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Fundargerð aðalfundar hjá Framför 

Aðalfundur Framfarar var haldinn laugardaginn 27. maí 2021 kl. 17:30 í húsi 
Krabbameinsfélagsins að Skógarhlíð 8 í Reykjavík.  
 

Kl. 17:30 Setning     Þráinn Þorvaldsson formaður fór yfir það hversvegna  

       aðalfundur væri svona seint sem mætti rekja til Covid og  
       takmarkana á samkomum. Hann þakkaði fráfarandi  
       stjórnarmönnum fyrir starfið og Evu Írisi (sem sat  
       aðalfundinn sem áheyrnaraðili) fyrir margvíslega aðstoð  
       sem tengiliður félagsins við stjórn Krabbameinsfélagsins.  
       Hann setti fundinn og lagði til að Henry Granz yrði  
       fundarstjóri sem var samþykkt samhljóða.  
       Hann afhenti síðan fundarstjóra Henry Granz  
       fundinn. Fundarstjóri óskaði eftir athugasemdum um  
       lögmæti fundarins og engar athugasemdir voru gerðar.  
       Fundarstjóri lagði þá til að Guðmundur G. Hauksson myndi  
       rita fundargerð fundarins og það var samþykkt samhljóða. 

Kl. 17:40 Aðalfundarstörf 

- Skýrsla félagsstjórnar fyrir síðastliðið starfsár. Þráinn Þorvaldsson, formaður fór yfir efni ársskýrslu og  
       starfið frá síðasta aðalfundi í október 2020. 

- Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.  Hinrik Greipsson, gjaldkeri lagði fram reikninga og engar    
       fyrirspurnir eða athugasemdir komu fram. Ársreikningur og  
       ársskýrsla voru samþykkt samhljóða. 

- Lagabreytingar samkvæmt fundarboði  Guðmundur G. Hauksson framkvæmdastjóri kynnti  
       breytingar á greinum 5 og 6 í lögum Framfarar. Þær voru  
       samþykktar án athugasemda eins og þær voru lagðar fram  
       í fundarboði. 

- Kosning stjórnar  (sbr. 6. gr.)   Hinrik Greipsson átti eitt ár eftir sem gjaldkeri, en Þráinn  
       Þorvaldsson var einn í framboði til endurkjörs sem  
       formaður. Guðmundur Örn Sverrissson gaf ekki kost á sér  
       sem meðstjórnandi og Henry Granz var einn í framboð til  
       meðstjórnanda. Önnur framboð voru ekki og Þráinn var því  
       kjörinn sem formaður til tveggja ára og Henry Granz sem  
       meðstjórnandi, einnig til tveggja ára. Tvö framboð komu  
       fram til tveggja varamanna og þar voru samhljóða kosnir  
       Steinþór Ögmundsson og Þorsteinn Ingimundarson.   
      Blöðruhálsar/Góðir hálsar - Jakob Garðarsson 
       Frískir menn - Guðmundur Páll Ásgeirsson 
       Traustir makar – eftir að skipa 

- Kosnir tveir skoðendur reikninga til eins árs. Þórir Steingrímsson og Óskar Einarrsson voru kjörnir  
       skoðendur reikninga 

- Kosnir fulltrúar á aðalfund Krabbameinsfélagsins Þráinn Þorvaldsson og Hinrik Greipsson voru kosnir. 
- Ákvörðun félagsgjalds    Samþykkt var að halda félagsgjaldi óbreyttu. 
- Starfsáætlun fyrir komandi starfsár lögð fram Guðmundur G. Hauksson framkvæmdastjóri lagði fram  

       starfsáætlun 2021 og var hún samþykkt samhljóða. 
      Sigurður Skúlason setti fram fyrirspurn um hvers vegna  
       notast væri við nafnið Blái trefillinn í fjáröflunarverkefni  
       félagsins. Hann sagði líkindin á þessu nafni við Bláa  
       naglann of mikil og það væri mjög neikvætt. Guðmundur  
       G. Hauksson sagði að þetta tengdist því að blár litur væri  
       alþjóðlegur litur krabbameins í blöðruhálskirtli. Þráinn  
       Þorvaldsson sagði að mikið af fjárföflunarvöru varðandi  
       þennan sjúkdóm væri tengt bláa litnum og hann hvatti  
       Sigurð til að koma með tillögur að breyttu nafni og   
       framsetningu. Ef einhver önnur og betri framsetning kæmi  
       fram og hentaði betur, yrði þetta endurskoðað. Hinrik vildi  
       benda á að kostnaður við heimasíðu væri í raun bara leiga  
       á léni og að setja upp sambærilega heimasíðu og félagið  
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       væri komið með, myndi að öllu jöfnu kosta jafnmikið eða  
       meira en laun framkvæmdastjóra sem setti upp þessa  
       heimsíðu. Hann vildi að fundurinn klappaði fyrir  
       framkvæmdastjóra fyrir þessa og aðra þá vinnu sem hann  
       hefur lagt af mörkum. 
 

- Fjárhagsáætlun fyrir komandi starfsár lögð fram Guðmundur G. Hauksson framkvæmdastjóri lagði fram  
       fjárhagsáætlun fyrir 2021 og var hún samþykkt samhljóða.  
       Sigurður Skúlason gerði fyrirspurn um mikla hækkun á  
       launalið í rekstraráætlun frá því sem var í ársreikningi fyrir  
       árið 2020. Guðmundur G. Hauksson sagði að munurinn  
       lægi í því að framkvæmdastjóri hefði starfað frá 20. ágúst  
       til 31. desember á árinu 2020, en í fjárhagsáætlun ársins  
       2021 væri framkvæmdastjóri starfandi allt árið. 

Kl. 18:45 Önnur mál 

- Finna  nýtt nafn á Blöðruhálsa/Góða hálsa Jakob Garðarsson óskaði eftir því að fundarmenn huguðu  
       að nýju nafni fyrir sameinaðan hóp Blöðruhálsa og  
       Góðra hálsa. Hann sagði að líta þyrfti til sögu og starfsemi  
       þessara hópa með virðingu. Þess vegna þyrfti  
       þessi breyting að vera í sátt og samlyndi við alla þá sem  
       starfað hafa með eða haft umsjón með þessum hópum í  
       gegnum árin. Það kom fram tillaga í umræðunni um nafn  
       eins og “Betri hálsar”. Fundarstjóri hvatti formann og  
       framkvæmdastjóra og alla fundarmenn til að halda þessu  
       máli vakandi. 

- Þosteinn Ingimundarson   Þorsteinn Ingimundarson nýr varamaður í stjórn tók til máls  
       og sagðist vera ánægður með starf félagsins og sig  
       hlakkaði mikið til að starfa. Hann rakti síðan sína sögu  
       tengt sínu krabbameini í blöðruhálskirtli. 

- Fundarstjóri með lokaorð   Henry Granz sagði áhugavert og ánægjulegt hvað 
       mikill kraftur og einurð væri í starfi félagsins og vel haldið  
       utan um alla starfsemi þess. Hann sagði að eftir höfðinu  
       dönsuðu limirnir og líklega mætti sameina þetta í tveimur  
       mönnum og bað Þráinn Þorvaldsson formann  
       Framfarar og Guðmund G. Hauksson framkvæmdastjóra  
       félagsins að standa upp og að fundurinn myndi klappa fyrir  
       þeirra framlagi til félagsins. Þessir tveir men hefðu leitt  
       starfið og ættu lof skilið fyrir sitt framlag. Fundarmenn  
       klöppuð síðan vel og innilega fyrir þeim. 

 

Kl. 19:00 Aðalfundi slitið 

- Formaður með lokaorð    Þráinn Þorvaldsson þakkaði Henry Granz fyrir góða  
       fundarstjórn. Hann sagði það mikils virði að hafa áhugamál  
       eins og að vinna að málefnum Framfarar og sameinast þar  
       með mörgum öðrum aðilum um að skapa betri lífsgæði.  
       Vegferð Framfarar í stuðningi og þjónustu við karla með  
       krabbamein í blöðruhálsi væri rétt að hefjast og mikið starf  
       væri framundan. Hann þakkaði fyrir góðan undirbúning fyrir  
       þennan fund. Lokaorðin hans voru “við erum rétt að byrja”  
       og sleit síðan fundi. 
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