hlaut meirihluta atkvæða. Var hún því réttkjörin
í varastjórn félagsins.
Eva Þorfinnsdóttir situr áfram.

Stjórn MS félagsins er því sem hér segir:
Björg Ásta Þórðardóttir formaður
Aðalstjórn:
Berglind Björgúlfsdóttir
Ólína Ólafsdóttir

Gunnar Felix Rúnarsson
Ingveldur Jónsdóttir
Varastjórn:
Lára Björk Bender
Eva Þorfinnsdóttir

6. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga:
Margrét Flóvenz, löggiltur endurskoðandi KPGM, og Valdimar Leó Friðriksson gegna þessum
störfum áfram.

7. Kosning þriggja fulltrúa á Aðalfund ÖBÍ
Aðalmenn:
Félagið tilnefnir Garðar Sverrisson, Ingveldi Jónsdóttur og Sigurbjörgu Ármannsdóttur.
Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Varamenn:
Félagið tilnefnir Berglindi Guðmundsdóttur, Björg Ástu Þórðardóttur og Ólínu Ólafsdóttur.
Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

8. Kosning nefnda :
Laganefnd:
Fundarstjóri lagði fyrir fundinn þá tillögu stjórnar að laganefnd verði lögð niður. Verkefni
nefndarinnar hafa verið nokkuð rýr síðustu ár auk þess sem almennt eru verkefni laganefndar á
hendi stjórnar.
Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Ritnefnd:
Í framboði í ritnefnd MS félagsins voru Páll Kristinn Pálsson, ritstjóri, Berglind
Guðmundsdóttir, Bergþóra Bergsdóttir, Sigurbjörg Ármannsdóttir og Dagbjört Anna
Gunnarsdóttir (Akureyri).
Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Fræðslunefnd:
Í framboði til fræðslunefndar voru Berglind Guðmundsdóttir, Sigurbjörg Ármannsdóttir og
Bergþóra Bergsdóttir. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Heiða Björk Hilmisdóttir, fráfarandi varaformaður, stakk uppá að Arna Beck gæfi kost á sér í
fræðslunefndina. Samkvæmt lögum félagsins þarf framboð til nefndarsetu að berast viku fyrir
aðalfund. Ekki var því unnt að greiða atkvæði um framboð Örnu en stjórn tekur fagnandi þeim
sem vilja leggja hönd á plóg.
Viðburðarnefnd.
Í framboði til setu í viðburðarnefnd voru Ólína Ólafsdóttir, Berglind Björgúlfsdóttir,Vigdís
Ingólfsdóttir og Margrét Sigríður Guðmundsdóttir.Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Aðrir félagsmenn sem hafa áhuga voru jafnframt hvattir til að gefa sig fram við skrifstofu og
bjóða fram störf sín.

9. Önnur mál :
Formaður tók til máls og þakkaði Heiðu Björg Hilmisdóttur fyrir vel unnin störf í stjórn
félagsins síðustu 6 ár og færði henni blómvönd.

Lokaorð:
Fundarstjóri bað formann að loka fundinum formlega. Hún þakkaði fyrir góðan fund og gott
starfsár. Náið samstarf er á milli MS félagsins og Seturs, sem verður áfram, en félagið vill líka
útvíkka sína þjónustu og fara inn á nýjar brautir. Í ár fögnum við 50 ára afmæli félagsins, að
viku verður alþjóðadagur MS haldinn hátíðlegur, en að kvöldi hans verður grillhátíð unga
fólksins. Formaður sleit svo fundi með því að bjóða fólki að fá sér kaffi og veitingar.

Fundi slitið kl. 18:20

