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Aðalfundur Hjartaheilla 2018. 
Formaður, Sveinn Guðmundsson, setti fundinn, bauð fundarmenn velkomna og tilnefndi Ásgeir Þór 
Árnason sem fundarstjóra og fundarritara. Var það samþykkt með lófataki. 
 

Ásgeir Þór Árnason þakkaði traustið sem honum væri sýnt og bauð formanni Hjartaheilla, Sveini 
Guðmundssyni, að flytja skýrslu stjórnar. 
 

1) Skýrsla stjórnar. 
Sveinn Guðmundsson, formaður Hjartaheilla fór yfir það helsta sem gerðist hjá félaginu á s.l. 
ári. Ekki verður fjallað nánar um þá skýrslu en hún verður aðgengileg á vef Hjartaheilla 
fljótlega. 

 

2) Ársreikningar. 
Guðmundur R. Óskarsson, löggildur endurskoðandi Hjartaheilla fór yfir ársreikninga 
Hjartaheilla og Styrktarsjóðs hjartasjúklinga fyrir árin 2015, 2016 og 2017. 

 

Fundarstjóri gaf orðið laust og tók enginn til máls svo fundarstjóri bar upp ársreikningana og skýrslu 
stjórnar sem samþykkt var einróma. 
 

3) Styrktarsjóður hjartasjúklinga, kt. 491006 1020. 
Formaður fór yfir bréf frá stjórn Hjartaheilla kt. 511083 0369 og Styrktarsjóðs hjartasjúklinga 
kt. 491006 1020 þess efnis að leggja bæri styrktarsjóðinn niður og færa allar eignir sjóðsins 
til Hjartaheilla kt. 511083 0369. 

 

Formaður óskaði eftir umræðu um tillöguna. Enginn kvaddi sér hljóðs og bar hann þá tillöguna upp 
og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum þ.e. að leggja Styrktarsjóð hjartasjúklinga 
niður. 
 

4) Formaður lagði til að eftirfarandi ályktun yrði samþykkt á þessum aðalfundi: 
 

Ályktun aðalfundar Hjartaheilla 14. september 2018. 
„Aðalfundur Hjartaheilla 2018 lýsir yfir miklum áhyggjum varðandi stöðu mála vegna breyttra 
aðstæðna sem geri aðgengi að sérfræðiþjónustu hjartalækna erfiðar“. 
Tillagan samþykkt einróma. 
 

5) Stjórnarkjör. 
Formaður kjörbréfa- og uppstillingarnefndar fór yfir tillögu nefndarinnar og afhenti fundarstjóra 
tillögurnar. Fundarstjóri las upp nöfnin á þeim sem tilnefndir voru og hlutu tilnefningarnar einróma 
samþykki fundarmanna. 

 

Kosning formanns Hjartaheilla til 3ja ára 
Uppstillingarnefnd gerir tillögu um:  
 

Sveinn Guðmundsson     Reykjavík 
 

Kosning meðstjórnenda í stjórn Hjartaheilla til 3ja ára 
Tillaga uppstillingarnefndar er svohljóðandi: 
Sigurður Aðalgeirsson     Húsavík 
Magnús Þorgrímsson    Borgarnesi 
Valgerður Hermannsdóttir    Mosfellsbæ  
Friðrik Ingvarsson     Egilsstöðum 
Garðar Helgason     Akureyri  
Helga Þóra Jónsdóttir    Kópavogi 
 
 
 
 
 



Kosning varamanna í stjórn Hjartaheilla til 3ja ára 
Tillaga uppstillingarnefndar er svohljóðandi: 
 

Guðný Sigurðardóttir    Reykjavík 
Ásdís Sólveigar. Sigurðardóttir   Selfossi 
Jónína Eyja Þórðardóttir    Flateyri  
 

Kosning skoðunarmanna reikninga til 3ja ára 
Tillaga uppstillingarnefndar er svohljóðandi: 
 

Margrét Albertsdóttir    Hafnarfjörður  
Rúrik Kristjánsson     Reykjavík 
 

Til vara: 
 

Árni Jens Einarsson     Keflavík 
 

Fastanefndir. 
Tillaga uppstillingarnefndar: 
Laga- og skipulagsnefnd: 
 

Sveinn Guðmundsson     Reykjavík  
Valur Stefánsson     Selfossi  
Sigurður Helgason     Borgarnesi 
Kjartan Birgisson     Reykjavík 
Erna Lúðvíksdóttir     Garðabæ   
 

Kjörbréfa- og uppstillingarnefnd: 
Valbjörg Jónsdóttir     Reykjavík 
Unnur Fenger     Reykjavík 
Friðrik Ingvarsson     Egilstöðum 
Ólafur Magnússon      Vesturland 
Jónína Eyja Þórðardóttir    Vestfjörðum 
 

Allar tillögurnar voru samþykkta einróma. 
 

6) Árgjald. 
Fundarstjóri lagði til að árgjald yrði óbreytt 3.000,- kr. 
Samþykkt samhljóða. 

 

7) Önnur mál 
Góðar umræður urðu um söfnunarbaukana, minnkandi áhuga á fundum sem og almennt áhugaleysi 
á félagsstörfum. Erfiðleika við svörun tölvupósta sem berast formönnum / tengiliðum eða 
nefndarmönnum frá skrifstofunni við hin ýmsu tilefni eins og t.d. í aðdraganda þessa aðalfundar. 
 

Eins var rætt um þær deildir sem tæknilega eru óstarfshæfar að drífa sem mest í því að leggja þær 
niður og festa tengiliða í sessi.  
 

Efla þarf almenna kynningu á Hjartaheill með þ.t.g. bæklingi sem hægt væri að dreifa þegar farið er í 
mælingaferðir og við öflun á nýjum félagsmönnum. 
 

Fundarstjóri þakkaði fyrir góðan og málefnalegan fund, óskaði fundarmönnum góðrar heimferðar og 
bauð nýkjörnum formanni orðið. 
 

Formaður Hjartaheilla sagði mörg verkefni vera framundan hjá samtökunum. Hann þakkaði 
fundarmönnum góðan fund, traustið sem honum væri sýnt með því að kjósa hann formann til næstu 



þriggja ára. Fráfarandi stjórn þakkaði hann samstarfið og hlakkaði til samstarfsins við nýja 
stjórnarmenn og sagði þessum aðalfundi lokið. 
 
Fundargerð þessa ritaði Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hjartaheilla.  
 


