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Setning aðalfundar
Guðmundur Bjarnason formaður kvaddi sér hljóðs, setti 11. aðalfund Hjartaheilla,
landssamtaka hjartasjúklinga, bauð fundarmenn velkomna og tilnefndi Pétur Bjarnason sem
fundarstjóra og Ásgeir Þór Árnason sem ritara.
Aðalfundarfulltrúar samþykktu tilnefningarnar með lófataki
Kjörbréf
Í forföllum Jónasar Jóhannssonar formanns kjörbréfanefndar las Ásgeir Þór Árnason
framkvæmdastjóri Hjartaheilla upp kjörbréf aðalfundargesta. Mættir voru 39 fulltrúar en 73
voru boðaðir.
Kjörbréf samþykkt.
Skýrsla stjórnar
Guðmundur Bjarnason formaður flutti skýrslu stjórnar:
„Nú eru rétt rúm þrjú ár liðin frá því við héldum síðasta
aðalfund okkar, þann 26. sept. 2009. Þetta er annar
aðalfundurinn frá því að lagt var niður hið formlega þinghald
samtakanna, sem gilt hafði áður, og tekið upp að halda
aðalfund á þriggja ára fresti.
Starf samtakanna hefur verið hefðbundið. Stjórnin hefur haldið þrjá til fjóra fundi á ári og
svo hafa verið haldnir tveir formannafundir svo sem lög gera ráð fyrir, sá fyrri að Sólheimum í
Grímsnesi, 16. október 2010 og sá seinni í Reykholti í Borgarfirði, 3. september 2011.
Skrifstofuhald samtakanna hefur verið með óbreyttum hætti, fastir starfsmenn hafa verið
Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri, og Guðrún Bergmann, fulltrúi, sem jafnframt er
formaður Neistans. Þessum ágætu starfsmönnum vil ég þakka afar gott samstarf, svo og
traust og farsælt starf í þágu samtakanna og félagsmanna allra sem ætíð hafa getað leitað
til þeirra með öll sín mál, stór og smá. Einnig vil ég þakka varaformanni og gjaldkera okkar,
Sveini og Kristjáni, svo og Kjartani Birgissyni fyrir gott starf en þeir hafa allir unnið margvísleg
sjálfboðaliðastörf með skrifstofunni á undanförnum árum. Loks vil ég þakka bókhaldaranum
okkar, Karlottu Jónu Finnsdóttur, fyrir hennar vinnu og framlag í þágu samtakanna. Ég hef
reynt að mæta á skrifstofunni einu sinni í viku, á miðvikudagsmorgnum, og auk þess tekið
þátt í ýmsum verkefnum með okkar ágæta starfsfólki.
Miklar skipulagsbreytingar hafa átt sér stað á skrifstofu SÍBS. Ráðinn hefur verið nýr
framkvæmdastjóri yfir allt félagsstarfið og happdrættið. Hefur samstarf Hjartaheilla og
starfsmanna SÍBS verið með ágætum. Um næstu helgi heldur SÍBS sitt landsþing og sem
fjölmennasta félagið innan SÍBS verða Hjartaheill að sinna vel þeim mikilvægu verkefnum
sem þar eru unnin. Nú eru í gangi miklar endurbætur og breytingar á húsnæði samtakanna í
Síðumúlanum. Er þar m.a. gert ráð fyrir að koma fyrir forvarnarmiðstöð með þjónustu hinna
ýmsu sérfræðinga og höfum við hjá Hjartaheill ekki síst átt frumkvæði að þeirri hugmynd og
lagt mikla áherslu á að fylgja henni eftir.
Varðandi útgáfumálin er það að segja að við höldum áfram að gefa út blaðið okkar VELFERÐ.
Þórir S. Guðbergsson lét af ritstjórastarfinu um áramótin 2010 og 2011 og eru honum færðar
bestu þakkir fyrir störf í þágu samtakanna. Upp úr þeim áramótum var ákveðið að ræða við
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önnur samtök innan SÍBS um hugsanlega sameiginlega blaðaútgáfu fyrst þarna voru ákveðin
þáttaskil. Svipað var einnig ástatt með SÍBS‐blaðið þar sem Pétur Bjarnason, sem ritstýrt
hafði því, var einnig að láta af störfum sem framkvæmdastjóri Happdrættis SÍBS og ritstjóri
blaðsins. Héldum við tvo sameiginlega fundi þar sem mál þessi voru rædd auk þess sem
fulltrúar félaganna ræddu málið í stjórnum sínum. Fljótlega varð ljóst að ekki væri áhugi á
slíkri sameiningu og hugsanlegri útgáfu eins blaðs í nafni allra samtakanna. Var því umræða
þessi felld niður og við hófum leit að nýjum ritstjóra. Við þurftum ekki að leita lengi þar sem
varaformaðurinn okkar, Sveinn Guðmundsson, alvanur útgáfu blaða og bæklinga fyrir
samtök sem hann hefur unnið fyrir, var fáanlegur til að taka þetta verkefni að sér. Eru Sveini
færðar þakkir fyrir vinnu hans við útgáfu Velferðar.
Önnur útgáfustarfsemi á okkar vegum er með þeim hætti að nú er unnið að næstu útgáfu
fræðslubæklingsins „Hjartasjúkdómar, varnir, lækning, endurhæfing“ en 7. útgáfa þessa
bæklings var frá því í september 2009 og er það upplag nánast búið. Verður þessi útgáfa
nokkuð breytt þar sem ákveðið var að hætta útgáfu Hjartahandbókarinnar og koma
nauðsynlegu efni úr henni inn í nýja bæklinginn. Verður hann síðan afhentur öllum þeim sem
gangast undir hjartaaðgerðir. Sparar þetta nokkuð vinnu og kostnað við útgáfustarfsemi og
ætti að koma að sömu notum og Hjartahandbókin ef vel tekst til.
Hjartaheill hafa á þessum árum haldið áfram að fara kynningar‐ og mælingaferðir um landið.
Nokkur töf varð á fyrirhugaðri mælingaferð um Suðurland sem að hluta stafaði af því að
framkvæmdastjórinn okkar, hann Ásgeir, gekkst sumarið 2010 undir alvarlega hjartaaðgerð,
‐ sem því betur tókst vel, ‐ en hafði eðlilega tímabundin áhrif á störf hans. Það var því ekki
fyrr en á s.l. ári að við fórum um Suðurlandið. Mældir voru 346 einstaklingar á 8 stöðum.
Áður skruppum við Ásgeir og Kjartan eina ferð á Blönduós og Skagaströnd sem tókst
ágætlega. Snemma á þessu ári var svo farin mælingaferð um Suðurnesin. Þar voru 333
einstaklingar mældir á 6 stöðum.
Í vetur eru svo fyrirhugaðar mælingar á
Höfuðborgarsvæðinu. Ferðir þessar hafa ávalt tekist afar vel og mælst vel fyrir, fjöldi manna
verið mældur og skoðaður og margir fengið mikilvægar upplýsingar, jafnvel aðvaranir, sem
ekki hefðu mátt dragast lengur, og er því gagnsemi ferðanna ótvíræð. Mælingar hafa einnig
farið fram í Síðumúlanum og hefur fjölmenni verið svo mikið að biðraðir hafa myndast út á
götu. Við megum því ekki láta deigan síga á þessu svið. Mælingarnar hafa allar verið gerðar
í góðu samstarfi við heilsugæslustöðvar á viðkomandi stöðum og eru þeim, sem starfað hafa
með okkur að verkefninu á hverjum stað, hér með færðar bestu þakkir. Þá má einnig geta
þess að nú er að hefjast sérstakt rannsóknarverkefni varðandi þessar mælingar í samstarfi
við Oddfellow‐regluna, SÍBS og Landspítalann.
Að undanförnu hafa Hjartaheill tekið þátt í verkefni sem hlotið hefur starfsheitið „Annað líf“.
Er þar fjallað um málefni líffæragjafa og líffæraþega og áherslan lögð á að ná fram breytingu
á lögum um líffæragjafir þannig að megin reglan verði „ætlað samþykki“ og allir þannig
sjálfkrafa líffæragjafar í stað þess að í dag þarf einstaklingurinn að skrá sig sem líffæragjafa.
SÍBS hefur leitt þessa vinnu en okkar fulltrúi í hópnum hefur verið Kjartan Birgisson.
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Af öðrum félagslegum verkefnum má nefna Golfmót Hjartaheilla sem í fyrsta sinn var haldið í
fyrra og þótti takast svo vel að annað mót var haldið í sumar á Bakkakotsvelli í Mosfellssveit.
Þá eru og ótaldar „hjartagöngur“ sem félagsmenn sjá um á nokkrum stöðum á landinu, t.d.
eru slíkar göngur á hverjum laugardegi hér í Reykjavík. Lagt er upp frá Perlunni og gengið í
u.þ.b. eina klukkustund.
Árið 2008 var merkisár í sögu samtakanna þar sem 25 ár voru liðin frá stofnun þeirra. Í tilefni
af því var ákveðið að leggja umtalsvert fjármagn af mörkum til kaupa á nýju
hjartaþræðingartæki og setti þetta verkefni mark sitt á starf samtakanna allt það ár og fram
á það næsta. Nýja tækið hefur svo sannarlega sannað gildi sitt og er nú orðin brýn þörf á að
endurnýja elsta tækið sem nú er líklega orðið nær 18 ára gamalt en endingartími svona tækja
er almennt talinn 7‐8 ár. Hefur okkur nú þegar borist fyrirspurn um hvort samtökin séu
reiðubúin að leggja því máli lið. Á næsta ári verða samtökin 30 ára og þá er spurningin hvort
við erum tilbúin í annað eins söfnunarátak og við beittum okkur fyrir í tilefni 25 ára
afmælisins ? Hefur það mál verið rætt á stjórnarfundum en engin formleg ákvörðun enn
verið tekin.
Þó ekki hafi verið um svo stór verkefni að ræða að undanförnu, eins og það sem ég hef hér
nefnt, hafa samtökin og einstök landshlutafélög stöðugt verið að leggja
heilbrigðisþjónustunni lið. Keypt var hjartastuðtæki fyrir kr. 300.000.‐ og gefið sjúkrahúsinu
á Neskaupstað, Akureyrarfélagið gaf heilsugæslunni þar hjartalínurita sem kostaði 1.5
millj.kr. og þá hefur Landspítalanum verið afhent 20 sjónvörp á sjúkrastofurnar á
hjartadeildinni auk þess sem keypt voru húsgögn í aðstandendaherbergi á deildinni.
Endurmenntunarsviði spítalans var gefinn endurlífgunarbúnaður til kennslu fyrir tæpar 2
millj.kr. Þá höfum við styrkt hjarta‐hjúkrunarfræðinga til að sækja námskeið erlendis og loks
má nefna að við styrktum Hjartavernd vegna kaupa á ómtæki með 5.6 millj. kr. Samtals má
telja að gjafir þessar nemi um 12‐15 millj. kr. á þessu ári frá samtökunum og einstökum
deildum. Eru þá ótaldar styrkveitingar og tækjakaup Neistans, sem m.a. tengdust söfnuninni
„Á allra vörum“ á s.l. ári og námu um 35 millj. kr. Samtals munu styrkveitingar og gjafir
Hjartaheilla frá upphafi því nema nær 250 millj. kr. á verðlagi hvers árs þannig að öllum má
ljóst vera hversu þýðingarmikil starfsemi samtakanna er fyrir heilbrigðisþjónustuna í landinu.
Í tengslum við þessar gjafir og styrkveitingar höfum við lagt áherslu á það við
heilbrigðisstarfsfólkið að það leggi okkur lið við að kynna samtökin og fjölga félagsmönnum
því ljóst er að styrkur samtakanna og möguleikar þeirra til að láta gott af sér leiða felst ekki
síst í fjölda félagsmanna. Hefur okkur orðið nokkuð ágengt í þessu efni en betur má ef duga
skal.
Á undanförnum árum höfum við átt gott samstarf við Alþingi. Við höfum fengið mikilvægan
stuðning á fjárlögum, bæði til félagsstarfsins og einnig til einstakra sérverkefna s.s. útgáfu‐
og fræðslustarfs. Nú hefur hinsvegar orðið sú breyting á að styrkveitingarnar hafa verið
fluttar frá Alþingi og inn í Velferðarráðuneytið. Því miður er allt í óvissu með þennan
stuðning eins og er því ekkert framlag er að finna til Hjartaheilla í fjárlagafrumvarpinu fyrir
næsta ár svo sem verið hefur. Vonumst við eindregið til að fá áfram að njóta þessa stuðnings
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því enn eru blikur á lofti varðandi fjárhagsstöðu samtakanna og skiptir þessi opinberi
stuðningur sköpum ef okkur á að takast að halda áfram óbreyttri starfsemi því frjáls
félagasamtök eins og þessi er ekki hægt að reka með halla og í stöðugu fjársvelti.
Við höfum einnig reynt að eiga sem best samstarf við velferðarráðuneytið. Þann 17. ágúst í
fyrra áttum við fróðlegan og ganglegan fund með ráðherra. Áður höfðum við Ásgeir fengið
fund með þeim fulltrúum ráðuneytisins sem fjalla um lyfjamál þar sem farið var yfir þær
breytingar og nýungar sem fyrirhugaðar eru s.s. á greiðslufyrirkomulagi o.fl. Skýrðum við
okkar afstöðu en auk þess höfum við sent inn skriflega álitsgerð til ráðuneytisins. Vann
Sveinn Guðmundsson, varaformaður, þá álitsgerð en hann hefur að undanförnu sinnt ýmsum
lögfræðilegum málefnum fyrir Hjartaheill. Þá færðum við ráðuneytinu tvo fulla plastpoka af
lyfjaumbúðum. Þetta voru þær umbúðir sem Ásgeir okkar hafði haldið saman vegna
lyfjaneyslu hans á einu ári og held ég að starfsmönnum hafi þótt nóg um og lofuðu að koma
því á framfæri við rétta aðila hvort ekki væri hægt að ná fram sparnaði og umhverfisátaki
með því að draga úr þessari óhóflegu umbúðanotkun. Á fundinum með ráðherra fórum við
einnig yfir lyfjamálin en ræddum síðan ýtarlega um störf, stefnu og hlutverk Hjartaheilla og
hvernig heilbrigðisþjónustan og ráðuneytið gætu nýtt sér betur samstarf við okkur á sviði
fræðslu og forvarna. Var m.a. rætt um hugsanlegt samstarf við Landlæknisembættið, sem
nú hefur verið sameinað Lýðheilsustöð, t.d. um næringu, offitu, hreyfingu, tóbaksvarnir o.fl.
Þar gæti væntanleg forvarnarmiðstöð í SÍBS‐húsinu gegnt lykilhlutverki. Þá ræddum við um
nauðsyn þess að endurnýja sem allra fyrst elsta hjartaþræðingatækið. Loks ræddum við um
líffæraígræðslur og líffæragjafir.
Samstarf okkar við Hjartavernd og Heilaheill, sem hófst á árinu 2010 með útgáfu sérstaks
fræðslublaðs, hefur haldið áfram og gengið vel. Hluti af þessu samstarfi var tengt Alþjóðlega
hjartadeginum og hélt síðan áfram við sérstakt fræðslu‐ og kynningarátak, svo kallað „Go‐
Red“ verkefni sem helgað er konum og hjartasjúkdómum. Sérstakur Go‐Red dagur var
haldinn í Smáralindinni í febrúar 2011 og svo aftur í Perlunni í febr. s.l. og mætti þar fjöldi
fólks til að hlíða á fræðslu‐ og skemmtiefni auk þess sem um 500 konur fengu mælingu á
blóðþrýstingi. Var ákveðið að halda samvinnunni áfram og er nú fyrirhugað að halda í næstu
viku fund með fulltrúum Hjartaverndar um nánara samstarf. Hefur m.a. komið til umræðu
að Hjartaheill taki að sér allan félagslega þáttinn í starfsemi þessara tveggja samtaka en
Hjartavernd er, svo sem vitað er, fyrst og fremst rannsóknarstofnun. Mín skoðun er sú að
nánara samstarf ætti að vera báðum til heilla og farsældar. Ekki eru á þessu stigi uppi
hugmyndir um sameiningu en ef samvinnan gengur vel er aldrei að vita hvað framtíðin ber í
skauti sér.
Ekki er hægt að ljúka þessari skýrslu án þess að fara nokkrum orðum um fjármál
samtakanna. Á síðasta ári hlotnaðist okkur myndarlegur arfur sem styrkti mjög félagsstarfið
og gerði okkur kleift að veita heilbrigðisþjónustunni þann stuðning sem ég hef áður gert
grein fyrir. Hins vegar hefur fjáröflun með auglýsingum í Velferð ekki gert betur en standa
undir útgáfukostnaði blaðsins, má vissulega segja að það sé mikilvægt. Jólakortasalan skilar
fremur litlum tekjum og að undanförnu höfum við ekki lagt í að vera með sölu
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happdrættismiða. Það eru því fyrst og fremst árgjöld félagsmanna og söfnunarbaukarnir
okkar, ‐ en þeir skila umtalsverðum tekjum, ‐ sem ásamt hinum opinbera stuðningi heldur
félagsstarfi okkar gangandi. Þarf að huga vel að þessum málum á næstunni og leita allra
leiða til að styrkja fjáröflun samtakanna ef okkur á að takast að halda úti óbreyttri starfsemi.
Arfgjafir geta haft verulega þýðingu, eins og dæmin sanna, og vitað er að systursamtök
okkar í nágrannalöndunum hafa af slíku umtalsverðar tekjur.
Að lokum vil ég nefna að samtökin okkar þyrftu að vera öflugri og meira áberandi. Það er
eins og almenningur sé ekki nógu meðvitaður um hversu alvarlegir sjúkdómar það eru sem
herja á hjartasjúklinga og hversu mikinn toll þessir sjúkdómar taka á ári hverju. Og það þrátt
fyrir að nánast hver einasta fjölskylda í landinu hefur orðið fyrir áföllum af þessu tagi. Okkur
hefur reynst nokkuð erfitt að halda uppi virku starfi í landshlutadeildum samtakanna og að fá
fólk til að gefa kost á sér til trúnaðarstarfa. Til að reyna að bæta úr þessu og gera samtökin
skilvirkari eru lagðar fyrir þennan aðalfund breytingar á lögum félagsins, nánast er um ný lög
að ræða. Formaður laganefndar mun kynna og gera nánari gein fyrir þeim breytingum hér á
eftir, auk þess sem tillögurnar hafa verið ræddar í stjórn og á formannafundum og voru
sendar út vel fyrir fundinn, í júní s.l., til allra stjórnarmanna og formanna deildanna.
Þrír stjórnarmenn sem setið hafa um árabil í stjórn Hjartaheilla hafa nú óskað eftir að láta af
þessum trúnaðarstörfum. Það eru þau Gísli J. Júlíusson, Ingibjörg Magnúsdóttir og Jónas
Jóhannsson. Vil ég þakka þessu heiðursfólki fyrir afar gott samstarf og óeigingjarnt og
fórnfúst starf í þágu samtaka okkar.
Ég vil loks hvetja ykkur öll, ágætu félagsmenn, sem hér eruð mætt og verðið að teljast
kjarninn í félagsstarfinu, til að leggja samtökunum allt það lið sem þið getið og reyna eftir
fremsta megni að efla starfið og fá fleiri einstaklinga til liðs við okkur. Það eykur kraft og
þrótt samtakanna í heild og gerir Hjartaheill færari um að sinna sínu mikilvæga
þjónustuhlutverki í þágu félagsmanna sinna og skjólstæðinga.“
Guðmundur Bjarnason formaður bað Ingibjörgu Magnúsdóttur og Gísla J. Júlíusson um að
koma og taka við blómvendi í þakklætisskini fyrir vel unnin störf. Jónas Jóhannsson var
fjarverandi. Fundarmenn klöppuðu þeim lof í lófa og lauk formaður ræðu sinni á orðunum.
Stöndum saman og eflum samtökin okkar til enn frekari dáða !
Skýrsla gjaldkera Hjartaheilla
Kristján Smith fór yfir endurskoðaða reikninga félagsins til þriggja ára. Ársreikningarnir eru
settir upp af löggiltum endurskoðanda samtakanna, Guðmundi R. Óskarssyni og yfirfarnir af
Haraldi Finnssyni og Kjartani Birgissyni félagskjörnum skoðunarmönnum reikninga
samtakanna, samþykktir og undirritaðir af stjórn Hjartaheilla og framkvæmdastjóra.
Ekki verða raktar neinar tölur hér þar sem um er að ræða þriggja ára uppgjör og vísað í
ársreikninga samtakanna.
Reikningar bornir upp til samþykktar
Þeir samþykktir með öllum greiddum atkvæðum
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Reikningar Styrktarsjóðs hjartasjúklinga
Óskar Árni Mar formaður fór yfir reikninga styrktarsjóðsins.
Ársreikningarnir eru settir upp af löggiltum endurskoðanda samtakanna, Guðmundi R.
Óskarssyni og yfirfarnir og samþykktir af stjórn sjóðsins. Tekjur sjóðsins koma aðallega vegna
sölu minningarkorta. Óskar Árni varpaði fram þeirri hugmynd að hluti af árgjöldum gætu
runnið í styrktarsjóðinn.
Ekki verða raktar neinar tölur hér þar sem um er að ræða þriggja ára uppgjör og vísað í
ársreikninga samtakanna.
Reikningar bornir upp til samþykktar
Þeir samþykktir með öllum greiddum atkvæðum
Stjórn Styrktarsjóðs hjartasjúklinga samþykkti á fundi sínum þann 25. september s.l. að
hækka stofnfé sjóðsins úr 10.000.000,‐ kr. í 15.000.000,‐ kr. og óskaði Óskar Árni Mar eftir
samþykki aðalfundarins um þessa breytingu.
Borin upp og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum
Kosningar
Í forföllum Jónasar Jóhannssonar formanns uppstillingarnefndar afhenti Ásgeir Þór Árnason
framkvæmdastjóri Hjartaheilla Pétri Bjarnasyni fundarstjóra tillögur uppstillingarnefndar.
Pétur Bjarnason bar upp tillögu uppstillingarnefndarinnar sem voru svohljóðandi:
Kosning formanns Hjartaheilla til 3ja ára
Uppstillingarnefnd gerir tillögu um Guðmundur Bjarnason Reykjavík
Kosning meðstjórnenda í stjórn Hjartaheilla til 3ja ára
Tillaga uppstillingarnefndar er svohljóðandi:
Sveinn Guðmundsson
Sigurður Aðalgeirsson
Magnús Þorgrímsson
Kristján Smith
Valgerður Hermannsdóttir
Jónína Eyja Þórðardóttir

Reykjavík
Húsavík
Borgarnesi
Reykjavík
Mosfellsbæ
Flateyri

Kosning varamanna í stjórn Hjartaheilla til 3ja ára
Tillaga uppstillingarnefndar er svohljóðandi:
Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir
Helga Þóra Jónsdóttir
Friðrik Ingvarsson

Reykjavík
Kópavogi
Egilsstöðum

Kosning skoðunarmanna reikninga til 3ja ára
Tillaga uppstillingarnefndar er svohljóðandi:
Haraldur Finnsson
Kjartan Birgisson

Reykjavík
Reykjavík

Til vara
Guðný Sigurðardóttir

Hafnarfjörður
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Styrktarsjóður hjartasjúklinga, stjórn og varastjórn til 3ja ára
Tillaga uppstillingarnefndar er svohljóðandi:
Óskar Árni Mar
Hjörtur Hermannsson
Garðar Helgason

Reykjavík
Vestmannaeyjum
Akureyri

Til vara
Sigurður Aðalgeirsson

Húsavík

Fastanefndir
Tillaga uppstillingarnefndar:
Laga‐ og skipulagsnefnd:
Vilhjálmur Vilhjálmsson
Sigurður Helgason
Auður Ólafsdóttir
Kjartan Birgisson
Erna Lúðvíksdóttir

Reykjavík
Borgarnesi
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík

Kjörbréfa‐ og uppstillingarnefnd
Valbjörg Jónsdóttir
Unnur Fenger
Friðrik Ingvarsson
Ólafur Magnússon
Jónína Eyja Þórðardóttir

Reykjavík
Reykjavík
Egilsstöðum
Akranesi
Neistinn

Allar þessar tillögur voru samþykktar og fulltrúar því réttkjörnir
Lagabreytingar
Vilhjálmur B. Vilhjálmsson formaður laga‐ og skipulagsnefndar Hjartaheilla sagði mikla vinnu
liggja að baka þeim lagabreytingum sem nú lægju fyrir aðalfundinum. Hún hafi hafist hjá
nemendum við Háskólann í Reykjavík. Þau skiluðu skýrslu til stjórnar Hjartaheilla sem skipaði
í kjölfarið þriggja manna nefnd undir forustu Péturs Bjarnasonar til að vinna úr þeim gögnum
sem nemendurnir töldu að nýttust Hjartaheillum. Nefnd sú skilaði inn skýrslu til
stjórnarinnar sem vísaði málinu til laganefndar Hjartaheilla sem hafi farið yfir tillögurnar og
mætti eiginlega túlka að um ný lög væri að ræða fyrir samtökin.
Þó nokkur umræða varð um lagabreytingarnar en allir á því að þær væru til bóta miðað við
ástandið eins og það er í deildum samtakanna.
Haraldur Finnsson kom með breytingatillögu við 2. mg. þriðju grein svohljóðandi:
Í þeim deildum sem ekki starfa stjórnir „getur stjórn Hjartaheilla fundið sér tengla á
viðkomandi svæði“ sem vinna ...
Pétur Bjarnason fundarstjóri bar upp þessa breytingatillög.
Lögin samþykkt samhljóða
Síðan voru lögin lögin borin upp í heild sinni:
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1. gr.
Samtökin heita Hjartaheill.
Heimili þeirra og varnarþing er í Reykjavík.
Hjartaheill er deild í Sambandi íslenskra berkla‐ og brjóstholssjúklinga ‐ SÍBS.
2. gr.
Hjartaheill eru samtök deilda sem starfa hver á sínu svæði og Neistans, styrktarfélags
hjartveikra barna. Félagsmenn í hverri deild eru hjartasjúklingar og aðrir þeir sem styðja
markmið samtakanna. Nafn deildar er Hjartaheill að viðbættu svæðisheiti.
Deildir geta myndað stjórnir sem halda árlega aðalfund. Þar skal leggja fram ársskýrslu og
ársreikning. Skila skal afriti af ársskýrslu og ársreikningi til heildarsamtakanna eigi síðar en 1.
september ár hvert.
Í þeim deildum sem ekki starfa stjórnir getur stjórn Hjartaheilla fundið sér tengla á
viðkomandi svæði sem vinna að hagsmunum Hjartaheilla. Slíkar deildir þurfa einnig að skila
árlega til heildarsamtakanna yfirliti yfir starfsemi sína og fjárreiður, eigi síðar en 1.
september ár hvert.
Deildir Hjartaheilla skulu starfa eftir samræmdum lögum sem staðfest eru af stjórn
Hjartaheilla.
3. gr.
Hlutverk Hjartaheilla er:
● að sameina hjartasjúklinga, aðstandendur þeirra og áhugafólk um heilbrigt hjarta
● að stuðla að betri heilsu og bættum lífsgæðum í íslensku samfélagi, með áherslu á
framfarir í forvörnum, fræðslu og meðferð hjartasjúkdóma
● að standa vörð um hagsmuni og réttindi hjartasjúklinga
● að starfa faglega
● að framfylgja markmiðum samtakanna
4. gr.
Árgjald skal ákveðið á aðalfundi Hjartaheilla. Heimilt er að taka eitt gjald af fjölskyldu.
Tekjur og kostnaður af árgjöldum skiptist jafnt milli Hjartaheilla og deilda. Stjórn Hjartaheilla
ákveður skiptingu söfnunarfjár. Ráðstöfun fjármuna deilda er á ábyrgð stjórna þeirra. Þar
sem aðeins eru starfandi tengiliðir en ekki formlegar stjórnir deilda skal ráðstöfun fjár vera í
samráði við stjórn Hjartaheilla.
5. gr.
Þriðja hvert ár kjósa deildir fulltrúa á aðalfund Hjartaheilla. Einn fulltrúa fyrir hverja 50
félagsmenn upp að 500, en einn fulltrúa fyrir hverja 200 umfram það. Fyrir brot úr þrepi
kemur einn fulltrúi. Deildir með færri en 50 félagsmenn eiga rétt á einum fulltrúa. Þar sem
aðeins eru starfandi tengiliðir, en ekki formlegar stjórnir deilda, skulu tengiliðir velja fulltrúa
á aðalfund í samráði við framkvæmdastjóra Hjartaheilla.
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6. gr.
Aðalfund Hjartaheilla skal halda í september eða október þriðja hvert ár. Stjórn Hjartaheilla
skal með eins mánaðar fyrirvara tilkynna formönnum eða tenglum deildanna fundartíma,
fundarstað og drög að dagskrá ásamt kynningu á helstu málum er hún hyggst leggja fyrir
fundinn. Aðalfund skal boða bréflega, með tölvupósti eða öðrum sannanlegum hætti. Mál
sem fulltrúar vilja leggja fram skulu berast stjórn Hjartaheilla minnst hálfum mánuði fyrir
aðalfund og skal hún senda þau formönnum ‐ tengiliðum til kynningar. Aðalmenn og
varamenn stjórnar og starfsmenn Hjartaheilla, sem ekki eru kjörnir fulltrúar á aðalfundinn,
hafa þar fullt málfrelsi og tillögurétt. Stjórn Hjartaheilla getur boðað til aukafundar, ef brýn
þörf er á. Aðalfundir samtakanna skulu opnir öllum félagsmönnum.
7. gr.
Á aðalfundi Hjartaheilla skal:
a) Leggja fram til umræðu skýrslu stjórnar og afgreiða endurskoðaða reikninga Hjartaheilla
og Styrktarsjóðs hjartasjúklinga.
b) Kjósa formann stjórnar til þriggja ára.
c) Kjósa sex aðalmenn í stjórn og þrjá til vara.
Skulu 3 aðalfulltrúar vera af höfuðborgarsvæðinu og 3 af landsbyggðinni.
d) Kjósa þrjá aðalmenn og einn til vara í stjórn Styrktarsjóðs hjartasjúklinga.
e) Kjósa tvo skoðunarmenn reikninga og einn til vara.
f) Fastanefndir Hjartaheilla eru laga‐ og skipulagsnefnd og kjörbréfa‐ og uppstillingarnefnd og
skulu kjörnir 5 félagsmenn í hvora nefnd.
Stjórn Hjartaheilla skipar aðrar nefndir eftir þörfum.
Kosning skal vera skrifleg, ef stungið er upp á fleirum en kjósa ber. Þeir sem flest atkvæði
hljóta teljast rétt kjörnir. Ef atkvæði eru jöfn skal hlutkesti ráða.
g) Leggja fram tillögur til lagabreytinga sem skulu hafa borist stjórn Hjartaheilla hálfum
mánuði fyrir aðalfund.
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi Hjartaheilla með 2/3 hlutum greiddra atkvæða.
h) Afgreiða mál sem stjórn eða félagsmenn hafa lagt fram, svo og önnur þau mál sem
aðalfundurinn samþykkir að taka á dagskrá.
8. gr.
Stjórnin ræður málefnum Hjartaheilla milli aðalfunda og er ábyrg gerða sinna fyrir aðalfundi.
Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sem starfar eftir ráðningarsamningi.
Framkvæmdastjóri hefur heimild til að ráða aðstoðarfólk. Stjórn Hjartaheilla þarf ávallt að
samþykkja slíka ráðningu.
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Á stjórnarfundi skal boða aðal‐ og varamenn með tryggilegum hætti með minnst þriggja daga
fyrirvara. Stjórnarfundir eru löglegir ef fimm stjórnarmenn eru mættir hið minnsta. Afl
atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Ef atkvæði eru jöfn ræður atkvæði formanns.
Stjórn Hjartaheilla tilnefnir fulltrúa á þing SÍBS.
Stjórn Hjartaheilla er heimilt að sæma einstaklinga eða aðra heiðursmerki eða heiðursskjali
samtakanna fyrir sérstaklega vel unnin störf í þágu hjartasjúklinga eða einstakra deilda skv.
reglugerð þar um.
Þau ár sem ekki er aðalfundur skal stjórnin halda fund með formönnum og tenglum deilda og
starfsnefnda. Þar skulu lagðir fram reikningar síðasta árs og fjallað um helstu málefni líðandi
stundar innan samtakanna. Fundurinn er ráðgefandi fyrir stjórn samtakanna.
9. gr.
Komi fram tillaga um aðild Hjartaheilla að öðrum samtökum, eða að Hjartaheillum verði
slitið, skal stjórn samtakanna kynna slíka tillögu í deildunum með a.m.k. sex mánaða fyrirvara
fyrir næsta aðalfund Hjartaheilla.
Um afgreiðslu málsins gildir að öðru leyti ákvæði laganna um lagabreytingar.
10. gr.
Verði Hjartaheillum slitið skal eignum þess ráðstafað til deildanna í samræmi við stærð
þeirra.
Lögin samþykkt samhljóða
Reglugerð um heiðursmerki Hjartaheilla var einnig breytt í samræmi við nýsamþykkt lög var
breytingin borin upp afgreiðslu.
Samþykkt samhljóða
Árgjald
Fundarstóri bar upp svohljóðandi tillögu stjórnar:
Tillaga stjórnar:
„Fundur í stjórn Hjartaheilla, haldinn fimmtudaginn 18. október 2012 samþykkir að leggja
það til við aðalfund Hjartaheilla sem haldinn verður laugardaginn 20. október 2012 að
árgjald verði 3000,‐ kr.“
Samþykkt samhljóða
Önnur mál
Undir liðnum önnur mál tóku nokkrir fundarmenn til máls.
Haraldur Finnsson saknaði þess að ekki væri meira rætt um stefnumótun og markmið
samtakanna og að alþjóðlegi hjartadagurinn hefði ekki verið notaður meira til fjáröflunar.
Magnús Þorgrímsson sagði svona fundi eiga að vera skemmtilega og minntist gleðiveislanna
sem voru hér áður fyrr.
Auður tók undir orð Haraldar en sagði þó að stefnumótaskýrslan hafi verið kynnt á síðasta
formannafundi samtakanna.
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Rúrik Krristjánsson fjallaði
f
um söfnunarba
s
aukana.
Árni Jen
ns Einarsso
on fjallaði um stofnunn HL – gön
nguhóps á Suðurnesjuum í tengsslum við
mælingaferð sem farin var um
u Suðurn esin í vor. Hann haffi haft mikiið gaman af
a þessu
verkefni og nú séu að meðaltaali 6 til 8 maanna kjarni sem hittist og gangi í RReykjaneshö
öllinni.
GoRed á Íslandi
Þórdís JJóna Hrafnkkelsdóttir fo
ormaður GooRed og nýkkjörinn stjórnarmaður í stjórn Hjartaheilla
flutti fróðlegt erin
ndi um konur og hjarttasjúkdómaa og fékk fjjölda fyrirsppurna úr saal. Hún
undraðiist úthald fu
undarmanna og sagði öruggt að ef
e um háskó
ólanemenduur væri að ræða þá
væru þeeir löngu farrnir.
Guðmundur Bjarn
nason nýkjö
örinn formaaður samtakkanna þakkkaði traustiðð sem honum væri
em forman n þó svo haann þekkti ekki hjartassjúkdóminn
n af eigin
sýnt meeð því að kjósa hann se
raun. Þ
Þakkaði fyrir almenna opna
o
umræ
æðu og taldii margt gott hafi komiðð fram sem
m skoðað
yrði nán
nar og rætt í stjórn Hjartaheilla.
Að þessum orðum
m loknum sleit formaaður aðalfu
undinum kl.
k 16:30 ogg bauð gestum til
kaffiveitinga framm
mi í sal Hrin
ngsins.
FFundargerð
ð þessa ritað
ði
Á
Ásgeir Þór Árnason
Á
fframkvæmd
dastjóri Hjartaheilla
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