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Inngangur. 

Nú er að líða að lokum starfsársins 2017-2018 og þar með minn tími sem umdæmisstjóri 
109A. Þegar ég starfaði sem svæðisstjóri á svæði 6, starfsárið 2015-2016, kom Jón Pálmason 
umdæmisstjóri að máli við mig og spurði hvort ég væri tilbúin að bjóða mig fram sem 2. 
varaumdæmisstjóri, þar sem 2. varaumdæmisstjóri hafði sagt af sér af persónulegum 
ástæðum. Ég sló til og var kjörin í embættið á miðju tímabili. Síðan þá hefur tíminn liðið hratt 
og ég ef notið þess að heimsækja klúbbana í umdæminu, kynnst mikið af góðum 
Lionsfélögum, ásamt því að kynnast starfi klúbbana sem eru að mörgu leiti jafn ólíkt og 
klúbbarnir eru margir. 
Með mér í umdæmisstjórninni eru Geirþrúður Fanney Bogadóttir 1. varaumdæmistjóri og 
Jóhanna Thorsteinson 2. vara umdæmisstjóri og kann ég þeim bestu þakkir fyrir mikið og gott 
samstarf. Ég tel að það hafi verið góð ákvörðun á sínum þegar bæði 1. og 2. vara-
umdæmisstjórar tóku að sér að heimsækja klúbbana og létta þannig á umdæmisstjóranum, 
þannig að hann hafi meiri tíma til að sinna öðrum Lionsstörfum. Þó er það þannig að 
heimsóknir í klúbbana taka mikin tíma og mér finnst ég hafa haft allt of lítinn tíma til að sinna 
öðrum brýnum Lions störfum, enda af nógu er að taka. 
 
Látnir félagar 

Áður en lengra er haldið er rétt að minnast þeirra félaga okkar sem látist hafa frá síðasta þingi 
og mér er kunnugt um: 
 
Einar F. Kristinsson Lkl. Garðabæjar 
Elínborg S. Jónsdóttir Lkl. Seyla 
Erlendur Guðmundsson Lkl. Njörður 
Gísli  H. Kolbeinsson Lkl. Freyr 
Guðmundur Júlíusson Lkl. Reykjavíkur 
Guðni Chr. Andreasen Lkl. Selfoss 
Sigþór Heiðar Ingvason Lkl. Múli 
Þorsteinn Ragnarsson Lkl. Skyggnir 
Vilhjálmur G. Skúlason Lkl. Hafnarfjarðar 
Böðvar Pálsson Lkl. Skjaldbreiður 
 
Ef mér hefur sést yfir að minnast einhverra látinna félaga, til viðbótar þeim sem hér eru 
nefndir, biðst ég velvirðingar á því. 
Við kveðjum þessa félaga með söknuði og þakklæti fyrir þeirra óeigingjarna starf í nafni 
Lionshreyfingarinnar. Við færum fjölskyldum þeirra og vinum samúðarkveðjur og ég vil biðja 
viðstadda að standa upp og votta hinum látnu félögum okkar virðingu með stuttri þögn. 
Þakka ykkur fyrir. 
 
Umdæmis-og fjölumdæmisþingið. 

Síðasta þing var haldið í Reykjavík að Hótel Sögu og á vegum fjölumdæmissins og var það til 
fyrirmyndar í alla staði, enda fáir staðir með betri aðstöðu til að halda þing sem þetta. Eitt er 
þó áhyggjuefni, að engin klúbbur fékkst til samstarfs og varð því að kaupa miklu meiri vinnu 
en ella og fjárhagslegur afrakstur eftir því. Ég legg til að næstu þing sem Fjölumdæmið 
heldur, verði samið við klúbb um samstarf eða klúbba til að minnka kostnað við þinghaldið. 



Annað áhyggjuefni er kostnaður klúbba við að senda verðandi stjórnir á þingin og í skólanna. 
Þetta er orðið það dýrt að minni klúbbar ráða ekki við kostnaðinn og eru hreinlega hættir að 
senda verðandi stjórn á þingin. Það er engin spurning í mínum huga að við verðum að finna 
leiðir til að lækka kostnað klúbbana og fá fleiri til að sækja þingin og skólanna, sem er aftur 
forsendan fyrir góðu og öflugu starfi innan klúbbana.  
 
Eitt það þýðingarmesta sem gerðist á þinginu í Reykjavík, var að það voru samþykkt ný lög 
fyrir fjölumdæmið og ný umdæmislög og ég held að það sé í fyrsta skiptið sem lög Lions 
hreyfingarinnar eru þýdd í heild sinni og samþykkt. Ekki hefur okkur tekist að klára lögin 
fyrir klúbbana, en ég vona það takist á næsta  starfsári að klára þá vinnu og vonandi getum við 
samþykkt ný lög að ári. 
 
Á þinginu var ég kosin umdæmisstjóri, Geirþrúður Fanney Bogadóttir varaumdæmisstjóri og 
Jóhanna Thorsteinson 2. vara umdæmisstjóri. Jón Pálmason var kjörin fjölumdæmisstjóri. Í 
109B var Björn Guðmundsson kjörin umdæmisstjóri, Sigfríð Andradóttir varaumdæmisstjóri 
og Bragi Ragnarsson 2. varaumdæmisstjóri. 
 
 
Umdæmisstjórn 109 A var skipuð eftirtöldum Lionsfélögum. 

Nafn Embætti Klúbbur 
Ellert Eggertsson Umdæmisstjóri Hafnarfjarðar 
Geirþrúður F Bogadóttir 1. Varaumdæmisstjóri Æsa 
Jóhanna Thorsteinson 2. Varaumdæmisstjóri Eir 
Friðgeir H. Guðmundsson Umdæmisritari/gjaldkeri Hafnarfjarðar 
Eðvald Smári Ragnarsson Svæðisstjóri svæði 1-2 Djúpivogur 
Sveinn Þorsteinsson Svæðisstjóri svæði 3 Suðri 
Þóranna Ingólfsdóttir Svæðisstjóri svæði 4 Embla 
Eiríkur Óli Dagbjartsson Svæðisstjóri svæði 5 Grindavík 
Sesselja Sigurðardóttir Svæðisstjóri svæði 6 Kaldá 
Sveinbjörn Fjölnir Pétursson Svæðisstjóri svæði 7 Ægir 
Vilhjálmur Þorvaldsson Svæðisstjóri svæði 8 Muninn 
Jóhannes Karlsson Svæðisstjóri svæði 9 Týr 
Björgúlfur Þorsteinsson Félagafulltrúi (GMT) Hafnarfjarðar 
Guðrún Sesselja Sigurðardóttir Konur í Lions (GMT) Kaldá 
Eggert J Levy Leiðtoga-fræðslu fltr. GLT Fjörgyn 
Edda Ruth Hlín Waage Verkefnafulltrúi (GST) Seyla 
Jórunn Guðmundsdóttir Lestrarátaksfulltrúi Ýr 
Kristófer Tómasson Kynningafulltrúi Geysi 
Pálmi Hannesson Ungmennaskiptafulltrúi Garður 
Ingvar Viktorsson Lions Quest fulltrúi Hafnarfjarðar 
Kristín Þorfinnsdóttir Alþjóðahjálparsjóðsfltr. LCIF Emblu 
Guðmundur Gunnarsson Hjálparsjóðsfulltrúi Álftaness 
Jóhanna Thorsteinson Menningarfulltrúi Eir 
Hörður Jónsson Heilbrigðisfulltrúi Grindavíkur 
Gísli Þór Gíslason MedicAlert fulltrúi Hafnarfjarðar 



Friðgeir H. Guðmundsson Netfulltrúi Hafnarfjarðar 
Hólmfríður Þorvaldsdóttir Ungmennafulltrúi Seyla 
Helgi Guðmundsson Umhverfisfulltrúi Geysir 
Jónas Yngvi Ásgrímsson Alþjóðasamskiptafulltrúi Dynkur 
 
Heiðursráð 109A 
Gunnar Vilbergsson Heiðursráð 1 Grindavík 
Jón Pálmason Heiðursráð 2 Víðarr 
Einar Þórðarson Heiðursráð 3 Fjörgyn 
Árni B. Hjaltason Heiðursráð 4 Njarðvík 
Guðmundur H. Gunnarsson Heiðursráð 5 Fjörgyn 
 
Ég færi þessu góða Lionsfólki innilegar þakkir fyrir góð kynni og vel  unnin störf. 
 

Alþjóðaþingið 

Alþjóðaþingið var haldið í fæðingarborg Lionshreyfingarinnar, Chicago að þessu sinni og í 
tilefni af 100 ára afmæli Lionshreyfingarinnar. Búist hafði verið við miklu fjölmenni í tilefni 
aldarafmælisins, en eitthvað færri sóttu þingið eða um 30.000 manns vegna ferðabanns sem 
Donald Trump setti á nokkur ríki rétt fyrir þingið. Fyrir okkur var auðvitað hápunkturinn að 
Guðrún Björt Yngvadóttir var kosin 1. varaalþjóðaforseti LCI. Það fór ekki á milli mála að 
Guðrún nýtur mikilla vinsælda og hylli innan Lions, enda gædd miklum persónutöfrum. Það 
var alveg sama hvern við hittum, allir þekkja Guðrúnu og Ísland og án efa verður kjör 
Guðrúnar sem alþjóðaforseta einhver mesta og besta auglýsing sem Ísland getur fengið.  
Á þinginu voru skólar fyrir okkur verðandi umdæmisstjóra sem hefur komið að góðum notum 
í vetur. Þar kynntumst við mörgum félögum frá hinum ýmsu löndum og kynntumst því 
hvernig þeir starfa í sínu heimalandi. Í lok þingsins vorum við síðan settir inn í embættin við 
hátíðlega athöfn. 
 
 
Starfið hér heima. 
 
Umdæmisstjórnarfundir 

Við höfum haldið 4 umdæmis og fjölumdæmisfundi á starfsárinu.  Sá fyrsti var haldinn í lok 
ágúst sl. í húsakynnum Verkís og var hann sameiginlegur fundur umdæmanna og 
fjölumdæmissins og ég held að menn hafi almennt verið ánægt með það fyrirkomulag. Þar 
kynntum við umdæmisstjórarnir markmiðin okkar og tók ég sérstaklega fyrir kynningu á 
Global Action teymunum (GAT) sem LCI samþykkti endanlega í Chicago. Enn er þó verið að 
slípa til samskiptin milli teymana og hvernig þau eiga að vinna saman. Öll vinna við 
innleiðinguna hjá okkur hefur því gengið hægar en ég hafði vonast til, bæði hefur tekið lengri 
tíma að þýða starfslýsingarnar og eins eigum við eftir að koma starfslýsingunum inn í 
handbókina okkar og samræma við gömlu starfslýsingarnar. Fund númer 2 héldum við í sal 
Flugfélagsins Atlanta í Hlíðasmára 3 og 109B fundaði á sama tíma Lions heimilinu og þar 
héldum við fjölumdæmisfundinn eftir hádegi. Þriðji fundurinn var sameiginlegur fundur 
umdæmanna og með fjölumdæmisstjórninni og var hann haldinn í sal Blindravinafélagsins. 
Fjórða fundinn héldum við með svipuð sniði og fund númer 2 hjá Atlanta og 109B var með 



sinn fund í Lions heimilinu. Þetta höfum við gert til að lækka kostnað við fundina. Á síðasta 
starfsári var kostnaðurinn vel yfir 700 þúsund fyrir 3 fundi og því ljóst að við höfum náð að 
spara töluverða peninga með því að nýta okkur Lions heimilið og fá sali úti í bæ fyrir lítið eða 
frítt. Í mínum huga er engin spurning að við þurfum að laga til salinn í Lions heimilinu þannig 
að það sé hægt að halda stærri fundi þar og eins er stöðug eftirspurn eftir minni salarkynnum í 
til útleigu fyrir minni fundi og afmælisveislur.  
 
Formanna og samfundir 
 
Í byrjun starfsársins héldum við formannafund í Lionsheimilinu og var hann vel sóttur og að 
mínu áliti var það mjög góður fundur þar sem við kynntum starfið og markmið 
umdæmisstjóranna. Einnig kynntum við hið nýja GAT teymi og kom ég aðeins inn á nýjar 
starfslýsingar fyrir klúbbana. Síðan héldum við annan fund á Akureyri sem heppnaðist einnig 
vel.  
 
Kynningarmálin. 

Ein nýung var kynnt fyrir okkur á þinginu í Chicago, en það var að nýta okkur  
samfélagsmiðlana meira í þágu Lions. Því miður hefur ekki okkur alveg tekist að nýta okkur 
það sem skyldi í vetur og þetta er eitthvað sem við verðum að ná betri tökum á. Ég heyrði 
nokkrar sögur frá litlum klúbbum sem höfðu náð ótrúlegum árangri í fjáröflunum og eins við 
að ná í nýja félaga. Þetta er eitthvað sem bæði fræðslu og félagateymin verða að kynna sér 
betur og koma í framkvæmd. Nýta okkur Facebook, Twitter og Instagram er málið. Aðal 
galdurinn er að finna og miðla til réttu markhópana því sem við viljum koma á framfæri. Ég 
veit að það eru ekki allir sammála um ágæti samfélagsmiðlana, en ég segi að við eigum að 
nýta þá og eins að halda í gömlu aðferðirnar. 
 
Félagamálin 

Félagamálin hafa tekið mikinn tíma hjá okkur í vetur. Ástæðan var að við misstum 25 félaga á 
einu bretti í byrjun starfsársins. Allir félagar í Lkl. Eir voru afskráðir og 12 félagar úr Fell sem 
var deild innan Lkl. Fjörgyn voru afskráðir. Við byrjuðum með 1243 félaga en við þetta 
duttum við niður í 1208 félaga og vantaði því 42 félaga til að hafa umdæmið löggilt sem var 
nauðsynlegt að ná út af framboði Guðrúnar til alþjóðaforseta.  

Um áramótin skrifaði ég öllum klúbbum í umdæminu hvatningarbréf, lýsti stöðunni sem við 
vorum komin í og hvatti klúbbana til að ná í nýja félaga. Sem betur fer voru margir klúbbar 
komnir þá þegar af stað í félagaöflun og fljótlega fórum við að sjá mikinn viðsnúning,  
fjölmargir klúbbar hafa verið að bæta við sig 4 og upp í 8-9 félaga. Þegar þetta var skrifað 
erum við komin í 1278 félaga, en ég veit að þessi tala á eftir að hækka. Við getum líka búist 
við að í lok starfsársins verða töluvert margir skráðir út, félagar sem klúbbarnir hafa beðið 
með að afskrá vegna kjör Guðrúnar til alþjóðaforseta. Þó vona ég að það verði ekkert í 
líkindum við það sem við gengum í gegnum í byrjun starfsársins. 

Ég er sammála umdæmisstjóra í 109B, að við eigum að setja okkur ný og enn stærri markmið, 
koma umdæminu í um 1500 félaga og gera B umdæmið að löggildu umdæmi. Við settum 
okkur markmið fyrir þetta starfsár, að vinna að stofnun 2-3 nýja klúbba á næsta ári og við 
þurfum einfaldlega að standa við það. Við horfum á  og sjáum þann góða árangur sem 



Jóhanna Thorsteinson hefur náð með fjölgun félaga í Lkl. Eir sem sýnir okkur að þetta er hægt 
og vil ég færa Jóhönnu mínar bestu þakkir fyrir hennar góða framlag. 

Það fer alltof mikil orka hjá okkur í að halda í horfinu, við erum undir lágmarkinu í byrjun 
starfsárs og síðan er unnið að fjölgun yfir starfsárið til að ná því löggiltu aftur. Ef við aftur á 
móti með sameiginlegu átaki, náum að fjölga upp í um 1500 félaga, þá getur umdæmisstjóri 
einbeitt sér að hinum fjölmörgu málum sem er á hans könnu og þarf ekki að hafa stöðugar 
áhyggjur af félagamálunum. Og hvernig förum við að því, það er einfalt svar, með því að 
innleiða nýju starfslýsingarnar um Global Action Team í fjölumdæmið, umdæmin og 
klúbbana, þá náum við árangri. Hvernig væri nú ef allir klúbbar í umdæminu settu sér 
markmið í byrjun starfsársins, eins og Lkl. Hveragerðis gerði fyrir þetta starfsár, að fjölga um 
10 félaga. Átakið er í raun ekki stærra en það, að ef við fjölgum um 5 félaga á hvern klúbb í 
umdæminu, þá er takmarkinu náð. Ég tala nú ekki um fjárhagslegan ávinning og rekstur 
hreyfingarinnar, hugsanlega gætum við lækkað umdæmisgjöldin. 

 
Klúbbaheimsóknir 

Eitt af aðalverkefnum umdæmisstjóra eru heimsóknir í klúbbana. Ég fór í mína síðustu 
heimsókn í síðustu viku og þar með er heimsóknum í alla klúbba umdæmissins lokið. 
Ég, 1. og 2. varaumdæmisstjóri skiptum á milli okkar svæðunum og tel ég þetta vera eitt af 
mikilvægustu verkefnum okkar, að hitta aðra lionsfélaga og hlusta á hvað þeir hafa fram að 
færa og koma skilaboðum frá umdæmisstjórn og fjölumdæmisráði.  Einnig eru ákveðin 
skilaboð frá Alþjóðastjórn sem þarf að kynna og ræða um. 
Þó að ég sé þokkalega sáttur við stöðu flestra klúbbana í okkar umdæmi, þá eru nokkrir 
fámennir og veikir klúbbar sem þurfa aðstoð. Við höfum rætt um að við þurfum að þjálfa 
nokkur Leiðarljón sem geta hjálpað okkur að reisa við þessa klúbba ásamt GAT teymi 
umdæmissins. Ég hef fulla trú á að ef okkur tekst að innleiða nýju starfslýsingar GAT í 
klúbbana þá muni það fljótlega skila sér í félagafjölgun, auknum verkefnum og en eins og 
sannast hefur er gott verkefni límið í klúbbnum.  
 

Afmæli Lionsklúbba 

Eftirtaldir klúbbar í umdæmi 109 A hafa átt stórafmæli á starfsárinu: 
Lionsklúbburinn Eir   30 ára stofndagur  12. jan.  1988 
Lionsklúbburinn Eik   30 ára stofndagur 18. feb.  1988 
Lionsklúbburinn Suðri  50 ára stofndagur 22. Feb. 1968 
Lionsklúbburinn Freyr  50 ára stofndagur  29. Feb. 1968 
Lionsklúbbur Njarðvíkur  60 ára stofndagur   2. Mar. 1958  
 

Ég færi þessum klúbbum mínar bestu afmælisóskir á þessum tímamótum og megi þeir lifa vel 
og lengi jafnframt því að halda áfram að leggja góðum málum lið. 
 
Rekstur hreyfingarinnar 

Í nokkur ár hefur hreyfingin verið rekin með tapi sem auðvitað gengur ekki til lengdar. Í fyrra 
voru umdæmisgjöldin hækkuð til að mæta hallarekstrinum og eins til að við næðum að greiða 
af láni sem var tekið vegna kaupana á Hlíðasmára 14. Í okkar áætlunum um rekstur 
hreyfingarinnar starfsárið 2017-2018 var gert ráð fyrir hallalausum rekstri og svo virðist að 



það hafi tekist ef marka má orð fjölumdæmisgjaldkera, en ég hef ekki séð neinar tölur þegar 
þetta er ritað. Engu að síður ákváðum við að fara í töluverðar sparnaðar aðgerðir straks s.l. 
haust. Við ákváðum fljótlega að breyta til í dreifingu á Lionsblaðinu, en dreifingin á blaðinu 
var að kosta okkur yfir 2 milljónir kr. Heildarkostnaður okkar við útgáfu blaðsins er um 4.5 
mil. króna, en við fáum um 1.4 mil. króna í styrk frá LCI á móti. 
 
Ekki hafa allir verið ánægðir með þetta fyrirkomulag, sérstaklega þegar klúbbar eru ekki að 
sækja blöðin og dreifa þeim til félagana. Það kom fram tillaga að þeir sem vilja fá blaðið 
heimsent geti fengið það ef þeir vilja borga dreifingarkostnaðinn og finnst mér sjálfsagt að 
verða við því. Ég er sannfærður um að okkur á eftir að takast að sníða vankantana af þessu 
fyrirkomulagi þannig að flestir geti verið þokkalega sáttir. Öll blöðin eru líka gefin út í 
rafrænu formi og nokkrir klúbbar vilja eingöngu fá blöðin í rafrænu formi. 
 
Annar stór liður í sparnaðinum eru fjölumdæmis og umdæmisfundirnir. Fundunum hefur 
verið fjölgað úr þremur í fjóra fundi og við héldum 2 af þessum fundum sameiginlega og 
nýttum okkur Lionsheimilið eins og hægt var, eins og ég gat um í byrjun og eins fengum við 
sali út í bæ lánaða fyrir lítið eða án gjalds. 
 
Lokaorð 

Við lok starfsársins langar mig til að þakka öllu því góða Lions fólki sem sem ég hef kynnst á 
þessum tiltölulega stutta tíma og starfar fyrir hreyfinguna, takk fyrir vel unnin störf. Sérstakar 
þakkir færi ég embættismönnum og konum í umdæmisstjórninni og þakka ánægjulegt 
samstarf. Þessi tími er búinn að vera ótrúlega fljótur að líða, þetta hefur verið fræðandi og 
skemmtilegur tími fyrir mig. 
 
Ég vil þakka öllum í umdæmisstjóraráði fyrir samstarfið og sérstaklega vil þakka ég 
fjölumdæmisstjóranum Jóni Pálmasyni og umdæmisstjóra í umdæmi 109 B Birni 
Guðmundssyni fyrir frábært samstarf í vetur. Þá vil ég einnig þakka mínum vara- 
umdæmisstjórum Geirþrúði Fanney og Jóhönnu fyrir ákaflega gott samstarf á starfsárinu. 
Einnig þakka ég Kolfinnu og Magneu á skrifstofunni fyrir samstarfið og þeirra aðstoð á 
starfsárinu. 
 
Þegar ég lít tilbaka yfir farin veg, þá ég bjartsýnn á framtíðina, við höfum nokkurn meðbyr og 
sýnir félagafjölgunin það. Næsta ár verður stórt ár fyrir Lionshreyfinguna á Íslandi þegar við 
eignumst okkar fyrsta alþjóðaforseta. Ég trúi ekki öðru en að við eigum eftir að fá aukin 
meðbyr á næsta starfsári og við verðum að nýta okkur hann til fulls. 

 
Ellert Eggertsson, 
umdæmisstjóri 109 A 


