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Frá formanni

Kristján Gíslason
Þegar rýnt er í ársreikninga sl. ára kemur í

Umbætur

ljós að á hinu títtnefnda ári 2007 (árið fyrir

Miklar umbætur hafa átt sér stað sem

hrun), var rekstrartap samtakanna einar

skýra að hluta til bættan rekstrarárangur.

700 þús.kr. Á árunum sem komu í kjölfarið

Rekstrarlíkan samtakanna hefur sannað

myndaðist rekstrarlegt tap upp á 14,5

gildi sitt, en með því er fylgst með tekjum,

m.kr. Þar sem samtökin eru svo lánsöm

gjöldum og öðrum breytum sbr.

að eiga varasjóð eins og þeim ber að eiga

gengisþróun og fjölda umsókna. Er því vel

samkvæmt reglum AFS International, var

fylgst með þróun mála og frávikum bæði

hægt að mæta þessu tapi. Í stað þess að

af hálfu stjórnar og framkvæmdastjóra. Á

hækka þátttökugjöldin, var ákveðið að

árinu var nýr framkvæmdastjóri, Snorri

sækja fjármuni úr varasjóðnum en með

Gissurarson, ráðinn til félagsins, en Eyrún

því var efnaminni nemum gefið tækifæri á

Eyþórsdóttir lét af því starfi fyrripart ársins

skiptinemadvöl. Var þessi ráðstöfun í raun

og eru henni þökkuð störf í þágu

ígildi styrkja til þeirra sem farið hafa út á

samtakanna undanfarin ár. Með Snorra

vegum samtakanna sl. þrjú ár og er ljóst

kemur mikil þekking á rekstri fyrirtækja en

að aldrei fyrr hefur verið veitt jafn miklu fé

hann hefur bæði menntun og mikla

til slíkrar niðurgreiðslu. Að þessu sögðu,

reynslu á því sviði. Ýmsar umbætur voru

er ánægjulegt að geta greint frá því að

einnig gerðar á skrifstofunni og var

samtökin verða gerð upp með

aðbúnaður starfsfólks og sjálboðaliða

rekstrarhagnaði fyrir starfsárið 2010, eins

bættur, sem stjórnin vonast til að muni

og fram kemur í ársreikningi samtakanna

auka vinnuafköst og ánægju allra. Rekstri

hér aftar í skýrslunni.

sérstaks tölvuþjóns („server”) var hætt og
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aðrar ódýrari lausnir teknar upp í staðinn.

þess að rækta samstarf við EFIL (samtök
AFS landa í Ervópu), en þau samtök hafa

Félagatalið

verið ötul við að sækja um alls konar styrki

Á síðustu tveimur árum hefur verið unnið

til Evrópusambandsins til starfsemi sinnar.

að gerð nýs félagatals fyrir samtökin og

Yfir 30 sjálboðaliðar fóru utan til að sækja

leit fyrsta útgáfa þess dagsins ljós í

fundi og námskeið á vegum EFIL og ekki

síðasta mánuði. Kerfið er hannað þannig

er vitað til þess að jafnmargir hafi farið út

að bæði starfsmenn og sjálfboðaliðar hafa

á einu ári á okkar vegum í slíkum

aðgang að því um netið með

erindagjörðum áður.

aðgangsstýringu. Hér er um að ræða
byltingu í geymslu og framsetningu gagna,

Uppbygging deilda hefur gengið hægt en

sem á án efa eftir að auðvelda og

áfram verður unnið að henni á árinu 2011.

samræma vinnu mismunandi

Skipulagning og framkvæmd þessarar

notendahópa. Töluverð vinna verður við

vinnu hvílir á herðum starfsfólks, en

að setja inn nýjar upplýsingar og yfirfara

æskilegt væri að fleiri kæmu að henni.

aðrar. Þróun kerfisns mun halda áfram en

Námskeiðshald, sem lýtur að undirbúningi

það er trú stjórnar að um sé að ræða eitt

og utanumhaldi nema, hefur verið í blóma

mikilvægasta verkfæri sem samtökin hafa

og þar ber sérstalega að þakka

eignast um langt árabil. Kerfið verður tekið

Reykjavíkurdeildinni sem borið hefur

formlega í notkun á aðalfundinum.

hitann og þungann af því eins og á

Sérstakar þakkir eru færðar hönnuði

undanförnum árum. Á síðasta aðalfundi

kerfisins og verkefnastjórum, þeim Rúnari

var gerð sú breyting á samþykktum

Skúla Magnússyni, Ragnari Þorvarðarsyni

samtakanna að fulltrúum deilda í

og Gísla Kristjánssyni.

aðalstjórn var fjölgað úr einum í tvo. Var
þetta viðleitni stjórnar til að auka vægi

Innanlandsstarfið

deilda í stefnumótun og ákvarðanatöku og

Sú stefna var mörkuð af stjórn að leggja

auka upplýsingaflæði.

megin áherslu á innanlandsstarfið fyrir
árið 2010. Ákveðið var, vegna óvissu í

Styrktarsjóður AFS

efnahagsmálum landsins, að draga mjög

Ráðgert var að formlegur stofnfundur

úr þátttöku á erlendum námskeiðum og

Styrktarsjóðs AFS yrði haldinn á árinu

fundum starfsmanna og var aðalskrifstofu

2010 en vegna breyttra áherslna var fallið

AFS í New York tilkynnt um það. Þess í

frá því. Stjórnin ákvað að gera gangskör í

stað voru yngri sjálfboðaliðar hvattir til
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markaðsmálum samtakanna (sjá

hún vel að titlinum ,,Sjálfboðaliði ársins”

,,Markaðsmál” hér á eftir) áður en boðað

komin. Steinunn hefur verið frumkvöðull

yrði til slíks fundar. Þá liggur fyrir tillaga

og unnið þrekvirki í að koma á sambandi

um að breyta nafni styrktarsjóðsins í

sjálfboðaliða við önnur AFS-félög í Evrópu

Hollvinasamtök AFS.

í gegnum samstarf okkar í EFIL. Stjórnin
hefur miklar væntingar til þessa starfs og
því var ákveðið að styrkja það með

Markaðsmál

fjárframlagi. Við væntum þess að þeir

Markaðs- og auglýsinganefnd AFS hefur

einstaklingar, sem farið hafa á okkar

sett fram tillögur um breyttar áherslur í

vegum á námskeið og fundi erlendis, skili

markaðsmálum samtakanna í framtíðinni.

sér til baka sem öflugir leiðbeinendur. Við

Tillögurnar ganga út á að nýta betur

óskum Steinunni innilega til hamingju með

almenna umfjöllun um starf samtakanna í

titilinn og þökkum henni fyrir óeigingjarnt

fjölmiðlum, auka vægi net- og

starf í þágu samtakanna.

samfélagsmiðla og draga úr vægi beinna
auglýsinga í blöðum og tímaritum. Telur

Markmið 2011

stjórn að til að mæta kröfum tímans,

Eftir frekar stormasöm þrjú ár, tel ég að ró

verður að stórbæta heimasíðuna, sem er

sé að færast yfir starfsemina og geri því

bæði úrelt og óskilvirk. Bæta verður

ráð fyrir að hægt verði að vinna með enn

upplýsingaframboðið á síðunni, þannig að

markvissari hætti að frekari

fólk geti auðveldlega fundið svör við

framfaramálum. Í því sambandi má nefna

flestum þeim spurningum sem koma upp í

að stjórnin mun setja í forgang eftirfarandi

starfi og samskiptum okkar við nemendur

viðfangsefni á komandi starfsári:

og foreldra. Þá verður einnig að uppfæra
virkni hennar og útlit. Ætlunin er að virkja

Innanlandsstarfið (stofnun deilda og

markvisst samskiptasíður eins og

upplýsingasöfnun í félagatal)

Facebook betur og auka upplýsingaflæði

Markaðsmál (heimasíðan,

til sjálfboðaliða með rafrænu fréttabréfi.

samfélagsmiðla og rafrænt fréttabréf,
almenn umfjöllun í fjölmiðlum)

Sjálfboðaliði ársins

Styrktarsjóðurinn / Hollvinasamtökin

Á hverju ári hefur stjórn samtakanna valið

(stofnfundur og skráning gæslumanna)

sjálfboðaliða ársins. Það var einróma
samþykkt að veita Steinunni

Að lokum vil ég nota tækifærið til að þakka

Kristjánsdóttur þá viðurkenningu í ár og er

stjórnarmönnum, starfsfólki og
5

Sending – íslenskir nemar erlendis

sjálfboðaliðum fyrir ánægjulegt samstarf á
árinu. Við skulum ætíð vera meðvituð um
þau forréttindi sem við urðum aðnjótandi
þegar við fórum sem skiptinemar eða
hýstum erlendan nema. Þá lífsfyllingu sem
slík reynsla veitir er aldrei hægt að meta til
fjár. Samt er það staðreynd í dag að
margur hefur ekki fjárhagsleg ráð til að
veita sér skiptinemadvöl erlendis. Það er
okkar að vinna með öllum tiltækum ráðum
að því að gera sem flestum kleift að eiga
þann valkost. Því hvet ég alla AFS-ara að

Linda Dröfn Gunnarsdóttir

gerast virkir sjálfboðaliðar með einhverjum

deildarstjóri íslenskra nema

hætti.
Helsta verkefni sendingar AFS á Íslandi er
að stuðla að nemendaskiptum fyrir
íslenska unglinga á aldrinum 15-18 ára.
Markmiðið er að auka skilning þessara
unglinga á nýrri menningu og um leið á
sjálfum sér. Ásamt því að víkka
sjóndeildarhring þessa unga fólks þá
leitumst við að auka skilning á milli ólíkra
þjóða heims. Því er okkur ávallt gleðiefni
þegar að mikil fjölbreytni skapast í
landavali skiptinemanna. Árið 2010 sendi
AFS á Íslandi 79 skiptinema á vit
ævintýranna til 24 landa. Sendir voru út
nemar í vetrarbrottför og sumarbrottför, og
var boðið upp á heilsárs – og
hálfsársdvalir bæði skiptin. Þar að auki
sendum við tvo þátttakendur í spennandi
sjálfboðaliðaprógrömm til Ástralíu og
Tælands. Að lokum sendum við svo tvo
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þátttakendur í sumardvalir, þar sem annar

Sérstakur hluti undirbúningsnámskeiðs er

tók þátt í skólastarfi í Chile og hinn í Kína.

ætlaður foreldrum. Það hefur sýnt sig að
það er oft erfitt að sitja eftir heima og sjá á

Til þess að stuðla að því að skiptineminn

eftir barninu sínu útí heim. Því er

eigi farsælt skiptinemaár er mikilvægt að

mikilvægt að foreldrar þekki sögu og

hugur hans sé opinn fyrir nýrri og óvæntri

uppbyggingu AFS samtakanna. Einnig er

reynslu. Aldrei er hægt að koma í veg fyrir

mikilvægt að foreldrar viti hvernig

menningarsjokk en það er vissulega hægt

bregðast eigi við ef að eitthvað kemur

að undirbúa nemann til að takast á við

uppá hjá skiptinemanum. Kristín

það. Þá er mikilvægt að allir skiptinemar

Pétursdóttir er einn af okkar reynslumeiri

kunni að notfæra sér öflugt stuðningskerfi

sjálfboðaliðum og hélt hún utanum

AFS. Undirbúningsnámskeið AFS eru

foreldrafræðsluna árið 2010.

skipulögð af sjálfboðaliðum og voru þau
þrjú á árinu, eitt í janúar og tvö í júní. Um

Hluti af undirbúningsferli skiptinemans er

helgarnámskeið var að ræða og voru þau

að mæta í viðtöl hjá sjálfboðaliðum. Þessi

öll haldin í Snælandsskóla. Kunnum við

viðtöl eru snemma í umsóknarferlinu og

skólastjórnendum bestu þakkir fyrir afnotin

eru til þess fallin að ganga úr skugga um

af skólanum. Á þessum námskeiðum

að umsækjendur geri sér grein fyrir

starfa sjálfboðaliðar okkar markvisst að

hvernig samtökin starfa og hvaða kröfur

því að undirbúa nemendurna eins vel og

gerðar eru til skiptinema á vegum AFS. Á

hægt er. Þetta er gert í formi fræðslu,

árinu 2010 fóru sjálfboðaliðar í auknum

samtala og fyrirlestra – en þó fyrst og

mæli í heimsóknir til verðandi skiptinema

fremst í gegnum verkefni og leiki þar sem

síðar í umsóknarferlinu, þar sem viðtöl

verðandi skiptinemar taka virkan þátt.

voru tekin við þátttakendur og fjölskyldur

Undirbúningsnámskeið AFS verða sífellt

þeirra. Með eflingu sjálfboðaliðastarfs

öflugri og markvissari. Þó svo að nýir

höfum við sett okkur það markmiðið að

sjálfboðaliðar komi inn ár hvert þá eru þeir

geta að lokum heimsótt alla umsækjendur

duglegir við að byggja á reynslu þeirra

um skiptinemadvöl.

sem fyrir voru. Þetta hefur einnig sýnt sig

Á árinu voru tekin nokkur markviss skref í

á heimkomunámskeiðum sem AFS

átt að eflingu sjálfboðaliðastarfs á

stendur einnig fyrir, en þau miða að því að

landsbyggðinni, t.d. með heimsóknum

hjálpa nýheimkomnum að vinna úr reynslu

skrifstofu bæði til Akureyrar og Egilsstaða.

sinni.

Þessu verkefni verður svo haldið áfram á
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árinu 2011. Fyrir sendingu þá er mikilvægt

Sem hluti af kynningarstarfi sendingar var

að sjálfboðaliðastarf sé virkt á sem

einnig gefinn út nýr glæsilegur

flestum svæðum. Mikilvægt er að allir

kynningarbæklingur sem hannaður var af

umsækjendur geti farið í viðtal og fengið

sjálfboðaliðum AFS. Bæklingurinn var

ráðgjöf hjá sjálfboðaliðum á sínu svæði.

sendur á þrjá árganga. Þar að auki

Sum hýsingarlönd hafa sett fram þá kröfu

auglýstum við í bíóhúsum, skólablöðum

að allir skiptinemar séu heimsóttir og er

og héldum reglulega opin hús. Auðvitað

það torsótt ef engir sjálfboðaliðar eru á

er alltaf erfitt að meta bein áhrif

starfandi á svæðinu. Einnig er mikilvægt

kynningarstarfs en árið 2010 sendum við

að skólakynningar nái til allra

út 10 fleiri nemendur en árið áður og er

framhaldsskóla, þar sem mörg ungmenni

það er mín trú að öflugt kynningarstarf hafi

vita ekki af tilurð AFS og þeim

hjálpað mikið til við að halda

möguleikum sem að samtökin bjóða.

sendingatölum uppi í því erfiða árferði
sem nú er.

Kynningarstarf sendingar var öflugt árið
2010. Skólakynningar hjá deildunum

Hér á eftir fylgja heildartölur sendra nema,

þremur gengu vonum framar og

fjöldi fjölskylduskipta og heimkomur fyrir

skólayfirvöld tóku sjálfboðaliðum almennt

tímann árið 2010.

mjög vel. Reykjavíkurdeild tók að sér

Fjöldi sendra nema árið 2010 – skipting

kynningar á höfuðborgarsvæðinu,

eftir löndum:

Suðurnesjum, Laugarvatni og Selfossi.
Það hefur sýnt sig að skólakynningar eru í

18

langflestum tilfellum kveikjan að áhuga

16

umsækjenda. Einnig var undirrituð með

14

skólakynningar á Egilsstöðum og nágrenni

12

og er gaman frá því að segja að umsóknir

10

frá því svæði þrefölduðust árið eftir. Svo

8

virtist sem margir höfðu ekki heyrt áður af

6

AFS og staðfestir þessi aukning í

4
2

umsóknum frá svæðinu mikilvægi þess

0
Argentína
Austurríki
Ástralía
Bandaríkin
Belgía
Brasilía
Chile
Ekvador
Finnland
Frakkland
Ítalía
Japan
Kína
Kosta Ríka
Mexíkó
Nýja Sjáland
Panama
Perú
Portúgal
Spánn
Sviss
Túnis
Tæland
Venesúela
Þýskaland

að virkja sjálfboðaliða á sem flestum
svæðum landsbyggðarinnar.
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Eins og sjá má sendum við flesta nema til

ljóst að sum svæði eru mun óvirkari en

Bandaríkjanna og Ítalíu eða um 20%

önnur. Eins og ég nefndi áður þá var farið

þátttakenda. Einnig voru Argentína,

til Egilsstaða í janúar og mun það sýna sig

Frakkland og Þýskaland vinsæl þetta árið.

í tölum 2011. Aftur á móti virðast

Þó ber að hafa í huga að mörg vinsæl

Suðurlandið og Vestfirðirnir enn liggja í

lönd meðal þátttakenda hafa oft aðeins

dvala.

svigrúm til að veita okkur fá pláss. Dæmi

Af þeim 83 sem fóru út árið 2010 skiptu 19

um þetta eru lönd eins og Spánn og Nýja

um fjölskyldu eða um 16% þátttakenda.

Sjáland.

Taka skal fram að fjölskylduskipti koma

Eins og ég mynntist á áður þá er markmið

ekki alltaf af illu. Vissulega er alltaf viss

AFS á Íslandi að efla starf sjálfboðaliða á

hluti nemenda og fjölskyldna sem ekki

landsbyggðinni. Með því vonumst við til

tekst að ná saman. Aftur á móti koma líka

þess að sendir og hýstir nemar dreifist

oft upp breyttar aðstæður hjá

meira um landið. Hér á eftir má sjá

fósturfjölskyldunni þannig að hún hefur

skiptingu sendra skiptinema eftir

ekki tök á að hýsa lengur. Í þess háttar

landshlutum. Af þeim 83 sem fóru út voru

tilfellum heldur skiptineminn langoftast

20 frá öðrum deildum en Reykjavíkurdeild,

mjög góðum tengslum við fyrri

eða tæp 17%.

fósturfjölskyldu. Einnig er nokkuð algengt
að bráðabirgðafjölskylda taki á móti
nemum þar til önnur fjölskylda finnst.

Suðurlandsdeild
3

Vesturlandsdeild
8
Vestfjarðardeild
1
Reykjavíkurdeild
63

Austurlandsdeild
3
Eyjafjarðardeild
5

Hér má sjá fjölda þeirra sem skiptu um
fjölskyldu raðað niður eftir löndum:

Eins og þessar tölur sýna þá eigum við
töluverða vinnu fyrir höndum, en það er
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4
3
Þýskaland
1

2
1

Venesúela
1

0

Perú 1
Spánn 1

Eins og sjá má eru lönd í Rómönsku
Ameríku í meirihluta hér. Því var alveg
öfugt farið árið 2009 þegar að
Evrópulöndin áttu vinninginn. Því er ekki
hægt að segja að til sé neitt mynstur yfir
það hvar stuðningsmál eða fjölskylduskipti
eiga sér helst stað.

Af þeim 83 sem fóru út komu 5 fyrr heim
eða um 4,15%. Hér má sjá skiptinu þeirra
eftir löndum:
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Brasilía 1

Hýsing – erlendir nemar hérlendis 2010-2011

Berglind Hafsteinsdóttir
deildarstjóri erlendra nema

Í ágúst 2010 komu alls 20 skiptinemar frá

Ítalía

9 þjóðlöndum til landsins frá

Japan

Bandaríkjunum, Belgíu (frönskumælandi

Frakkland

og flæmskumælandi), Frakklandi, Ítalíu,

Þýskaland

Japan, Sviss, Nýja Sjálandi, Venesúela og

Bandaríkin

Þýskalandi. Vel gekk að afla

Sviss

fósturfjölskyldna fyrir nemana þetta árið
og var því engin þörf á

Belgía

bráðabirgðahýsingu. 10 nemar fengu

Nýja-Sjáland

fósturfjölskyldu í Reykjavík og nágrenni og

Venesúela

9 á landsbyggðinni. Nemar á
0

landbyggðinni dreifðust víðsvegar um

1

2

3

4

landið á Akureyri, Egilsstaði, Eskifjörð,
Mývatn, Reykjanesbæ, Sauðárkrók, og
Selfoss.
Helstu breytingar sem urðu á árinu voru
þær að einn af nemum okkar ákvað
fljótlega að hætta í prógramminu og fluttist
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hann í byrjun septembermánaðar aftur til

prýðisvel í skólann og stóðu sig með

síns heima. Aðeins skipti einn nemi um

eindæmum vel í skólanum og var ekki

fjölskyldu á tímabilinu en hann fluttist frá

óalgengt að kennarar sendu deildarstjóra

Sauðárkróki til Akureyrar. Í byrjun febrúar

hástemmdar lofræður um þá AFS nema er

bættist svo einn AFS nemi til viðbótar í

skólann sátu.

hópinn. Það kom til vegna óstöðugs

Í marsmánuði var skólahandbók AFS

stjórnamálaástands í Túnis. En þaðan

endurskoðuð af Menntanefnd AFS og

þurftu allir AFS nemar frá að hverfa, þar á

starfsfólki á skrifstofu og hún send til allra

meðal íslenskur nemi. Þar sem að fimm

framhaldsskóla á landinu.

mánuðir voru enn eftir af prógrammi þeirra
ákvað framkvæmdarstjóri AFS á Íslandi

Að beiðni Menntanefndar AFS tóku vaskir

með samþykki stjórnar að hafa samband

nemendur við Háskólann í Reykjavík, þær

við AFS skrifstofur þeirra landa sem hlut

Katrín Axelsdóttir Sandholt og Íris

áttu í máli og bjóða upp á nemendaskipti.

Björnsdóttir, sálfræðinemendur á fyrsta

Íslenski neminn fékk því að fara til Ítalíu í

ári, að sér að gera könnun á upplifun

fimm mánuði og til okkar kom nemi frá

kennara á samskiptum sínum við bæði

Belgíu.

skiptinema AFS og skrifstofu AFS.

Almennt gekk vel að koma nemum inn í

Meginmarkmið verkefnisins var að gefa

skólana í ár. En þann góða árangur má

AFS samtökunum betri sýn á það hvernig

eflaust þakka Menntanefnd AFS, sem

bæta mætti samskipti AFS samtakanna

ritaði kjarnyrt bréf til skólameistara á

við kennara og um leið að stuðla að

Íslandi þar sem farið var þess á leit að þeir

bættum samskiptum á milli AFS nema og

tækju frá 1-2 pláss fyrir AFS skiptinema.

kennara. Þökkum við þeim kærlega fyrir
þetta frábæra framtak.

Sjálfboðaliðar AFS unnu svo hörðum
höndum að því að útbúa skýran ramma

Námskeið var haldið fyrir fósturfjölskyldur í

yfir skilgreiningu á hlutverki skólatengla.

ágúst 2010 á skrifstofu AFS. Kristín

Er því verkefni var lokið fóru þeir af stað

Pétursdóttir hélt fyrirlestur sem kallaðist

og fundu skólatengla fyrir nemana um

„Lærdómur um ólíka menningarheima og

landið allt. Í septembermánuði voru allir

menningarfærni“ ásamt því að hún fékk

nemarnir komnir með skólatengla og er

fósturforeldra til þess að taka þátt í

óhætt að segja að flestir þeirra hafi staðið

ýmsum skemmtilegum leikjum sem

sig vel. Einnig er gaman frá því að segja

tengdust efninu. Guðbjörg Jóna Pálsdóttir

að velflestir AFS nemendanna mættu

hélt tölu um upplifun sína af því að hýsa
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AFS nema og við hverju mætti búast í

Óhætt er að segja að mikil gleði hafi

þeim efnum. Deildarstjóri erlendra nema

brotist út er nemar loks sameinuðust

hélt svo fyrirlestur um ýmis hagnýt atriði

fósturfjölskyldum sínum sem þau oft á

sem viðkoma hýsingu erlendra nema. Í lok

tíðum höfðu skrifast á við í lengri eða

námskeiðsins var fósturforeldrum svo

skemmri tíma.

gefinn kostur á því að velja sér eina plöntu

Sex vikna námskeiðið fór fram í byrjun

(en margar gerðir voru í boði, allt frá

októbermánaðar sem að þessu sinni var

kaktusum upp í rósir) sem þau síðan

haldið í Þykkvabæjarskóla á Hellu. Líkt og

merktu með nafni þess AFS nema sem að

oft áður sáu sjálfboðaliðar að mestu um

þau hýstu. Er því var lokið las deildarstjóri

skipulagningu og framkvæmd

erlendra nema upp ljóðrænan texta sem

námskeiðsins sem var í alla staði til

vísaði til þess að nemarnir væri að mörgu

fyrirmyndar. Deildarstjóri erlendra nema

leiti ekki ólíkir plöntum sem þyrftu að njóta

var með innlegg á námskeiðinu ásamt því

alúðar og næringar til þess að dafna.

að vera til staðar á laugardeginum.

Megintilgangur verkefnisins var að létta

Samskipti við hinar ýmsu stofnanir líkt og

örlítið á því álagi sem að fósturfjölskyldur

Strætó, Þjóðskrá, Landlæknir og

eru undir í aðdraganda komu nemans,

Útlendingastofnun gengu vel og

með því að hvetja þau til þess að sjá ljósu

snurðulaust fyrir sig og þökkum við þeim

punktana við að annast barn sem ekki er

kærlega fyrir frábæra þjónustu. AFS

þeirra eigið. En hugmyndin af þessari

nemarnir okkar voru því allir sem einn

frábæru nýjung kom frá sjálfboðaliðum

komnir með íslenska kennitölu í lok

AFS sem sáu um að þýða verkefnið á

ágústmánaðar og strætókort í byrjun

framúrskarandi máta úr ensku yfir á

septembermánaðar.

íslensku.

Í ár fór íslenskukennslan fram í

Komunámskeið var haldið í ágústmánuði í

Alþjóðasetri og hófst hún í byrjun

Garðaskóla v/Vífilstaðaveg, Garðabæ.

septembermánaðar. Kennarinn sem að

Sjálfboðaliðar Reykjavíkurdeildar sáu

mestu sá um námskeiðið sem stóð fram í

alfarið um skipulagningu á námskeiðinu

febrúarmánuð, var Jóna Dís Bragadóttir

og gekk það með eindæmum vel.

uppeldis og kennslufræðingur. En hún býr

Deildarstjóri erlendra nema var með

yfir mikilli reynslu á vettvangi kennslu og

innlegg á námskeiðinu og var til staðar

fjölmenningar. Áherslan á námskeiðinu

báða daganna. Á sunnudeginum komu

var lögð á talað mál og byggðust

svo fósturforeldrarnir að sækja sína nema.
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Sjálfboðaliði ársins

kennsluaðferðir á fjölbreytni og virkri
þátttöku nemenda.
Þann 28. desember stóð Reykjavíkurdeild
AFS fyrir jólagleði með pomp og prakt
sem að þessu sinni var haldin í
Garðaskóla. Sjálfboðaliðar
Reykjavíkurdeildar sáu um skipulagningu
á gleðinni sem gekk að öllu leyti mjög vel.
Þangað mættu erlendir nemar galvaskir
ásamt fósturfjölskyldum sínum,
trúnaðarmönnum og fjölskyldum þeirra. Í

Steinunn Kristjánsdóttir er sjálfboðaliði

tilefni dagsins höfðu nemarnir bakað og

ársins 2010.

komið með köku eða sætabrauð sem í

starf á undanförnum árum.

flestum tilfellum átti rætur sínar að rekja til

tvö ár hefur hún unnið við Chapter

heimalands þeirra. Byrjaði dagskráin á því

Exchange

að gestir gæddu sér á kræsingum og svo

samstarfsverkefni sjálfboðaliða frá fjórum

tóku við skemmtiatriði skiptinemanna, en

löndum. Margir sjálfboðaliðar hafa komið

rauði þráðurinn í þeim var að sjálfsögðu

að þessu verkefni en af öðrum ólöstuðum

jólahald í heimalandinu. Nemarnir

hefur Steinunn verið í forsvari fyrir hópinn.

Hún hefur unnið frábært

verkefnið,

Síðastliðinn

sem

er

nálguðust viðfangsefnið á fjölbreyttan
máta og fjölluðu sumir almennt um

Hún

jólahald í heimalandinu á meðan aðrir

sjálfboðaliða, hefur sýnt það í verki að

fjölluðu um skort á slíku í sínu landi á

hægt

meðan enn aðrir spiluðu á hljóðfæri og

sjálfboðaliði.

sungu jólasöngva. Vel var mætt á gleðina

hamingju með sæmdarheitið Sjálfboðaliði

og fóru allir heim með bros á vör.

ársins.

Guðrún

Eyþórsdóttir

starfaði

sem

Deildarstjóri erlendra nema á árinu 2010
en lét af störfum á vormánuðum.
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er

er

góð

að

fyrirmynd

finna

sér

annarra

farveg

sem

Við óskum Steinunni til

opin hús AFS. AMV – Menningarverkefnið

Reykjavíkurdeild

fyrir grunnskólana hélt svo áfram göngu
sinni, annað árið í röð og hlaut frábærar
undirtektir. Sjálfboðaliðarnir stóðu einnig
að

fjáröflunum

fyrir

skemmtinefndin
laggirnar

var

deildina

dregin

með

og

aftur

á

Paintballkeppni

sjálfboðaliða.
Námskeiðshald deildarinnar gekk sinn
vanagang.
Snædís Ylfa Ólafsdóttir
formaður Reykjavíkurdeildar

nýafstaðnu

stóran

og

byrjun sumars og tókum svo á móti nýjum,

stjórnarári

Reykjavíkurdeildin

kvöddum

skemmtilegan hóp af erlendum nemum í

töluvert
Á

Við

fyrir

minni,

hóp

í

ágúst.

stóð

Undirbúningsnámskeiðin fóru stækkandi

mörgum

aftur og íslenskir nemendur voru auðvitað

æsispennandi verkefnum.

teknir í gegn og undirbúnir fyrir árið sitt

Deildin kom sér í tveggja ára samstarf við

erlendis

Belgíu,

Heimkomunámskeiðið góða hélt áfram að

Tékkland

og

Portúgal

fyrir

með

Chapter Exchange og er miðað til þess að

sjálfboðaliðanna.

efla unga sjálfboðaliða í starfi sínu og

Sjálfboðaliðanámskeiðs-helginni

samfélagi. 10 íslenskir sjáflboðaliðar voru

mikið um fjör og gleði, deildin sankaði að

sendir til Tékklands í febrúar til að ræða

sér nýjum og kröftugum sjálfboðaliðum og

um fátækt ungmenna í Evrópu og í

erlendu nemarnir virtust plumma sig vel á

september fóru svo aðrir 10 til Belgíu til

Íslandi!

þess

Helgi eina í nóvember var okkur boðið að

líf

og

lærdóm

í

fjölmenningarlegu samfélagi.
Sjálfboðaliðarnir

okkar

unnu

taka

þátt

Danmörku

hörðum

í

með

prakt.

vaxa

ræða

dafna

og

ungmennaskiptaverkefni sem er kallað

að

og

pompi

Á

dugnaði

6-week

var

sjálfboðaliðanámskeiði
og

fóru

fjórir

&

í

reyndir

höndum við hin ýmsu verkefni deildarinnar

einstaklingar þangað til að sanka að sér

svo sem að halda mánaðarlega atburði

meiri

með erlendu nemunum, skipuleggja og

menningu

mæta á opna fundi og auglýsa og kynna
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kunnáttu.
og

Rætt

var

m.a.

um

menningarmismun,

og

hvernig

það

getur

nýst

okkur

Trúnaðarmannanefnd

í

sjáflboðaliðastarfinu.
AFS

gerðist

fullgildur

meðlimur

Landssambands Æskulýðsfélaga (LÆF)
og á sjálfboðaliða í bæði stjórn LÆF sem
og meðlim í fulltrúaráði samtakanna. LÆF
hefur staðið fyrir ýmsum námskeiðum og
fyrirlestrum sem sjálfboðaliðar AFS hafa
nýtt sér.
Kristín Pétursdóttir

Svo má auðvitað ekki gleyma gömlu góðu
viðtölunum, PI-inu og skólakynningunum
sem sjálfboðaliðarnir okkar unnu af krafti
allt árið. Þetta var frábært ár og næsta

Í trúnaðarmannanefnd síðasta ár hafa

verður eflaust jafn yndislegt ef ekki betra!

verið Kristín Pétursdóttir og Hulda Guðrún
Gunnarasdóttir og hefur nefndin átt gott
samstarf

við

Berglindi

deildarstjóra

erlendra nema. Síðastliðið sumar var
haldið námskeið fyrir trúnaðarmenn í
Reykjavík auk funda á Sauðárkróki og á
Egillsstöðum

þar

sem

farið

var

yfir

hlutverk trúnaðarmanna. Nokkrir fundir
hafa auk þess verið haldnir í vetur með
trúnaðarmönnum.

Mikilvægi

hæfra

trúnaðarmanna er aldrei ofmetið og viljum
við nota tækifærið og þakka þeim fyrir
þeirra framlag til félagsins í vetur.
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Vesturlandsdeild

Ásta María Marinósdóttir
formaður Vesturlandsdeildar
Virkir sjálfboðaliðar Vesturlandsdeildar
árið 2010 voru:
Engir skiptinemar voru á vesturlandi 2010
Ásta María Marinósdóttir, formaður

og því hefur dregið gríðarlega úr virkni
deildarinnar. Vonandi er það eitthvað sem

Bjarki Freyr Benediktsson

á eftir að batna.
Hafliði Ásgeirsson
Ída Finnbogadóttir
Helstu verkefnin voru:


Viðtöl við nemendur á leið út



Skólakynningar á svæðinu



Virkir sjálfboðaliðar tóku þátt í AFSnámskeiðum



Hafliði og Bjarki hafa tóku þátt í
Chapter Exchange
o Belgíu og Íslandi

17

Akureyrardeild

Sara Svavarsdóttir
formaður Eyjafjarðardeildar

Stjórnarmeðlimir: Dagný, Hinrik, Jófríður,

Fjölskylduöflun (júní 2010).

Logi (hálft ár) og Sara.

Sundferð út á Þelamörk (nóv 2010).

Verkefni ársins voru:

Piparkökubakstur/litlu jól (des 2010).

Suðurferð (apríl 2010), stjórn

Stór fundur (sem varð svo lítill:P) þar sem

Akureyrardeildar og nokkrir duglegir

öllum sjálfboðaliðum fyrr og síðar á

sjálfboðaliðar skelltu sér suður og fengu

Akureyrardeildarsvæðinu var boðið á fund

smá sjálfboðaliðakennslu hjá Ragnari og

til að kynna starfsemina og vekja athygli á

Marín.

mikilvægi þess að hafa deildir úti á landi

Videokvöld (maí 2010).

(mars 2010).

Kveðjugrill fyrir erlenda skiptinema (júní

Stjórnarskipti (mars 2010)

2010).

Kaffihúsakvöld voru haldin á fyrsta
sunnudegi hvers mánaða.
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Menntanefnd

Margrét Jónsdóttir
Formaður menntanefndar

Menntanefnd AFS hittist reglulega allt

samstarf

síðasta ár og beitti sér fyrir því að bæta

skólunum.

samskipti

framhaldsskóla

Var það gert með góðum fyrirvara og því

landsins. Slíkt er best gert með því að

ekki beðið um pláss á síðustu stundu.

kynna

fyrir

Ljóst er að átak þetta hefur bætt samstarf

framhaldsskólunum. Mun fleiri Íslendingar

við marga skóla. Þar að auki fékk nefndin

fara út á vegum AFS en koma hingað til

tvo sálfræðinema til að gera könnun

lands

meðal framhaldsskólakennara á upplifun

AFS

við

starfssemi

og

fá

AFS

framhaldsskólarnir

og

falast

eftir

plássum

nemendaígildi fyrir þær einingar sem

þeirra

nemendur þreyta erlendis. Því tapa þeir

Niðurstaðna er að vænta innan skamms.

ekki fjármunum á því að taka skiptinema.
Menntamálaráðuneytið áframsendi póst
frá menntanefnd á alla framhaldsskóla
landsins þar sem beðið er um gott
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af

því

að

hafa

í

skiptinema.

EFIL (European Federation for
Intercultural Learning)

Martha Eiríksdóttir
stjórnarmaður EFIL

40 ár frá stofnun EFIL
Starfsemi EFIL hefur verið blómleg að

ýmsar stofnanir Evrópusambandsins áður

undanförnu.

en haldið var til heimalandsins.

áherslan

Eins og áður hefur megin

verið

prógramma;

á

þróun

fjölgun

og

rekstur

Enn og aftur var met aðsókn á þriðja EFIL

aðildarfélaga;

sumarfund sjálfboðaliða sem að þessu

námskeið, ráðstefnur og fundi; fjáröflun og
hagsmunagæslu.
mánaða

sinni var haldinn í Ungverjalandi í ágúst.

Evrópuprógrammi ECTP á vegum EFIL

Þangað mættu yfir 200 AFS sjálfboðaliðar

þegar allur hópurinn, yfir 150 manns

þar

mættu í sameiginlega lokadvöl til Brussel.

Sjálfboðaliðarnir voru á ýmsum aldri og frá

Hópurinn eyddi þremur dögum saman í

33 löndum og eins og áður voru allir í

höfuðborg Evrópu og heimsótti þar m.a.

skýjunum

Í

nóvember

s.l.

lauk

3ja

20

á

meðal

að

voru

fundi

3

frá

loknum.

Íslandi.

Næsti

sumarfundur sjálfboðaliða verður haldinn í

allar götur síðan.

Portúgal 20-25 júlí 2011.

verður minnst með veglegum hætti á

EFIL

hefur

stutt

dyggilega

við

Þessara tímamóta

aðalfundi EFIL í Vínarborg þann 2-5 júní

starf

næstkomandi.

sjálfboðaliða í Króatíu, Serbíu, Slóveníu
og Bosníu Herzegovinu við að setja á fót

Eftir 6 ára setu í stjórn EFIL hef ég

AFS starfsemi í þessum löndum.

Við

ákveðið að gefa ekki kost á mér til

bjóðum þessi lönd velkomin í hópinn og

endurkjörs. Það er ánægjulegt að líta um

óskum þeim velfarnaðar í framtíðinni.

öxl og sjá hversu vel EFIL hefur dafnað og

Einu sinni var AFS á Íslandi í þeirra

hversu mörgum verkefnum félagið hefur

sporum.

náð að sinna undir styrkri stjórn Paul
Claes

Á þessu ári eru 40 ár liðin frá stofnun EFIL

framkvæmdastjóra

þrátt

þröngan fjárhag og fáa starfsmenn.

en núverandi formaður EFIL Robero
Ruffino frá Ítalíu var meðal stofnenda og
hefur unnið ötullega að framgangi EFIL

Stjórn EFIL í Leuven í Belgíu
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fyrir

Félagatalsnefnd

AFS sem hafa heimildir til geta nálgast
félagatalið. Skráin er tengd við þjóðskrá
sem tryggir eins góðar upplýsingar og
mögulegt er um búsetu félaganna.
Næstu skref nefndarinnar er tenging
félagatalsins við önnur kerfi eins og
bókhaldskerfið og GlobalLink - miðlægan
gagnagrunn AFS International.
Mig langar til þess að þakka þeim Rúnari

Gísli Kristjánsson
formaður félagatalsnefndar

og Ragnari fyrir ákaflega gott samstarf en
Rúnar hefur m.a. séð um öll samskipti

Félagatalsnefnd AFS skipa Gísli

AFS við Nethönnun. Eins ber að þakka

Kristjánsson, Rúnar Skúli Magnússon og

formanni AFS fyrir óeigingjarnt starf í þágu

Ragnar Þorvarðarson. Félagatal samtaka

nefndarinnar við áðurnefnda samræmingu

á borð við AFS er hjartað í félaginu en

á gögnum.

þegar nefndin var stofnuð var ljóst að þörf
var á samræmingarvinnu því gögn um
félaga AFS var að finna í mörgum
mismunandi stöðum ásamt því að aðgangi
starfsmanna og sjálfboðaliða að
félagatalinu var ábótavant.
Helstu verkefni nefndarinnar voru því
þarfagreining, samræming gagna og smíði
frumgerðar. Þegar þessum þáttum var
lokið tók við næsti fasi sem var útboð
forritunar og reksturs félagatalsins til
hugbúnaðarhúsa. Eftir ítarlegan
samanburð varð Nethönnun ehf. fyrir
valinu en þeir þóttu bjóða aðgengilega og
ódýra lausn sem er sérsniðin að þörfum
AFS. Félagatal AFS er nú aðgengilegt á
vefslóð en aðgangsstýring tryggir að
eingöngu starfsmenn og sjálfboðaliðar
22

Myndbandanefnd

Markaðs- og kynningarnefnd

Egill Þórarinsson
formaður myndbandanefndar
Jóna Fanney Friðriksdóttir
formaður markaðs- og
kynningarnefndar

Árið 2010 vann nefndin við efnissöfnun.

Mikið var rætt um markaðs og

Nú þegar töluvert efni hefur safnast þá er

kynningarmál á árinu 2010. Þorbjörg

stefnt er að því að hefja

Helga Ólafsdóttir hefur verið ómetanleg í

myndbandsframleiðslu á árinu 2011.

að lesa yfir og hanna það efni sem við

Tilgangurinn er að lífga uppá heimasíðu

látum frá okkur. Jóna Fanney hefur leitt

og facebooksíðu félagsins með lifandi

markaðsstarfið og ákvörðun var tekinn að

myndefni.

uppfæra heimasíðuna og að nota
samfélagsmiðla ásamt því að koma af
stað rafrænu fréttabréfi. Þessi vinna
verður að mestu leiti unninn á árinu 2011.
Mikil áhersla er lögð á faglega vinnu
varðandi markaðsmál og kynningarmál
AFS .
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Styrktarsjóður AFS – undirbúningsnefnd

Erlendur Magnússon
formaður undirbúningsnefndar fyrir
stofnun Styrktarsjóðs AFS

Til stóð að stofnfundur Styrktarsjóðs AFS
yrði haldinn á árinu 2010, en þegar vinna
hófst var samkomulag um að það yrði að
vinna í markaðs- og kynningarmálum
félagsins jafnhliða stofnun sjóðsins.
Mikilvægt er að sjóðurinn fari vel af stað
og þá verða markaðs- og kynningarmálin
að styðja við stofnun sjóðsins. Áhersla er
að uppfæra heimasíðu félagsins ásamt
því að taka nýtt félagatal í notkun sem
verið er að hanna fyrir AFS.
Það liggur fyrir tillaga um að breyta nafni
Styrktarsjóðsins í Hollvinasamtök AFS.
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Tölvunefnd AFS

Sjalavistunarnefnd
Sigurður Þór Baldvinsson
formaður skjalavistunarnefndar

Engin starfsemi á árinu 2010, stefnt er að
því að gera átak í skjalavistun á árinu
2011.

Árgangsfulltrúanefnd
Ragnar Pálsson
formaður árgangsfulltrúanefndar

Jóhann Áki Björnsson
formaður tölvunefndar

Tilgangur nefndarinnar er að auðvelda
afmælisárgöngum sem eiga 20, 30, 40 og
Enginn starfssemi var á árinu 2010.
Framkvæmdastjórn

AFS

hefur

50 ára afmæli að koma saman og fagna

tekið

afmæli heimkomunnar.

frumkvæði um að hætta að nota Lotus
Notes og fara alfarið yfir í Google Apps.

Þar sem formaður nefndarinnar fluttist

Meginverkefni Tölvunefndar AFS verður

erlendis, þá hefur starf nefndarinnar legið

að taka út þær lausnir sem boðið er uppá

niðri. Því hefur verið ákveðið að nefndin

og meta hvort þær standist kröfur og

verði sameinuð undirbúningsnefnd

reglur.

Styrktarsjóðs AFS, en þar er að verða til
vettvangur fyrir eldri skiptinema að koma
saman.
Þau sem tóku þátt í fyrsta og eina fundi
nefndarinnar voru:
Ragnar Pálsson, Kristín Valgeirsdóttir og
Guðbjörg Tómasdóttir.
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Ábyrgðar- og hlutverkanefnd

Kristján Gíslason
formaður ábyrgðar- og hlutverkanefndar

Þegar lokið verður við ábyrgðar- og
hlutverkalýsinguna er ráðgert að hún sé

Engin starfsemi var í Ábyrgðar- og

endurskoðuð og samþykkt á starfsdegi

hlutverkanefndinni á árinu en það má fyrst

stjórnar ár hvert og í framhaldinu verði

og fremst rekja til mikils annríkis á

hún hið opinbera gagn sem samtökin

skrifstofu og breytinga í starfsmannahaldi.

starfa eftir það árið.

Ætlunin var að skrifa nákvæma lýsingu á
Þó að erfitt hafi reynst að ýta þessu

hlutverkum þeim sem inna þarf af hendi

verkefni úr vör, þá verður gerð tilraun með

innan samtakanna á hverju ári. Fjöldi

það á árinu 2011 því það var samdóma

hlutverka innan hýsingar er áætluð yfir

álit manna að um mjög þarft verk sé um

240 og innan sendingar yfir 130.

að ræða.
Tilgangur vinnunnar var að auðvelda
yfirsýn yfir starfsemi samtakanna og sjá

Í nefndinni eru:

hvar ábyrgð verkefna liggur. Þá var einnig

Kristján Gíslason formaður

hugsunin að þeir sjálfboðaliðar sem kæmu

Sigfríður Gunnlaugsdóttir

nýir til starfa fyrir félagið gætu farið inn á

Elín Rögnvaldsdóttir

heimasíðu samtakanna og skoðað þau

Marin Björk Valtýsdóttir

verk sem þeir gætu hugsanlega tekið að

Sunneva Tómasdóttir

sér eða unnið í samstarfi við aðra.

Kristín Pétursdóttir
Halla Jónsdóttir
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Chapter Exchange – Ungmennaskipti

Steinunn Kristjánsdóttir

Fyrstu Ungmennaskiptin voru haldin í
Tékklandi í febrúar 2010 og var yfirskrift

Verkefnið Chapter Exchange er tveggja

þeirra: “Empowering Young Volunteers:

ára samstarfsverkefni á milli sjálfboðaliða í

Revealing Youth Poverty in Europe”.

fjórum deildum í fjórum Evrópulöndum;

Önnur Ungmennaskiptin voru haldin í

deildirnar eru frá Reykjavík á Íslandi,

Belgíu september 2010 og var yfirskriftin í

Antwerpen í Belgíu, Prag í Tékklandi og

það skiptið “Empowering Young

Lisbon í Portúgal. Samstarfið byggist upp

Volunteers: Living in and Learning from a

á því að hver deild heldur átta daga löng

Multicultural Society”. Síðastliðinn febrúar

Ungmennaskipti sem eru styrkt af Evrópu

var svo komið að Reykjavíkurdeildinni að

Unga Fólksins, og eru Ungmennaskiptin

halda þriðju Ungmennaskiptin, sem báru

haldin á hálfs árs fresti. Í hvert skipti taka

nafnið: “Empowering Young Volunteers:

tíu sjálfboðaliðar þátt frá hverju landi fyrir

Taking Action when Disaster Strikes”. Þau

sig, samtals fjörtíu, og er umræðuefnið

heppnuðust með eindæmum vel og stóðu

mismunandi í hverju landi. Umræðuefnin

íslensku sjálfboðaliðarnir sig með stakri

endurspegla þó alltaf forgangsatriði

prýði í öllum þeim verkefnum og

Evrópu Unga Fólksins það ár sem

áskorunum sem fyrir lágu. Fjórðu og

Ungmennaskiptin eru framkvæmd en öll

síðustu Ungmennaskiptin eru áætluð í

umgjörð, þema og viðfangsefni eru

Portúgal í september, og verður yfirskrift

ákveðin þegar styrkumsókn er skilað.

þeirra ef styrkur hlýst: “Empowering
27

IPOT – Icelandic Pool of Trainers

Young Volunteers: Employ Your
Creativity”.
Þetta er spennandi samstarf sem hefur
gefið samtals 22 íslenskum sjálfboðaliðum
tækifæri á að skiptast á reynslu og
þekkingu við sjálfboðaliða frá þessum
þremur löndum, fá nánari þjálfun í að
halda og/eða taka þátt í stærri
námskeiðum. Þeir hafa einnig fengið
tækifæri á því að víkka tengslanet sitt
innan AFS í Evrópu og ekki má gleyma

IPOT er samansafn af sjálboðaliðum AFS

viðfangsefnunum, því þau hafa svo

sem

sannarlega verið spennandi í hvert skipti

sjálfboðaliða. IPOT er ekki bundinn við

og vakið þátttakendur til umhugsunar. Allt

landshluta og því geta allir verið með sem

þetta og svo miklu meira, ég hugsa að ég

að uppfylla ákveðin skilyrði, en þau helstu

tali fyrir hönd margra sjálfboðaliða þegar

eru að sjálfboðaliði þarf að hafa verið

ég segist vona að Chapter Exchange

virkur í 3-4 ár og að vera ekki starfandi í

samstarfið sé komið til að vera í

deild.Tilgangur IPOT er margþættur, en

sjálfboðaliðastarfi AFS á Íslandi.

einn af megin hlutverkum hans er að

standa

að

þjálfun

annara

halda utan um þjálfara AFS og gefa þeim
grundvöll til að hittast og miðla þekkingu
sinni. Sömuleiðis er verið að skapa
grundvöll

til

að

halda

inni

reyndari

sjálfboðaliðum sem ekki eru í deildarstarfi
eða hafa lokið sínum ferli þar. Til IPOT er
hægt að leita ef að það vantar reynda
þjálfara á námskeið eða til að hjálpa við
að

skipuleggja

námskeið

viðburð innan AFS.
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eða annan

Stjórn félagsins

Gréta Ingþórsdóttir

Kristján Gíslason formaður

Petrína Ásgeirsdóttir

Guðrún Björk Bjarnadóttir varaformaður

Sara Svavarsdóttir

Jóna Fanney Friðriksdóttir gjaldkeri

Snædís Ylfa Ólafsdóttir

Gísli Kristjánsson
Ragnar Þorvarðarson

Kristján

Guðrún
Björk

Ragnar

Gísli

Jóna
Fanney

Petrína

Sara

Snædís
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Gréta

Starfsfólk

Eyrún Eyþórsdóttir framkvæmdastjóri, lét
af störfum í febrúar 2010

Snorri Gissurarson framkvæmdastjóri
Berglind Líney Hafsteinsdóttir, deildarstjóri
erlendra nema

Árni
Hallgrímsson,
kynningarog
markaðsstjóri lét af störfum í júní 2010

Linda Dröfn Gunnarsdóttir, deildarstjóri
íslenskra nema
Arnheiður
Þorsteinsdóttir
starfar sem verktaki

Snorri

Berglind

Guðrún Eyþórsdóttir, deildarstjóri erlendra
nema lét af störfum í júní 2010

aðalbókari,

Linda
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Ársreikningur
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