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Í samvinnu stjórnmála, atvinnulífs og 
samfélagsins alls 
 

Kæru félagsmenn. það er ástæða til að 

draga stuttlega saman nokkur helstu 

verkefni í starfi félagsins síðustu 

misserin til aukinnar almannavitundar, 

fræðslu og samfélagsumræðu um 

Sameinuðu þjóðirnar og þróunarmál: 

Þýðing námsefnis um sjálfbæra 

þróun og friðarmál sem við bjóðum 

skólum til náms, enda setur félagið 

fræðslu til ungs fólks ávallt í öndvegi. 

Þýðing og útgáfa bókarinnar „Verður 

heimurinn betri?“ sem við dreifðum til 

allra grunnskóla landsins. Bókin fjallar 

um þróunarmál og kynnir Heims-

markmiðin til sögunnar. 

Samstarf við þrjá framhaldsskóla og 

tvo grunnskóla sem hafa gerst 

UNESCO-skólar. Þar er hugtakið 

friður sett í öndvegi en jafnframt 

sjálfbærni, mannréttindi, menning og 

starfsemi SÞ og UNESCO. 

Kynning á Þróunarskýrslu SÞ í 

samvinnu við Þróunaráætlun SÞ 

(UNDP). 

Kynningar fyrir alþingismenn sem 

sækja allsherjarþing SÞ á haustin.  

Við leggjum áherslu á öfluga 

upplýsingagjöf á vefnum og höldum 

úti un.is og facebooksíðu félagsins. 

Við rekum Globalis.is, sem er 

samnorrænn heimsatlas og 

upplýsingavefur um sjálfbæra þróun 

með tölfræði sem uppfærist sjálfkrafa 

frá gagnagrunnum stofnana 

Sameinuðu þjóðanna. 

Við veitum almenningi, skólum, 

stofnunum, fjölmiðlum og öllum 

öðrum sem þess óska, upplýsingar og 

kynningarefni um SÞ. 

Við gætum hlutleysis og félagið flytur 

mál sitt í anda sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Á þeim nótum stöndum við 

fyrir málfundum um fjölbreytt 

málefni og samstarfsverkefnum með 

ólíkum aðilum. 

Um þessar mundir eru Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra 

þróun stærsta viðfangsefni félagsins. 

Markmiðin taka á sameiginlegum 

viðfangsefnum og vanda sem við 

stöndum frammi fyrir svo sem 

markmiðum um að útrýma fátækt og 

hungri, tryggja menntun fyrir alla, 

jafnrétti, hreint vatn, sjálfbæra orku, 

aukinn jöfnuð og verndun jarðar.  

Af því tilefni vinnum við ásamt frábæru 

fólki að ólíkum fræðsluverkefnum, 

t.d. höfum við í samvinnu við 

SagaFilm ehf. ákveðið að framleiða 10 

sjónvarpsþætti um Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra 

þróun og Parísarsamninginn um 

skuldbindingar í loftslagsmálum til 

ársins 2030. RÚV mun sýna 

þáttaröðina frá janúar 2019. Við 

Íslendingar líkt og aðrar þjóðir heims 

þurfum vitundarvakningu til að taka á 

sameiginlegum viðfangsefnum. Þau 

verkefni verða best leyst í samvinnu 

stjórnmála, atvinnulífs og samfélags-

ins alls.  

Nú sem fyrr er starfsfólki, 

stjórnarmönnum, öllum sjálfboða-

liðum og samstarfsaðilum Félags 

Sameinuðu þjóðanna færðar þakkir. 

Þau gera rekstur Félags Sameinuðu 

þjóðanna á Íslandi mögulegan. Í 

framlagi allra þeirra felst ómetanlegur 

stuðningur. 

Þröstur Freyr Gylfason
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Um Félag Sameinuðu þjóðanna 

Tilgangur Sameinuðu þjóðanna (SÞ) er að stuðla að 
samræðum og samstarfi allra þjóða heims og vinna að 
því að treysta alþjóðafrið og öryggi. Félög Sameinuðu 
þjóðanna voru á sínum tíma stofnuð til að skapa brú 
milli almennings og SÞ og færa starfsemi þeirra nær 
almenningi með virkri upplýsingagjöf um samtökin. Í 
dag eru Félög SÞ starfandi í yfir 100 aðildarlöndum 
Sameinuðu þjóðanna. 

Félag SÞ á Íslandi hefur það hlutverk að stuðla að því að 
þorri íslensku þjóðarinnar þekki til SÞ. Stór hluti af 
fjármunum ríkisins til þróunarsamvinnu fer til SÞ og því 
er lögð sérstök áhersla á að miðla upplýsingum um 
starfsemi Sameinuðu þjóðanna sem snýr að málefnum 
þróunarlanda. 

Félag Sameinuðu þjóðanna veitir almenningi, skólum, 
stofnunum, fjölmiðlum og öðrum aðilum, sem þess 
óska, upplýsingar um SÞ og hefur í gegnum árin tekið 
að sér kynningar á Sameinuðu þjóðunum. Félag 
Sameinuðu þjóðanna gætir ávallt hlutleysis og flytur 
mál sitt í anda sáttmála SÞ og nýtir í fræðslu- og 
upplýsingastarfi sínu þá opinberu viðurkenningu sem 
það hefur um allt SÞ-kerfið.  

Félagið hefur aðsetur í Miðstöð Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi, ásamt Landsnefnd UNICEF og Landsnefnd UN 
Women. 

 MARKMIÐ FÉLAGS SÞ 

FRAMTÍÐARSÝN: AÐ FÉLAG SÞ SÉ 
ÁHRIFAMIKILL VETTVANGUR FYRIR 
ÖFLUGA UPPLÝSINGAGJÖF UM SÞ. 

• Að almenningur þekki til starfsemi SÞ. 

• Að áhrifavöld í þjóðfélaginu hafi þekkingu á 
og starfi með Félagi SÞ. 

• Að stuðla að því að þorri þjóðarinnar styðji 
alþjóðlegt þróunarstarf. 

• Að Ísland taki stöðu með þeim 
alþjóðalögum sem styðja við hugsjónir og 
markmið SÞ. 

Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi leggur 
áherslu á margvísleg verkefni til aukinnar 
almannavitundar, fræðslu og samfélags-
umræðu um Sameinuðu þjóðirnar og 
þróunarmál, sbr. samstarfssamninga við 
utanríkisráðuneyti, mennta- og menningar-
málaráðuneyti og íslensku UNESCO-nefndina.  

 

Kynningarmál

Félag Sameinuðu þjóðanna leggur mikla áherslu á öfluga upplýsingagjöf um starfsemi Sameinuðu þjóðanna til félagsmanna sinna og 

annarra áhugasamra. Vefir félagsins eru ein áhrifaríkasta leið þess til að miðla upplýsingum og fræðslu um starfsemi, sögu og verkefni 

Sameinuðu þjóðanna. 

 WWW.UN.IS 

 WWW.FACEBOOK.COM/UNAICELAND 

 WWW.GLOBALIS.IS 

Globalis-vefur Félags Sameinuðu þjóðanna er upplýsingavefur sem gagnast fræðimönnum, fjölmiðlum og menntageiranum en tölfræði-

upplýsingarnar uppfærast sjálfkrafa frá gagnagrunnum stofnana Sameinuðu þjóðanna. Til gamans má geta að þann 31. desember 2016 

átti félagið 1,360 vini á Facebook, á tímabilinu 1. janúar 2015 – 31. desember 2016 fékk un.is 48,539 heimsóknir og  143,994 heimsóttu 

globalis.is. 



       | 4 

 

  
 

Útgáfa fréttabréfs hefur verið reglulegur liður í starfi félagsins um áratugaskeið og hefur reynst árangursríkt við upplýsingamiðlun í 

gegnum árin. Í fréttabréfunum eru sagðar fréttir af starfi félagsins og viðburðum ásamt fréttum af vettvangi Sameinuðu þjóðanna. 

Fréttabréfið er sent út til félagsmanna og kemur út mánaðarlega yfir starfsveturinn. Skráning á póstlista fer fram með því að senda 

tölvupóst á felag@un.is eða á vefsíðu www.un.is. 

Viðburðir 2015-2016  

Kynningar, málfundir og önnur samstarfsverkefni

ALÞJÓÐLEGT ÁR LJÓSSINS  
- LJÓSMYNDASÝNINGIN „WE 
THE PEOPLES“ 

Febrúar 2015 

Sýningin var haldin í tilefni af 70 ára 
afmæli SÞ árið 2015 á Háskólatorgi 
Háskóla Íslands. Sýningin samanstóð 

af 20 ljósmyndum frá árunum 1945-
2013 og endurspeglar sameiginlega 
von um frið. Áhersla var lögð á 
einstaklinginn, börn, 
hjálparstarfsmenn og friðargæsluliða. 
Ljósmyndasýningin var einn viðburður 
af mörgum á árinu í tilefni af 
alþjóðlegu ári ljóssins 

ALÞJÓÐLEGT ÁR LJÓSSINS   
- LJÓSAKASSINN 

2015-2016 

Á ári ljóssins var lögð sérst0k áhersla á 
vísindi sem snúa að ljósi og beitingu 
þess. SÞ hafa tekið eftir mikilvægi þess 
að auka alþjóðlegan skilning á hvernig 
tækni sem byggir á ljósi stuðlar að 

Kona sem læknaðist af Ebólu í Nzérékoré í Gíneu hóf störf sem starfsmaður Læknamiðstöðvarinnar og baðar hér barn á meðan 
móðir þess hlýtur viðeigandi meðferð við Ebólu í nóvember 2014.    

UN Photo/Maria Elisa Franco 

mailto:felag@un.is
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sjálfbærri þróun og veitir lausnir á 
heimsvísu í orkumálum, menntun, 
landbúnaði og heilsu.  

Ljós gegnir mikilvægu hlutverki í lífi 
okkar og hefur verið áríðandi tæki í 
vísindum á 21. öldinni. Það hefur 
gjörbylt læknisfræði, opnað alþjóðleg 
samskipti í gegnum internetið og 
heldur áfram að vera miðpunktur við 
að tengja saman menningarlega, 
efnahagslega og pólitíska þætti í 
alþjóðlega samfélaginu. Í samstarfi við 
Háskólasamfélagið og fleiri tók Félagið 
þátt í því að útbúa „Ljósakassann“ sem 
innihélt skemmtilegar tilraunir og tæki 
til eflingar fræðslu um eðli ljóss.  

Meðal verkfæra í kassanum var lítill 
lampi sem kallast „litla ljósið“ sem er 
sólarorkulampi  sem listamaðurinn 
Ólafur Elíasson og verkfræðingurinn 
Frederik Ottesen þróuðu til að fá 
hreint, áreiðanlegt og ódýrt ljós fyrir 
þá´1,2 billjón manns í heiminum sem 
búa án rafmagns. Ljósinu mun fylgja 
verkefnabæklingur sem mun hjálpa 
kennurum með alþjóðleg verkefni 
tengd nýjum Heimsmarkmiðum 
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra 
þróun. Með ljósinu er verið að blanda 
alþjóða og þróunarmálum við 
vísindavinkil fræðslunnar og þannig 
efla vitund nemenda um sjálfbæra 
orku. Félag SÞ lagði til um 500 þús kr. í 
þetta verkefni. 

ÁR JARÐVEGS  

25 nóvember 2015 

Haldinn var morgunverðarfundur á 
Kaffi Nauthól undir yfirskriftinni: Ár 
Jarðvegs -Öld umhverfisvitundar – 
Alda nýrrar hugsunar. Þema fundarins 
var verndun jarðvegs gegn 
loftlagsbreytingum þar sem velt var 
upp spurningunni hvernig við getum 
sem einstaklingar og þjóð lagt okkar af 
mörkum til að draga úr áhrifum 
loftlagsbreytinga og stuðla að 
framgangi nýrra Heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna.  

Fundurinn var haldinn í samstarfi við 
Landgræðslu Íslands og Landgræðslu 
Háskóla SÞ. Sveinn Runólfsson 
landgræðslustjóri opnaði fundinn og 
Sigrún Magnúsdóttir umhverfis og 
auðlindaráðherra flutti ávarp. Að auki 
fluttu Þórunn Pétursdóttir, Anna Pála 
Sverrisdóttir og Kristján Hreinsson 
erindi sem öll sneru að aukinni 
umhverfisvitund og sjálfbærni. 
Fundarstjórar voru Þröstur Freyr 
Gylfason, formaður Félags 
Sameinuðu þjóðanna og Hafdís 
Hanna Ægisdóttir hjá Landgræðslu 
Háskóla SÞ. 

ALÞJÓÐADAGUR HÁSKÓLA 
ÍSLANDS  

nóvember 2015  

Félag Sameinuðu þjóðanna var með 
bás á Alþjóðadegi HÍ þar sem Auður 
Inga Rúnarsdóttir, starfsnemi 
félagsins sá m.a. um að kynna; 
starfsemi félagsins, IceMUN 2016, 
Heimsmarkmiðin og starfsnám hjá 
Félaginu. 

#OKKARHEIMUR2030  

30. apríl 2015 

Fimmtudaginn 30. apríl kynntu 
nemendur í 9. bekk í Salaskóla sína 
sýn á markmiðum Sameinuðu 
þjóðanna um sjálfbæra þróun. 
Markmið viðburðarins var að vekja 
athygli á mótun markmiðanna sem 
yrðu samþykkt síðar á árinu.  

Nemendur í 9. Bekk eru alla jafna 
fædd árið 2000 eða sama ár og 
þúsaldarmarkmiðin voru samþykkt 
og höfðu þau kynnt sér tillöguna að 
nýju markmiðunum vikurnar á undan 
og fengu frjálsar hendur við að móta 
sínar kynningar fyrir Gunnari Braga 
Sveinssyni, utanríkisráðherra og 
samnemendum sínum.  

Haldinn var Skype fundur með 
fulltrúa fastanefndar Íslands 
gagnvart Sameinuðu þjóðunum í 
New York , Maríu Mjöll Jónsdóttur og 

 

 

 

Okkar Heimur 2030 í Salaskóla í apríl 

2015

 
Rætt um Heimsmarkmiðin á fundi 

Samtaka atvinnulífsins 

 

Forseti Íslands á Fundi fólksins, 2.-3. 

september 2016. 

 

Ljósmyndasýning We the peoples 
á Háskólatorgi í febrúar 2015 
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starfsmanni Sameinuðu þjóðanna, 
Önnu Hjartardóttur til að gefa 
starfsfólki og nemendum skólans 
innsýn í samningaviðræður um nýju 
markmiðin og þau verkefni sem 
framundan væru. Gunnar Bragi 
Sveinsson, utanríkisráðherra ávarpaði 
samkomuna og Friðrik Dór Jónsson sá 
um að stýra viðburðinum sem og að 
kynna atriði nemenda. Viðburðurinn 
var haldinn í samráði við 
utanríkisráðuneytið, UNICEF og 
UNWOMEN. 

AFMÆLISRÁÐSTEFNA – 
SAMEINUÐU ÞJÓÐIRNAR OG 
UNESCO 70 ÁRA 

30. október 2015 

Í tilefni af 70 ára afmæli Sameinuðu 
þjóðanna 24.október 2015 var haldin 
afmælisráðstefna í Iðnó. Ráðstefnan 
var haldin í samstarfi Félags SÞ, 
Íslensku UNESCO nefndarinnar, 
utanríkisráðuneytisins og mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins.  
Fundarstjóri ráðstefnunnar var Sigríður 
Snævarr og var ráðstefnunni skipt í tvo 
hluta þar sem í fyrri hlutanum var 
fjallað almennt um Sameinuðu 
þjóðirnar og seinni hlutinn snéri að 
störfum UNESCO.  

Gunnar Bragi Sveinsson, 
utanríkisráðherra hélt opnunarávarp 
fyrri hlutans og í framhaldi ræddi Gréta 
Gunnarsdóttir sendiherra og 
fyrrverandi fastafulltrúi Íslands hjá SÞ 
um árangur Íslands á sviði SÞ. Að því 
loknu voru flutt fjögur örerindi um 
Sameinuðu þjóðirnar frá ýmsum 
sjónarhornum. Árni Snævarr, 
upplýsingafulltrúi SÞ í Brussel flutti 
erindi útfrá sjónarhóli fjölmiðla; 
Gurðún Jónsdóttir talskona Stígamóta 
útfrá sjónarhóli frjálsra félagasamtaka; 
Þær Urður Helga Gísladóttir (úr 
Menntaskólanum í Reykjavík) og Lilja 
Hrund Ava (úr Verslunarskóla Íslands) 
útfrá sjónarhóli ungs fólks og að lokum 
flutti Kristjana Sigurbjörnsdóttir, 
sérfræðingur hjá Jafnréttisskóla 
Háskóla SÞ erindi útfrá sjónarhóli 
fræðimanna.  

Að erindum loknum fóru fram 
pallborðsumræður um 
Heimsmarkmið SÞ undir stjórn 
Þrastar Freys Gylfasonar, formanns 
Félags Sameinuðu þjóðanna. Í 
pallborðinu sátu Anna Pála 
Sverrisdóttir, utanríkisráðuneytinu, 
Guðrún Helga Jóhannsdóttir, 
doktorsnemi í þróunarfræðum, 
Finnur Sveinsson, ráðgjafi í 
samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og 
Hafdís Hanna Ægisdóttir, 
forstöðumaður Landgræðsluskóla 
Háskóla SÞ.  

Seinni hluta ráðstefnunnar opnaði 
Illugi Gunnarsson, mennta- og 
menningarmálaráðherra með ávarpi. 
Í þeim hluta flutti Dr. Sveinn 
Einarsson, leikstjóri og fyrrum 
stjórnarmaður UNESCO erindi um 
UNESCO samtökin hugsjón, þeirra 
og nauðsyn og Frú Vigdís 
Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti 
Íslands flutti erindi um starf sitt með 
UNESCO í 20 ár en Vigdísarstofnun 
er viðurkennd af UNESCO.  

UNESCO SKÓLAVERKEFNIÐ  

2015-2018 

Í lok árs 2015 fór af stað 
samstarfsverkefni milli mennta- og 
menningarmálaráðuneytis, íslensku 
UNESCO-nefndarinnar og Félags 
Sameinuðu þjóðanna sem felst í því 
að efla kennslu um málefni UNESCO 
og SÞ meðal íslenskra skóla. Stuðst 
er við öflugt tengslanet sem 
Menningarmálastofnun SÞ, 
UNESCO heldur úti eða svokallað 
UNESCO Associated Schools Project 
Network (ASPnet) sem hefur verið 
starfrækt frá 1953. Verkefnið felst í 
að innleiða slík tengslanet í íslenska 
skóla ásamt því að aðlaga það mikla 
námsefni sem til staðar er hjá þeim 
rúmlega níu þúsund skólum í yfir 70 
löndum víðsvegar um heim fyrir 
íslenska skóla. 

Markmiðið er að bjóða íslenskum 
skólum að gerast UNESCO skólar 
með það markmið að leiðarljósi að 
auka þekkingu nemenda og kennara 
á grunnhugtaki UNESCO og SÞ sem 

 

Dr. Selim Jahan aðalristjóri kynnir 
Þróunarskýrslu SÞ 2015 

 

Fundur fólksins september 2016 

 

IceMUN 2016 

 

Litla sólin  
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er friður og efla þekkingu á 
alþjóðastarfi og samvinnu með áherslu 
á heimsminjar og önnur málefni 
UNESCO. UNESCO skólarnir fá vottun 
frá íslensku UNESCO nefndinni með 
það langtímamarkmið að efla kennslu 
námsefnis UNESCO og SÞ í 
kennsluskrám sínum. 

Verkefnið verður keyrt áfram sem 
tilaraunaverkefni til þriggja ára þar 
sem nokkrir grunn- og framhaldsskólar 
á höfðuborgarsvæðinu og 
landsbyggðinni verða fengnir til að 
prufukeyra verkefnið. Þeir skólar sem 
eru í innleiðingarferli eru; Salaskóli, 
Landakotsskóli, Framhaldsskólinn í 
Mosfellsbæ, Fjölbrautaskólinn í 
Breiðholti og Kvennaskólinn í 
Reykjavík. 

Hlutverk félagsins er að halda utan um 
verkefnið sem og móta það og þróa. 
Félagið mun starfa sem milliliður milli 
íslensku UNESCO-nefndarinnar, 
UNESCO og ASP-netsins í París. 
Félagið fundar reglulega með 
skólunum yfir skóalárið til þess að 
móta kennsluefnið með virkri 
endurgjöf, veitir stuðning við 
áætlunargerð þeirra og kennslu. Að 
auki vinnur félagið að þýðingum á 
námsefni sem hentar þeim skólum 
sem taka þátt í verkefninu á 
reynslutímabilinu og staðfærir í 
samvinnu við íslenskar stofnanir. 

ICEMUN 

27. febrúar 2016  

IceMUN-þing ársins 2016 var haldið 
helgina 26.-29. febrúar. Á þinginu var 
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sett 
upp og umræðuefnið var Evrópski 
flóttamannavandinn. Dagskrá þingsins 
var vegleg og áhugaverð enda er 
frábær lífsreynsla fyrir alla áhugasama 
um Sameinuðu þjóðirnar að taka þátt í 
þingi sem þessu.    

 

 

NORRÆNN FUNDUR FÉLAGA 
SÞ Á ÍSLANDI  

7.-8. júní 2016 

Árlegur sameiginlegur Norrænn 
fundur Félaga SÞ var að þessu sinni 
haldinn í Reykjavík. 
Framkvæmdastjórar og formenn 
félaganna hittust að venju, en 
stjórnarmenn tóku virkan þátt í 
heimsókninni. 

Rætt var um samstarf félaganna í 
fjölmörgum málum, svo sem um 
markaðsefni varðandi Heimsmarkmið 
SÞ, aðhald og hvatningu til Norrænu 
ríkisstjórnanna um framlög til 
þróunarmála, samstarf við 
Norðurlandaráð og Norrænu 
ráðherranefndina um innleiðingu 
Heimsmarkmiða SÞ, Norræna 
Globalis-upplýsingavefinn og birtingu 
gagna um Heimsmarkmiðin á 
myndrænan hátt.  

MYNDBÖND UM 
HEIMSMARKMIÐIN FRÁ 
UNGU FÓLKI 

2015-2016 

Framhaldsskólanemarnir Urður Helga, 
Lilja Hrund og Ingunn Anna settu 
saman myndbönd um öll 
Heimsmarkmiðin. Myndböndin gáfu 
þær út vikulega til að vekja athygli á 
mikilvægi Heimsmarkmiðanna og 
þátttöku ungs fólks í starfi Sameinuðu 
þjóðanna. Myndböndin eru aðgengileg 
á YouTube rás félagsins sem og á 
Facebook síðunni.  

AÐALFUNDUR FÉLAGSINS 
HALDINN 

18. febrúar, 2015 

Aðalfundur Félags Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi var haldinn 
miðvikudaginn 18. febrúar í Miðstöð 
Sameinuðu þjóðanna, Laugavegi 176, 
5. hæð. Sjá nánari umfjöllun á blaðsíðu 
10. 

 

Heimsleikar FMOS  

 

Dæmi um viðfangsefni þátttakenda 

í Friðarleikunum 

 

Framadagar AIESEC   

 

Fullt út úr dyrum á kynningarfundi 

Þróunarskýrslu SÞ 
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HEIMSLEIKARNIR Í 
FRAMHALDSSKÓLANUM Í 
MOSFELLSBÆ 

20. apríl, 2016 

Nemendur í FMOS brutu upp 
hefðbundið skólastarf og einblíndu á 
Heimsmarkmið SÞ á þemadegi hjá sér. 
Viðburðurinn fékk nafnið 
Heimsleikarnir og var nemendum skipt 
upp í lið, þar sem hvert lið var fulltrúi 
eins ríkis og áttu að leysa ýmsar þrautir 
sem tengdust beint og óbeint 
Heimsmarkmiðunum. Meðal annars 
var fjallað um vistspor manna og 
misskiptingu auðs. Stigagjöf fór eftir 
hversu góða samvinnu nemendur 
ástunduðu.  

FUNDUR FÓLKSINS  

2.-3. september 2016  

Félag sameinuðu þjóðanna tók þátt á 

Fundi fólksins sem fram fór í Norræna 

húsinu dagana 2.-3. september. 

Fundur fólksins er tveggja daga 

lýðræðishátíð sem ætluð er til að virkja 

lýðræðisþátttöku og efla rödd 

almennings.  

Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson 

flutti ávarp ásamt Degi B. Eggertssyni 

borgarstjóra. Félagið ásamt Junior 

Chamber International (JCI) kynntu þar 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

fyrir gestum og gangandi. Gestirnir 

voru að auki hvattir til þess að velja sér 

markmið til að vinna að, og leggjast 

þannig á eitt til þess að gera heiminn 

betri. 

HEIMSINS STÆRSTA 
KENNSLUSTUND/WORLDS 
LARGEST LESON 

28. september, 2015 

Flataskóli í Garðabæ tók þátt í 
Heimsins stærstu kennslustund þar 
sem markmiðið var að kenna börnum í 
yfir 100 löndun um Heimsmarkmið SÞ. 

Kjarni kennslustundarinnar var 
teiknimynd sem ætlað er að auka 
skilning barna á 
Heimsmarkmiðunum og mikilvægi 
þess að virkja ungt fólk til þess að 
taka þátt í að leysa þau verkefni sem 
bíða okkar allra. Félag Sameinuðu 
þjóðanna og UNICEF stóðu fyrir 
kennslustundinni.  

„WORK FOR HUMAN 
DEVELOPMENT“  

18. febrúar 2016  

Þróunarskýrslan fyrir 2015 var kynnt 
á Þjóðminjasafni Íslands þann 18. 
febrúar 2016. Dr. Selim Jahan, 
aðalritstjóri skýrslunnar kynnti 
helstu niðurstöður. Framsöguerindi 
voru flutt af Drífu Snædal, 
framkvæmdastjóra 
Starfsgreinasambandsins, Kolbeini 
Stefánssyni, sérfræðingi á Hagstofu 
Íslands og Katrínu Ólafsdóttur, 
lektor við Viðskiptafræðideild 
Háskólans í Reykjavík. Fundarstjóri 
var Þröstur Freyr Gylfason, 
formaður Félags Sameinuðu 
þjóðanna.  

Félag Sameinuðu þjóðanna ásamt 
Jafnréttisskóla Háskóla SÞ, 
Utanríkisráðuneytiinu, 
Alþjóðamálastofnunar og RIKK – 
rannsóknarsofnunar í 
Jafnréttisfræðum buðu til fundarins.   

FRIÐARLEIKARNIR – 
MANNRÉTTINDARÁÐ RVK 

2016-2017 

Friðarleikarnir er borðspil sem 
félagið hefur verið að móta og þróa 
með það að markmiði að koma því í 
UNESCO skólana og mögulega í 
framhaldi af því í alla grunnskóla 
landsins. Styrkur fékkst frá 
Mannréttindaráði 
Reykjavíkurborgar að upphæð kr. 
500,000 til að vinna verkefnið. 
Fyrirmyndin er spil sem kallast „The 

 

 

Heimsmarkmið SÞ rædd í pallborðs-

umræðum á 70 ára afmælishátið SÞ 

og UNESCO í Iðnó, 30.okt 2015. 

 

Frú Vigdís Finnbogadóttir og Dr. 

Sveinn Einarsson að hlýða á 5 ára 

nemendur Landakotsskóla syngja á 

afmælishátið SÞ og UNESCO. 

 

Norrænn fundur Félaga SÞ haldinn í 

Þjóðmenningarhúsinu í júní 2016 
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Peace Games“. Karen Lena og Auður 
Inga, starfsnemar hafa verið að þróa 
spilið og hafa fengið að prófa það á 
nemendum í 4. bekk í Salaskóla og 
Landakotsskóla. Tilgangur spilsin er að 
efla börn til umræðu um alþjóðamál og 
Heimsmarkmiðin á lifandi og 
skemmtilegan hátt. Lokaútgáfa 
spilsins mun vonandi klárast á 
vormánuðum 2017. 

VERÐUR HEIMURINN BETRI?  

2016-2017 

Bókin „Blir Varlden battre“ var þýdd og 
bókinni dreift í alla grunnskóla landsins 
haustið 2016. Í bókinni er fjallað um 
þróunarmál síðustu 15 árin og útkomu 
Þúsaldarmarkmiðanna. Í framhaldi er 
staðan í dag metin og Heims-
markmiðin kynnt. Í október og 
nóvember var bókinni fylgt eftir með 
kynningum fyrir kennara sem lýstu 
áhuga á því að nota bókina til kennslu. 
Nokkrar kynningar voru haldnar í 
Reykjavík en einnig var farið á 
Egilsstaði, Höfn í Hornafirði og á 
Laugarvatn. Verkefnið var styrkt af 
ICEIDA, Þróunarsamvinnuskrifstofu 
Utanríkisráðuneytisins.  

FRAMADAGAR HÁSKÓLANNA 
Í HR  

Febrúar 2015 og 2016 

Félag Sameinuðu þjóðanna var með 
bás á Framadögum þar sem 
markmiðið er að háskólanemar fái 
tækifæri til þess að kynna sér fyrirtæki 
og fjölbreytta möguleika í framtíðinni. 
Félagið kynnti starfsmöguleika hjá SÞ, 
starfsnám og sjálfboðaliðastörf ásamt 
því að ræða alþjóða- og þróunarmál 
við nemendur. 

 

 

MORGUNFUNDUR 
„SAMFÉLAGSÁBYRGÐ OG 
MARKMIÐ UM BETRI HEIM“ 

Desember 2016 

Í desember efndu Samtök 

atvinnulífsins, Global Compact Nordic 

Network og Festa til morgunfundar 

um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja í 

húsakynnum SA. Fundurinn var vel 

sóttur enda mikil aukning á þessum 

málefnum hjá íslenskum fyrirtækjum. 

Vera Knútsdóttir, framkvæmdastjóri 

félagsins hélt erindi þar sem hún 

kynnti Heimsmarkmiðin 17 fyrir 

gestum sem vakti mikla lukku.     

HEIMSMARKMIÐIN – MÓTUN 
MARKAÐSSTEFNU 

2015- 

Í lok árs 2015 fékk Félagið 500.000 kr 
styrk til þess að móta markaðsstefnu 
um það hvernig hægt væri að ná til 
allra Íslendinga svo þeir verði kunnugir 
Heimsmarkmiðum Sameinuðu 
þjóðanna. Frá janúar til júní 2016 unnu 
starfsmenn auglýsingastofunnar 
Jónsson og Le‘  Mack í samvinnu við 
Félagið að markaðsstefnu. Afurð 
þeirrar vinnu var hugmynd að 
markaðsefni  með þátttöku íslenskara 
fyrirtækja.  

Í kjölfar samráðs við ólíka aðila var 
ákveðið að bíða með markaðsefnið. 
Síðar bættust við kosningavertíð á 
auglýsingamarkaði vegna þingrofs og 
snemmbúinna Alþingiskosninga 29. 
október 2016 og jólavertíð á 
auglýsingamarkaði strax í kjölfarið.  

Viðbúið er að markaðsstefnan nýtist 
að einhverju leyti samhliða framleiðslu 
sjónvarpsþátta um Heimsmarkmið SÞ, 
sbr. næsta kafla. 

FRAMLEIÐSLA 
FRÆÐSLUÞÁTTA FYRIR 
SJÓNVARP OG 
SAMFÉLAGSMIÐLA 

2016- 

Í nóvember 2016 hófust samtöl um 
mögulega þáttaröð um Ísland og 
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
um sjálfbæra þróun. Í kjölfarið 
samþykkti stjórn félagsins að starfa 
ákveðið að verkefninu, sem er í 
samræmi við 1. gr. laga félagsins, um 
að „vinna að því í samvinnu við blöð, 
útvarp, sjónvarp og skóla að kynna 
Íslendingum hugsjónir og starfsemi 
hinna Sameinuðu þjóða.“ 

Stjórnin leggur áherslu á hversu 
mikilvægir miðlar sjónvarp og 
samfélagsmiðlar eru og hve mikið 
tækifæri þetta er fyrir málefnið.  

Í mars 2017 samþykkti ríkisstjórn 
Íslands að veita Félagi Sameinuðu 
þjóðanna styrk til framleiðslu 
fræðsluþátta fyrir sjónvarp og 
samfélagsmiðla um Heimsmarkmiðin 
og Parísarsamninginn um 
skuldbindingar í loftslagsmálum til 
ársins 2030.  

RÚV mun sýna þáttaröðina en Félag 
Sameinuðu þjóðanna á Íslandi vinnur 
nú í samvinnu við Sagafilm ehf. að 
þróun og framleiðslu. Næstu skref eru 
þróunar- og rannsóknarvinna í 
samstarfi við atvinnulífið, við fyrirtæki, 
einstaklinga, sveitarstjórnir, félög og 
stofnanir. Þá tekur við framleiðsla 
þáttanna, en áætlað er að sýningar 
hefjist í ársbyrjun 2019. 
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Innra starf félagsins 

Stjórn 2015-2016 

Aðalfundur Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi var haldinn miðvikudaginn 18. febrúar 2015, þar sem á dagskrá voru hefðbundin 
aðalfundarstörf: Kynning og samþykkt skýrslu stjórnar fyrir árin 2013-2014, umfjöllun og samþykkt ársreiknings fyrir sama tímabil, 
kosning stjórnar, endurskoðenda og önnur mál. Engar tillögur um lagabreytingar voru lagðar fyrir fundinn. Nefna má að 
framkvæmdastjóri félagsins, Berglind Sigmarsdóttir, fékk sérstakt lof aðalfundar fyrir ársskýrslu og fjármálastörf. 

Meginhlutverk stjórnar er að sjá til þess að félagið vinni að markmiðum félagsins. Stjórn 2015 – 2016 skipa átta/níu aðilar úr hinum 
ýmsu áttum samfélagsins. Stjórnarmenn taka þátt í starfsemi og viðburðum félagsins, en auk þess fundaði Stjórnin fundaði þrettán 
sinnum á árunum 2015-2016. Stjórnin starfar í sjálfboðavinnu og kann Félag SÞ á Íslandi stjórnarmeðlimum bestu þakkir fyrir vel 
unnin störf. Bogi Ágústsson tók við formennsku í Norræna félaginu haustið 2015 og ákvað í framhaldinu að segja sig úr stjórn Félags 
SÞ, en hann hafði fyrst tekið sæti í stjórn á aðalfundi 30. janúar 2013. Gréta Gunnarsdóttir kvaddi stjórnina vegna annarra starfa í 
ársbyrjun 2016, en hún var kosin í stjórn á aðalfundi 18. febrúar 2015. Í hennar stað kom Urður Gunnarsdóttir inn í stjórnina. Eru þeim 
færðar þakkir fyrir öflugt framlag í störfum stjórnar. 

Stjórnina skipuðu á tímabilinu: 

• Þröstur Freyr Gylfason, formaður 

• Bogi Ágústsson (til ársloka 2015) 

• Gréta Gunnarsdóttir (til áramóta 2015/2016) 

• Bryndís Eiríksdóttir 

• Nanna Magnadóttir 

• Páll Ásgeir Davíðsson 

• Petrína Ásgeirsdóttir 

• Svava Jónsdóttir 

• Urður Gunnarsdóttir (frá ársbyrjun 2016) 

• Þór Ásgeirsson 

  

 

 

 

 

Félagslega kjörnir endurskoðendur 

Félagslegir endurskoðendur félagsins hafa verið til margra ára þau Kristín Jónasdóttir og séra Bernharður Guðmundsson, bæði 

fyrrverandi formenn félagsins. Þeim eru nú sem fyrr færðar þakkir fyrir sín góðu störf.  
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Starfsfólk, starfsnemar og verkefnastjórar 

Berglind Sigmarsdóttir lét af störfum sem framkvæmdastjóri félagsins í ágúst 2016 eftir fimm ára starf. Félagið dafnaði einstaklega vel í 
tíð Berglindar og er stjórn félagsins henni ævarandi þakklát fyrir einstaklega vel unnin störf. Vera Knútsdóttir tók við af Berglindi og mun 
reynsla hennar af störfum hjá Sameinuðu þjóðunum reynast félaginu vel á komandi árum. Stjórnin býður Veru hjartanlega velkomna til 
starfa.  

 

Hjá Félagi Sameinuðu þjóðanna störfuðu á árinu 2015 til 2016 að meðaltali sex starfsnemar á önn, sem unnu að verkefnum í kringum 
Heimsmarkmiðin, þýðingu UNESCO námsefnis, gerð Friðarleikanna, við íslenska hluta Globalis-vefsins og við almenna textavinnu í 
tengslum við kynningu á þróunarmálum og starfsemi SÞ á vef félagsins: www.un.is sem og á Facebook-síðu félagsins. Tími þeirra og 
störf eru afar dýrmæt fyrir félagið og fá þau alúðarþakkir fyrir sitt framlag.  

• Auður Inga Rúnarsdóttir 

• Búi Steinn Kárason 

• Erna Sif Bjarnadóttir 

• Guðrún Elsa Tryggvadóttir  

• Guðrún Rós Árnadóttir 

• Halla Þórey Victorsdóttir 

• Hildur Baldvinsdóttir 

• Hjördís Olga Guðbrandsdóttir  

• Karen Lena Óskarsdóttir 

• Nína Guðrún Baldursdóttir 

• Rut Einarsdóttir 

• Salvör Aradóttir 
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Tekjur og gjöld 

TEKJUR 

Tekjur ársins 2016 námu 15,044,500 milljónum króna en samkvæmt þriggja ára samningi við utanríkisráðuneytið greiðast árlega 7 
milljónir króna á árunum 2013-2015 en 8 milljónir króna á ári á árunum 2016-2018 til félagsins. Félagið fékk að auki styrk til þriggja ára frá 
mennta- og menningarmálaráðuneytinu kr. 2,400,000 fyrir UNESCO skólaverkefninu. Einnig hlaut félagið styrk frá Rannís að upphæð kr. 
892,500. Mannréttindaráð Reykjavíkur veitt einnig félaginu styrk til gerð og þróunar Friðarleikana að andvirði kr. 500,000. Ólokin verk í 
upphafi árs voru að andvirði 3.000.000. Félagsgjöld og aðrar tekjur hækkuðu á milli ára úr kr. 82,500 árið 2015 í kr. 102,000 sem er mjög 
jákvætt og til gamans má bera saman að árið 2014 
söfnuðust kr. 52,500 frá félagsmönnum. Samtals voru því 
tekjurnar fyrir árið 2016 kr. 15,044,500. 

GJÖLD 

Stærsti útgjaldaliður félagsins á árinu 2016 er liðurinn 
Verkefni og viðburðir eða kr. 9,321,711. Í þeirri upphæð 
voru viðamestu verkefnin, bókin verður heimurinn betri 
ásamt kynningarstarfi Kr. 3,026,349; kynning á 
þróunarmálum og starfsemi SÞ kr. 2.979,095,  UNESCO-
skólaverkefni kr. 1.835.735, og markaðsherferð 
Heimsmarkmiða SÞ kr. 1,542,427.  

Þar á eftir er liður Rekstrarstjórn og umsýsla eða kr. 
2.672,717 þar sem hlutdeild starfsmannakostnaðar er 
stærsti hlutinn eða kr. 1,898,874. Þar á eftir er rekstur 
tölvukerfis, kr. 399,008 og hlutdeild í rekstri skrifstofu 
(Miðstöð SÞ) kr. 196,761.   

Þriðji liðurinn Yfirstjórn, skýrslur og samskipti nema kr. 
874,798. Þar er hlutdeild í starfsmannakostnaði einnig 
stærsti hlutinn, eða kr. 474,718 og þar á eftir Reikningsleg 
aðstoð kr. 283,930. 

 

 

NIÐURSTAÐA 

Á árinu námu tekjur umfram gjöld kr. 2,379,731 og 

eigið fé félagsins var jákvætt í árslok um kr. 3,232,336. 

 

 

 

 

Helstu tekjur og gjöld 2016 2015 

TEKJUR
R 

   

 Samstarfssamningur 
utanríkisráðuneytið 

8.000.000 7.600.000 

 UNESCO skólaverkefni 2.400.000  

 Þróunarsamvinna ber ávöxt  3.000.000 

 Rannís, verkefni f. grunnskóla 892.500  

 Heimsmarkmið, 
markaðsherferð 

 500.000 

 Friðarleikarnir (MRR) 500.000  

 

 

 

 

Ólokin verk í upphafi árs 3.000.000 73.000 

 Ólokin verk í lok árs  3.000.000 

 Félagsgjöld og aðrar tekjur 102.000 82.500 

 Eftirstöðvar verkefnisfjár 150.000  

 SAMTALS 15.044.500 8.255.500 

GJÖLD    

 Verkefni og viðburðir 9.321.711 6.297.430 

 Yfirstjórn, skýrslur og samskipti 874.798 1.071.151 

 Rekstrarstjórn og umsýsla 2.672.717 2.365.284 

 SAMTALS 12.869.226 9.733.865 
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Samstarfsaðilar 
 

Utanríkisráðuneyti 

Félag Sameinuðu þjóðanna á rætur sínar að rekja til 
utanríkisráðuneytisins, en starfsemi félagsins var lengi í 
höndum starfsmanna ráðuneytisins. Félagið hefur meðal 
annars í gegnum árin sinnt kynningu á starfi ráðuneytisins á 
vettvangi Sameinuðu þjóðanna og hefur samstarfið verið 
gjöfult. 

Opinber framlög til félagsins skv. samstarfssamningi hafa verið 
kr. 7.000.000 á ári, 2013-2015 en eru kr. 8.000.000 á ári 2016-
2018 og eru félaginu mikils virði. Þessir fjármunir hafa gert 
félaginu kleift að hafa starfsmann í 75-100% vinnu til að sinna 
verkefnum á tímabilinu.  

Samstarfssamningur utanríkisráðuneytisins og félagsins hefur 
það helst að markmiði að efla kynningu á hlutverki og starfi 
Sameinuðu þjóðanna, stuðla að aukinni umfjöllun um 
alþjóðamál með sérstakri áherslu á þróunarmál og 
Hemsmarkmiðin.  

 

Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur í gegnum árin 
styrkt hin ýmsu verkefni félagsins. 

Félagið er með samning við ráðuneytið um rekstur UNESCO 
skólaverkefnisins sem er til þriggja ára og gildir til loka árs 
2018. Samningurinn er upp á 3.000.000 kr. og gerir félaginu 
m.a. kleift að  þýða og staðfæra námsefni um Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna og heimsminjar.  

Íslenska UNESCO nefndin 

Íslenska UNESCO nefndin er helsti tengiliður og samstarfsaðili 
félagsins við mennta- og menningarmálaráðuneytið.  

 

Norðurlandasamstarf 

Félag Sameinuðu þjóðanna er í öflugu samstarfsneti með 
systursamtökum sínum á Norðurlöndum. Þau hafa yfir að ráða 
ógrynni af upplýsingaefni og fræðsluefni um störf SÞ sem snúa 
að þróun sem og öðru sem nýst getur almenningi og 
stjórnvöldum.  

Árlega eru haldnir samráðsfundir meðal félaganna þar sem 
skipst er á hugmyndum, enda fer mikið starf fram hjá 
félögunum sem hafa samtals um sextíu starfsmenn í fullu starfi. 
Félög SÞ á Norðurlöndum eru mjög virt innan heimssamtaka 
Félaga SÞ, WFUNA. Því er það Félaginu mikils virði að fá að 
vinna með þeim á tveimur fundum sem haldnir eru 
sameiginlega á ári. Annar fundurinn er haldinn í 
Kaupmannahöfn (UN City) ásamt öðrum stofnunum SÞ en hinn 
er eingöngu fyrir Félög SÞ á Norðurlöndum sem skiptast á að 
halda fundinn.  

IceMUN  

IceMUN er sjálfstætt starfandi félag innan vébanda Félags 
Sameinuðu þjóðanna. Model United Nations (MUN) er 
vettvangur þar sem nemendur koma saman og setja á svið 
starfsemi helstu stofnana Sameinuðu þjóðanna á sem 
raunverulegastan hátt og takast á við aðkallandi vandamál í 
alþjóðasamfélaginu. Þátttakendum er deilt niður á ákveðin 
lönd og eru því sendifulltrúar þeirra landa. IceMUN þing er 
haldið einu sinni á ári, en einnig fara fram MUN þing í samstarfi 
við Háskólann á Bifröst og MenntóMUN í samstarfi við einn 
menntaskóla á ári hverju. 

 

Háskólar Sameinuðu þjóðanna 

Um 65%  af stuðningi utanríkisráðuneytisins til fjölþjóðlegs 
þróunarstarfs rennur til stofnana og sjóða á vegum Sameinuðu 
þjóðanna. Þar af renna 23% til Háskóla Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi. Á Íslandi eru starfandi fjórir skólar innan vébanda 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna:  

 JARÐHITASKÓLI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 
(WWW.UNUGTP.IS) 

 SJÁVARÚTVEGSSKÓLI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 
(WWW.UNUFTP.IS) 

 LANDGRÆÐSLUSKÓLI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 
(WWW.UNULRT.IS) 

 JAFNRÉTTISSKÓLI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA 
(WWW.UNUGEST.IS) 
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UNICEF og UN Women 

Íslensk landsnefnd Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) og íslensk landsnefnd UN Women reka í samstarfi við Félag Sameinuðu 

þjóðanna Miðstöð Sameinuðu þjóðanna að Laugavegi 176. Miðstöðin var opnuð 12. mars 2004 og var fyrst til húsa í Skaftahlíð 24. Á degi 

Sameinuðu þjóðanna, 24. október 2005 var miðstöðin opnuð á Laugavegi 42, 2. hæð en fluttist svo á Laugaveg 176 í apríl 2012.

Samreksturinn hefur gengið afar vel og styrkt félögin í allri kynningar- og viðburðarstjórnun. Það hefur reynst mjög mikilvægt fyrir þessi 

félagasamtök að geta haldið rekstrarkostnaði í lágmarki, einfaldlega til að nýta alla orku í hin raunverulegu viðfangsefni og markmið 

félaganna. 

 

Samstarf við UNRIC 

Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-Evrópuríkin er staðsett í Brussel. Sérstakur upplýsingafulltrúi skrifstofunnar fyrir 

Norðurlönd er Árni Snævarr. Vefsetur skrifstofunnar er mjög virkt og er uppfært reglulega en Félag Sameinuðu þjóðanna nýtur góðs af 

þeim fréttaflutningi og fær að miðla þeim áleiðis á sínum vefsíðum. Árna eru færðar sérstakar þakkir fyrir samstarfið nú sem endranær. 

 

Ban Ki-Moon, framkvæmdastjóri SÞheimsækir sýrlenska flóttamenní Za´atri búðunum nálægt Mafraq Jórdaníu  
7.desemberí 2012  

UN Photo/Mark Garten 
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Lög Félags Sameinuðu þjóðanna 
1. grein 

Takmark Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi er: 

• Að vinna almenning í landinu til fylgis og stuðnings 
við samtök Sameinuðu þjóðanna. 

• Að samræma starf þeirra félagssamtaka sem leggja 
vilja lið sitt til þess að framkvæma hugsjónir 
Sameinuðu þjóðanna. 

• Að stuðla að aukinni samvinnu allra þjóða heims. 

• Að vinna að því að treysta alþjóðafrið og öryggi. 

• Að vinna að því í samvinnu við blöð, útvarp, sjónvarp 
og skóla að kynna Íslendingum hugsjónir og starfsemi 
hinna Sameinuðu þjóða. 

2. grein 

Í Félagi Sameinuðu þjóðanna á Íslandi geta verið einstaklingar, 
félög, fyrirtæki og stofnanir, svo sem bókasöfn og skólar. 
Heimilt er að gerast ævifélagi í félaginu. 

3. grein 

Stjórn félagsins ákveður félagsgjöld og getur leitað eftir 
stuðningi aðila sem styðja vilja stefnumið félagsins. 
 
4. grein 

Aðalfundur Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi skal haldinn 
fyrir 1. maí annaðhvert ár. Aðalfund skal boða skriflega með 14 
daga fyrirvara. Rétt á fundarsetu hafa þeir meðlimir sem gerst 
hafa félagar eigi síðar en mánuði fyrir aðalfund. 

Á aðalfundi skal gefin skýrsla um starfsemi félagsins og fjárhag 
á liðnu starfsári. Starfsár og reikningsár félagsins er 
almanaksárið og skulu reikningar félagsins yfirfarnir af 
löggiltum endurskoðanda. 

Aðeins á aðalfundi má bera upp tillögur um breytingar á lögum 
félagsins enda hafi slíkar tillögur verið kynntar 
framkvæmdastjórn með viku fyrirvara. Til samþykktar þeirra 
þarf stuðning 2/3 - tveggja þriðju hluta - fundarmanna. 

 

 

 

 

Stjórn félagsins skipa níu menn kosnir til tveggja ára í senn. 
Formaður og varaformaður skulu kosnir sérstaklega. Að öðru 
leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Stjórnin skal kosin á 
aðalfundi og skal hittast eigi sjaldnar en fjórum sinnum á ári. 

Framkvæmdastjórn skulu skipa formaður, varaformaður og 
einn meðstjórnandi, og sinnir þeim störfum sem stjórnin felur 
henni og samkvæmt lögum þessum. 

Á aðalfundi skulu og kosnir tveir endurskoðendur til tveggja ára 
í senn. 

Endurkosning manna í stjórn er heimil. 

Stjórnin boðar til fundar í félaginu þegar henni þurfa þykir eða 
þegar fimmtíu félagar hið minnsta æskja þess. 

Stjórninni er heimilt að ráða framkvæmdastjóra til að annast 
daglegan rekstur félagsins. 

5. grein 

Lögheimili félagsins og varnarþing þess er í Reykjavík. Heimilt 
er að stofna einstakar deildir félagsins hvar sem er á landinu. 

• Samþykkt á aðalfundi Félags Sameinuðu þjóðanna 5. 
mars 1976. 

• Breyting á 2. grein laganna er varðar aðild, og 4. grein 
laganna er varðar fjölda manna í varastjórn samþykkt 
á framhaldsaðalfundi 21. maí 2007. 

• Breyting á 4. grein laganna er varðar staðsetningu, 
dagsetningu og boðun aðalfundar, endurskoðun 
reikninga, fjölda manna í stjórn jafnframt því sem 
ákvæði um varastjórn var fellt á brott, sérkjör 
varaformanns einnig, kjörtímabil stjórnarmanna, 
framkvæmdastjórn, og framkvæmdastjóra; og 5. og 
6. greinar sameinaðar undir 5. grein auk 
orðalagsbreytingar, samþykkt á aðalfundi 27. mars 
2008. Sömuleiðis var þá ákvæði til bráðabirgða, um 
brottfall meðstjórnenda, frá árinu 1977 fellt á brott. 

• Breytingar á 4. grein laganna er varða aðalfund 
félagsins, sem skal nú haldinn annaðhvert ár í stað 
hvers árs og stjórn og endurskoðendur kosnir til 
tveggja ára í senn. 
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