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Halldóra Guðmundsdóttir
Formaður AFS á Íslandi

TIL HAMINGJU MEÐ 
AFMÆLIÐ AFS!

FRÁ FORMANNI

TEXTI

Í ár fagna samtökin 60 ára afmæli en á 
þeim tíma hafa tæplega 6000 íslenskir 
skiptinemar farið í skiptinám erlendis á 
vegum AFS. Í dag fara um 70-100 ung-
menni út á hverju ári og um 35 erlend 
ungmenni dvelja hérlendis.

Margt hefur breyst á þessum árum og er 
þá tæknin mér efst í huga. Internetið og 
þá snjallsímar og samfélagsmiðlar hafa 
breytt reynslu skiptinemanna. Vil ég meina 
að óharðnaðir einstaklingar eigi erfiðara 
með að aðlagast nýrri menningu og þeim 
áskorunum sem þeim fylgja ef þeir eru í 
stöðugu sambandi við þann veruleika sem 
þeir þekkja svo vel. 

En þetta eru áskoranir jafnt sem tækifæri 
og þeir sem fara út sem skiptinemar gera 
það enn af sömu hugsjón og áður; að 
víkka sjóndeildarhringinn jafnt í eigin lífi 
sem í heiminum allt um kring. Að læra að 
meta menningu annarra og öðlast skilning 
á því að fjölbreytnin gerir heiminn okkar 
betri og áhugaverðari.

Nú er þessu fyrsta ári mínu sem formað-
ur AFS senn að ljúka og það hefur verið 
viðburðaríkt. 
Tímabilið hófst á heimsþingi í Ríó de Jan-
eiro í Brasilíu í október, sem við Guðmund-
ur framkvæmdastjóri sóttum. Titill þings-
ins var “Framtíð AFS” og þar var kynntur 
til leiks nýr forseti AFS á heimsvísu, Daniel 
Obst. Ragnar Þorvarðarson var einnig á 
þinginu en hann er í aðalstjórn, eða Board 
of Trustees og erum við mjög stolt af því 
að hafa okkar mann þar og alltaf gott að 
geta leitað til hans. 

Afmælisárið 2017 hófst með áskorun, en 

þá er ég að tala um mál sem kom upp 
og rataði í fjölmiðla í janúar, með miklum 
snjóbolta-áhrifum í kommentakerfum 
fjölmiðlanna, á samfélagsmiðlum og víðar.  
Það reyndi mikið á starfsemi skrifstofunn-
ar, þá kom berlega í ljós hvað við höfum 
frábært og hæft fólk á skrifstofunni, þá 
vil ég þakka þar sérstaklega Guðmundi 
framkvæmdastjóra hvað hann tók vel og 
fagmannlega á málum. 

Landsfundur var haldinn í fyrsta skipti 
í langan tíma, en hann var haldinn á 
Laugum í Sælingsdal og komu þar saman 
stjórn, skrifstofa og deildir. Við fengum 
Ömer, AFS þjálfara frá Tyrklandi á vegum 
European Federation for Intercultural 
Learning (EFIL) með okkur. Landsfund-
urinn stóð yfir heila helgi og þar naut fólk 
þjálfunar, gat borið saman bækur sínar 
og kynnst störfum hvers annars. Að mínu 
mati sannaði þessi samvera gildi sitt og 
vona ég að landsfundirnir séu nú aftur 
komnir til að vera.

Það er bersýnilegt hvað sú vinna síðustu 
ára, með að byggja upp sjálfboðaliða-
hópinn, hefur skilað sér. Um er að ræða 
sterkan hóp sjálfboðaliða sem nær um allt 
land og er mjög hæfur og sýnir mikinn 
metnað. Nú síðast í ágúst stóðu sjálf-
boðaliðar að Volunteer Summer Summit 
(VSS) í samvinnu við EFIL á Hellishólum 
í Fljótshlíðinni. Þetta er stærsti viðburður 
sem hópurinn okkar hefur haldið utan um 
og gerði það með sóma. Eiga þau mikið 
hrós skilið. 

Stjórnarfundir voru dagsettir annan þriðju-
dag í mánuði 9 mánuði ársins. Auk þess 
var stjórnin boðuð á Landsfundinn. Það 
sem ég er hve ánægðust með er að halda 
stjórnarfund á sunnudegi komunámskeiðs 
og fá þá tækifæri til að upplifa þegar 
fósturfjölskyldurnar koma að ná í nýjan 
fjölskyldumeðlim. Stjórnin hefur hins vegar 
áhyggjur af því hversu erfitt er orðið að 

finna fósturfjölskyldur. 
Ljóst er að það verða breytingar á stjórn-
inni á næsta rekstrarári. Tveir stjórnarmenn 
fóru úr stjórn á miðju tímabili auk þess 
sem sá þriðji flutti erlendis í nám og sá 
fjórði fór í ágúst til þess að starfa með 
EFIL í Brussel. Ég vil þakka öllum meðlim-
um stjórnar samstarfið. 

Afmælisveislan sjálf er eftir, en hún verður 
haldin í Perlunni þann 2. desember og 
hlakka ég til að sjá sem flesta þar.
Það hefur verið mjög gefandi að fá að 
leiða samtökin þetta árið, sem ég er svo 
stolt af, á þeim umrótartímum sem eru 
bæði í heiminum og innan samtakanna.  

Virðingafyllst Halldóra Guðmundsdóttir, 
formaður AFS á Íslandi.
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FRÁ FRAMKVÆMDASTJÓRA

RÚSSÍBANI
Við könnumst öll við rússíbanann, ekki 
satt? 
 
Þetta er sennilega algengasta myndlík-
ingin sem AFSarar nota til að lýsa skipti-
náminu og útskýra allar sveiflurnar og 
öfgarnar sem skiptinemar ganga í gegnum 
á námsleiðinni í fjarlægu landi. Við viljum 
meina að skiptinemaárið jafnist þannig 
á við eina langa og ofsafengna rússí-
banareið, með öllu tilheyrandi. 
 
Ég ætla að leyfa mér að yfirfæra þessa 
ágætu myndlíkingu og nota hana um ný-
liðið starfsár samtakanna. Það hefur nefni-
lega gengið á ýmsu í starfi AFS á Íslandi 
undanfarna 12 mánuði. Bæði í ótrúlega 
jákvæðri og nærandi merkingu, en líka í 
neikvæðri og erfiðri merkingu. Svona rétt 
eins og í rússíbana.
 
Hæðirnar og gleðistraumarnir hafa flestir 
komið frá kraftmiklum sjálfboðaliðum og 
verkefnum sem þeir hafa stýrt af mikl-
um myndarbrag. Og hafi það ekki verið 
vitað fyrir, þá fengum við það endanlega 
staðfest á þessu ári að undir merkjum AFS 
á Íslandi starfar heilt samfélag sjálfboða-
liða, stútfullt af öflugum og hæfileikarík-
um einstaklingum. Þegar stjórn AFS á 
Íslandi ákvað, fyrir hartnær tveimur árum, 
að verja meiri fjármunum og setja aukna 
áherslu á sjálfboðastarf samtakanna, þá 
var það meðal annars gert til að veita sjálf-
boðaliðum aukin tækifæri til að þróa starf-
ið og takast á við ný og krefjandi verkefni, 
bæði hérlendis og erlendis. Þessu sam-
hliða var búin til ný staða fræðslustjóra á 
skrifstofu AFS til að halda betur utan um 
þennan mikilvæga, en oft vanmetna, þátt 
í starfinu.  
 
Og það verður ekki annað sagt en að 
sjálfboðaliðarnir hafi gripið þennan bolta á 
lofti. Ég ætla ekki að sitja hér og telja upp 
öll afrek sjálfboðaliða á árinu (fræðslu-
stjóri fer betur yfir það í sínum skrifum) 
en mig langar samt til að minnast alveg 

sérstaklega á ungmennaskiptin Chapt-
er Exchange og sumarmótið Volunteer 
Summer Summit (VSS). Tvö stór alþjóðleg 
verkefni sem sjálfboðaliðar hafa skipulagt, 
undirbúið og hrint í framkvæmd. VSS er 
einfaldlega langstærsti alþjóðlegi viðburð-
ur sem AFS á Íslandi hefur staðið fyrir á 
þeim 60 árum sem liðin eru frá stofnun 
samtakanna og það var hrein unun að 
fylgjast með því hvernig okkar fólk nálgað-
ist þetta flókna verkefni af fagmennsku og 
yfirvegun. VSS eða Chapter Exchange er 
ekki eitthvað sem maður bara hristir fram 
úr erminni með hangandi haus eða hálfum 
hug. Þetta eru verkefni sem krefjast elju, 
vinnusemi og færni. Á þeim sviðum virðu-
mst við eiga botnlausan brunn.  
 
Að auki hefur AFS á Íslandi aldrei sent eins 
marga sjálfboðaliða á námskeið erlendis 
og á nýliðnu ári. Við erum óendanlega 
stolt af öllu því frábæra fólki sem hefur 
farið út á okkar vegum og verið samtök-
unum til sóma. Þau hafa öll komið til baka 
reynslunni ríkari og með nýja þekkingu og 
færni í farteskinu sem mun nýtast samtök-
unum um ókomna tíð.
 
Af lægðum rússíbanans ber helst að 
minnast á erfiða daga og vikur í upphafi 
árs þegar mál nokkurra nema, sem fóru út 
á okkar vegum fyrir nokkrum árum, rötuðu 
í fréttir. Spjótin stóðu að samtökunum og 
var ýmsu haldið fram opinberlega sem á 
ekki, og hefur aldrei átt sér stoð í raun-
veruleikanum. Það reyndi mikið á starfs-
fólk skrifstofu að svara fyrir okkar störf 
og koma réttum skilaboðum á framfæri. 
Eitt vil ég þó ítreka enn og aftur og halda 
hátt á lofti. Ég er ótrúlega hreykinn af því 
hvernig við sem samtök, brugðumst við og 
unnum úr þessum málum. Þá á ég bæði 
við hvernig við veittum okkar nemum 
fullan og skilyrðislausan stuðning, og eins 
því hvernig við unnum okkur út úr umfjöll-
uninni og harðorðum ásökunum. Okkar 
viðbrögð voru okkur nefnilega til sóma 
og við unnum að málum af fagmennsku. 

Þetta er mat allra þeirra sem hafa kynnt 
sér málið til hlítar og skoðað ofan í kjölinn. 
Bæði þeirra sem starfa innan samtakanna 
en eins þeirra sem hafa skoðað málið frá 
hlutlausum sjónarhóli.

Við finnum samt glöggt í okkar störfum 
síðastliðna mánuði að traust samtakanna 
hefur beðið hnekki. Við þurfum í dag að 
hafa meira fyrir því að fá nema og foreldra 
til að vinna með okkur og treysta. Og það 
er miður. Sá tími og orka sem starfsfólk 
ver í beinan stuðning við nema og foreldra 
hefur stóraukist á undanförnum mánuð-
um af þessum sökum. Um það er engum 
blöðum að fletta.

Fyrir okkur liggur því það verkefni að 
vinna tilbaka orðsporið og traust fólks til 
AFS á Íslandi. En það gerist ekki á einni 
nóttu eða með einu samstilltu átaki. Það 
tekur tíma og það útheimtir vinnu. Við 
þurfum því að halda áfram að leggja hart 
að okkur, eins og við höfum alltaf gert, og 
hafa trú á því sem við erum að gera. Og 
ekki hvað síst, hafa trú á hugsjónum okkar 
og halda þeim á lofti. Málstaður AFS er 
enn sá sami og hann er enn jafn göfugur. 
Við erum að leggja okkar af mörkum til að 
gera heiminn réttlátari og friðsamari. 

Nema fyrir nema. Sjálfboðaliða fyrir sjálf-
boðaliða. 

Guðmundur Gunnarsson
Famkvæmdastjóri

TEXTI
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FRÁ DEILD NEMA

Jenný Lárentsínusdóttir
Deildarstjóri  

Sólveig Ása Bjargar- og Tryggvadóttir 
Deildarstjóri

Magnea Haraldsdóttir
Sumarstarfsmaður 
 

Hildigunnur Magnúsdóttir 
Félagsráðgjafi

TEXTI

NEMARNIR OKKAR

Evrópa

Hvert erum við að senda

Rómanska 
Ameríka

N-Ameríka

Eyjaálfa
Asía

Deild nema

Deild nema vinnur bæði með senda nema 
(íslenska) og hýsta nema (erlenda). Tvö stöðu-
gildi deila megin verkefnum, í nánu samstarfi 
við skrifstofustjóra, en árið áður hafði farið fram 
ákveðin uppstokkun á verkefnum deildarinnar. 
Annað stöðugildið snýr meira að undirbúningi 
og umsóknarferli fyrir skiptinám og hitt einblínir 
meira á nemana eftir að þeir hafa hafið skipti-
námið sitt. Þessi störf skarast þó stöðugt, enda 
snertifletirnir margir eins og gefur að skilja.

Sólveig Ása ,deildarstjóri, fór í fæðingarorlof 
vorið 2017 og í hennar stað var Jenný Lárentsín-
usdóttir ráðin. Þá var Magnea Haraldsdóttir 
einnig ráðin inn sem sumarstarfskona, annars 
vegar til að koma inn í fósturfjölskylduöflun og 
hins vegar til að koma inn í nýtt samstarfsver-
kefni, PEACE Project, fyrir hönd AFS á Íslandi. 
Auk þess er afskaplega mikilvægt á að fá 
sumarafleysingu á svona lítinn vinnustað svo að 
aðrir starfsmenn geti farið í frí. 

Á árinu fóru bæði deildarstjóri og félagsrágjafi á 
alþjóðlega fundi erlendis, annars vegar í Stokk-
hólmi og hins vegar í Serbíu. Á þessum fundum 
hittist starfsfólk AFS til að bera saman bækur, 
læra hvert af öðru og fá fræðslu.   

Stuðningur við nema og fjölskyldur 

Þetta er fyrsta heila starfsárið eftir að félagsráð-
gjafi var ráðinn til starfa með það fyrir augum 
að veita stuðningsmálum eða stuðningi við 
nema og fjölskyldur þeirra aukið vægi. Starfs-
fólk AFS á Íslandi hefur fundið fyrir vaxandi þörf 
á stuðningi síðustu ár, en óvíst er hvað veldur. 
Engu að síður hefur verið mikil ánægja með 
þessa áherslubreytingu og því ákveðið að halda 
áfram á þeirri leið. Félagsráðgjafi vann náið með 
erlendum skiptinemum, fósturfjölskyldum þeirra 
og tengiliðum. Nokkrir nemar þurftu aðstoð við 
að aðlagast, örfáir þurftu að skipta um fjölskyld-
ur og aðeins einn nemi fór heim áður en skipt-
inemaárinu lauk, samanborið við 7 nema árið 
áður. Margir þættir hafa áhrif á hvernig nem-
ahópnum gengur en teljum við að aukin áhersla 
á stuðning og utanumhald utan um fjölskyldurn-
ar hafi haft jákvæð áhrif þar á. 

Íslenskir skiptinemar þurfa líka stuðning en fá 
hann að mestu frá AFS netinu í því landi sem 

þeir dvelja. Það reynist þó einnig foreldrum hér 
heima oft erfitt ef barnið þeirra er ekki að fóta 
sig í skiptináminu eða á í einhverjum erfiðleik-
um meðan á því stendur. Eins og skiptinám er 
dásamlegt fyrirbæri, þá er það líka mjög krefj-
andi og langflestir ganga í gegnum einhverja 
erfiðleika í aðlögunarferlinu. Sem betur fer leiða 
þessir erfiðleikar, eða það að takast á við þá, 
oftast til aukins þroska og sjálfsþekkingar nem-
anna. Því hefur einnig verið lögð aukin áhersla 
á góða samvinnu við foreldra íslensku skiptine-
manna. 

Hýstir nemar 

Í ágúst 2016 komu 34 erlendir skiptinemar til 
landsins frá 22 löndum. Afar mikil eftirspurn var 
eftir plássum á Íslandi og komust margfalt færri 
að en vildu. AFS á Íslandi tók þátt í alþjóðlegu 
verkefni sem fól í sér að taka á móti skiptinema 
frá Egyptalandi í fyrsta skipti og vakti það mikla 
lukku. Allir nemar fengu varanlega fjölskyldu 
strax í upphafi og dreifðist hópurinn vel. Um 
þriðjungur hópsins bjó á höfuðborgarsvæðinu 
og tveir þriðjungar á öðrum landshlutum. Vest-
urlandsdeild tók vaxtarkipp og hýsti 6 nema, 
þar af 3 í Búðardal. Norðurlandsdeild hýsti 5 
nema og Austurlandsdeild 5 nema. Þá voru 2 
nemar á suðurlandi og 2 á Vestfjörðum. Lang-
flestir, eða 30 nemar, voru í 10 mánaða skóla-
prógrammi. Þar að auki voru 4 nemar sem völdu 
3 mánaða prógramm sem er hluti af samstarfs-
verkefni á milli AFS ríkja í Evrópu, European 
Citizenship Trimester Programme (ECTP). 

Nemarnir sóttu hefðbundin námskeið AFS, kom-
unámskeið, 6 vikna námskeið, menningarhelgi 

Hvert erum við að senda
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ECTP og styttri dvalir

Vetrarbrottför

Enskuskóli

og svo lokanámskeið.  Það eru sjálfboðaliðar AFS sem 
bera hita og þunga námskeiðanna og tókst vel til. Auk 
námskeiða fóru nemarnir í valkvæða Akureyrarferð sem 
var skipulögð af Norðurlandsdeild. Þá fór einnig stór hluti 
hópsins í ferð að Laugum í Sælingsdal sem var skipulögð 
af Vesturlandsdeild. Önnur dagskrá var með hefðbundnu 
móti og almennt ríkti ánægja með hópinn og veturinn. 

Fjölskylduöflun sumar 2017

Fjölskylduöflun þetta árið reyndist erfið. Í maí voru komnar 
tvær fjölskyldur og þurfti því að taka til róttækra aðgerða. 
Til samanburðar voru komnar í kringum 15 fjölskyldur á 
sama tíma árinu áður. Haldin voru nokkur stór úthringi-
kvöld en allt að 20 sjálfboðaliðar tóku þátt hverju sinni. 
Sjálfboðaliðar og starfsfólk tóku höndum saman og hr-
ingdu meira en 1000 símtöl. Bæði var notast við tengslanet 
AFS og síðan var úrtak sótt úr þjóðskrá. Hringikvöldin skil-
uðu ágætum árangri en sjálfboðar voru líka mjög duglegir 
að leita í eigið tengslanet. 

AFS var einnig áberandi á miðlum eins og útvarpi og á 
samfélagsmiðlum. Fjölskylduöflunin tók langan tíma og 
útheimti mikla orku en allir nemar voru komnir með fjöl-
skyldu 3 dögum fyrir komu hópsins. Það getur verið snúið 
að greina ástæður þess að svo erfiðlega gekk að finna 
fósturfjölskyldur en algengt var að fjölskyldur væru að 
flytja, ferðast mikið eða gera upp húsnæði. Má því velta því 
upp hvort uppgangur í samfélaginu hafi neikvæð áhrif á 
vilja fólks til að taka að sér skiptinema.
Í framhaldinu verður fjölskylduöflun tekin enn fastari tökum 
á komandi starfsári og skoðað hvort fækka þurfi hýstum 
nemum.  

Sendir nemar

Alls fóru 78 nemar utan á mismunandi prógrömmum á 
vegum AFS á Íslandi. Á sumarbrottför fóru 53 nemar 
í ársprógram og 7 nemar fóru í ECTP þriggja mánaða 
prógram. Á vetrarbrottför (í ársbyrjun 2017) sendum við 13 
nema, þar af 1 í hálfsársprógram. Fjölmennastur var hópur-
inn sem fór til Bandaríkjanna eða 11 nemar.
Að auki fóru 5 nemar til Englands á tveggja vikna tungu-
málanámskeið sumarið 2017. 

PEACE Project 

AFS á Íslandi hóf þátttöku í nýju samstarfsverkefni á milli 
Evrópu- og Asíulanda AFS. Verkefnið heitir PEACE Project 
og stendur fyrir Peace in Europe and Asia through Global 
Citizenship Education. Markmiðið er að búa til sjálfbært 
þriggja mánaða prógram milli Asíu og Evrópu, en hug-
myndin kemur til vegna mikillar ánægju  með ECTP, sem 
er prógram með sama sniði innan Evrópu. Til stendur 
að senda fyrstu PEACE nemana til Evrópu í lok janúar 
2018 og mun dvöl þeirra enda á lokanámskeiði í Brussel, 
Belgíu. Fyrstu nemarnir frá Evrópu fara svo haustið 2018 til 
Asíulanda og enda sína dvöl á námskeiði í Kuala Lumpur, 
Malasíu. Áætlað er að á fyrsta árinu muni Ísland hýsa einn 
nema og senda einn.

Hýstir nemar 2016-2017

Fjöldi sendra nema
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FRÁ SKRIFSTOFUSTJÓRA

Agnes Vala Bryndal
Skrifstofustjóri

VIÐBURÐARÍKT ÁR

TEXTI

Þá er komið að yfirferð ársins hjá AFS. Við 
höfum haft nóg að gera eins og alltaf en 
verkefnin eru af ýmsum toga og snú-
ast auðvitað í langflestum tilfellum um 
nemana okkar og fjölskyldur þeirra hvort 
sem það eru hýsingar- eða sendingar-
fjölskyldur. Einnig erum við stöðugt að 
skoða valmöguleika umsækjenda. Við 
höfum þurft að taka erfiðar ákvarðanir um 
hvíld á löndum sem eru að fást við erfitt 
starfsumhverfi þegar kemur að fóstur-
fjölskylduöflun og einnig löndum þar 
sem áritunarferli er orðið of dýrt vegna 
breyttra reglna. Seinni hluti ársins hefur 
einnig verið mjög annríkur þar sem við 
höfum á þessu afmælisári samtakanna, 
sem fylltu 60 ár í sumar, verið með stóra 
viðburði í gangi sem hafa gefið árinu mikið 
gildi en að sama skapi verið aukið álag á 
dagleg verkefni. Hér var haldið Chapter 
Exchange með þátttöku fjölda sjálfboða-
liða erlendis frá. Undirbúningur og fram-
kvæmd voru í höndum sjálfboðaliða okkar 
sem að vanda stóðu sig eins og hetjur. 
Einnig hefur undirbúningur fyrir Volunteer 
Summer Summit hér í ágúst verið á fullu 
undanfarið ár og hafa sjálfboðaliðar verið 
önnum kafnir við að skipuleggja það. Auk 
þess að taka þátt í mjög erfiðri fósturfjöl-
skylduöflun fyrir nemana sem við tökum 
á móti í ágúst en hún var mjög krefjandi 
í ár. Í farvatninu er einnig HOO (Head Of 
Office) fundur í nóvember þar sem í lokin 
verður slegið upp afmælisveislu samtak-
anna og vonir standa til að ná sem flestum 
fyrrverandi og núverandi AFSurum með 
að fagna.

Skrifstofustjóra var boðið að taka þátt í 
þjálfunarverkefninu Constanze í maí sem 
AFS í Þýskalandi heldur ár hvert. Þetta 
þjálfunarverkefni hefur hingað til einungis 
verið fyrir sjálfboðaliða og starfsmenn 
þar í landi en í ár var ákveðið að útvíkka 
það og bjóða öðrum AFS skrifstofum að 
taka þátt. Námskeiðið var haldið í bæn-
um Idar-Oberstein að þessu sinni. Bærinn 
er staðsettur í Birkenfeld í Rínardalnum í 
ægifögrum dal. 

Sagan segir að mikið hafi verið um eðal-
steina í berginu sem umlykur bæinn og 
var þar aðallega að finna agate (agat eða 
glerhalltur er röndótt steintegund) og 
jasper (aðskotaefni gefa honum gulan, 
grænan og rauðan lit, finnst mjög oft sem 
holufylling á blágrýtissvæðum á Íslandi) 
steina fram á 18 öld en eftir það fóru þeir 
þverrandi sennilega sökum oftöku og  er 
hægt að sjá mýmörg merki um eðalsteina 
vinnslu á svæðinu. Í dag eru eðalsteinar 
þó aðallega fluttir inn og fullunnir þar. Yfir 
bænum efst á bergbrún gnæfa tveir kast-
alar og undir einum þeirra inni í berginu 
er ein merkilegasta kirkjubygging Evrópu; 
Felsenkirche. 

Byggingu kirkjunnar má rekja til þess að 
tveir bræður Wyrich og Emich bjuggu í 
kastalanum efst á berginu sem ber nafnið 
Schloß Bosselstein. Bræðurnir voru báðir 
ástfangnir af sömu stúlkunni en hvorugur 
vissi af hug hins. Þegar Wyrich kemst að 
því að bróðir hans ber sama hug og hann 
til stúlkunnar verður hans svo reiður að 
hann hrindir honum út um glugga kast-
alans og fellur hann þá til bana á silluna 
þar sem kirkjan stendur nú. Bugaður af 
sektarkennd byggir Wyrich með eigin 
höndum kapellu á staðnum þar sem bróðir 
hans lést. Þegar hann lýkur byggingunni 
biður hann Guð um vísbendingu um að 
hann hafi fyrirgefið honum, við það opnast 
brunnur í berginu inni í kapellunni sem enn 
er til staðar í dag. Skemmtileg saga en 
Kirkjan var síðan byggð utan um kapelluna 
og er einungis hægt að komast fótgang-
andi að henni, 300 tröppur takk fyrir.

Námskeiðið byggðist upp af vinnustofum 
og var hægt að velja úr u.þ.b. 30 mismun-
andi efnistökum. Ég valdi að taka þátt í 
þremur þeirra þessa þrjá daga. 
Fyrst “Áhrif stjórnmála- /stjórnarfars á al-
þjóðlegt skiptinám”. Það var mjög fróðlegt 
að heyra hvað þetta hefur í raun mikil áhrif 
á skiptinámið. Nemarnir fylgjast auðvit-
að mismikið með því sem er að gerast í 
stjórnmálum í því landi sem þau dvelja en 
í sumum löndum hreinlega komast þau 
ekki hjá því. Það getur því mótað viðhorf 
þeirra til stjórnmála almennt og fær þau til 
þess að hugsa og veita stjórnmálum meiri 
athygli þegar heim er komið.

Önnur vinnustofan sem ég tók þátt í hét 
“Vertu þinnar eigin gæfu smiður -  brellur 
úr leikhúsinu”. Þetta námskeið var mjög 
skemmtilegt og fræðandi því bæði var 
sýnt fram á að maður hafði  óaðvitandi 
notað margar þessara brellna en maður 
lærði líka nokkrar aðrar. Það fólst í því að 
okkur voru sýndar leiðir til að fá fólk út 
úr þægindarammanum með ýmiskonar 
æfingum sem reyndu bæði á tjáningu; 
með og án orða, í gegnum andlitsbrigði, 
dans og söng. Hvernig við héldum athygli 
fólks frá fyrstu kynnum og hvernig við 
tjáum tilfinningar okkar undir mismunandi 
kringumstæðum. 

Þriðja og síðasta vinnustofan var “Ramma-
spil (Frame games) - hannaðu þinn eigin 
leik”. Frame games er þekkt fyrirbrigði 
um allan heim og hafa verið skrifaðar ótal 
bækur um þetta efni.  Fremstur meðal 
jafningja hvað þetta efni varðar er Si-
vasailam Thiagarajan eða Thiagi. Thiagi 
stofnaði ráðgjafafyrirtæki í kjallara heimili 
síns árið 1976 og enn í dag rekur hann 
fyrirtæki sitt með sama markmiði. Að 
hjálpa fólki að ná árangri með athafna-
miðaðri þjálfun sem er í senn hvetjandi og 
áhrifarík. Athafnamiðuð þjálfun felst í því 
að leysa þrautir sem eru hannaðar til þess 
að efla hug og hönd og fá þátttakandann 
til þess að taka virkan þátt í lausn verkefn-
isins sem lagt er fyrir hverju sinni. Þess-
konar þjálfun á ekki síst erindi við nema 
sem eru að fara að stíga sín fyrstu skref út 
í hinum stóra heimi án handleiðslu pabba 
og mömmu. 
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FRÁ FRÆÐSLUSTJÓRA

Síðustu 12 mánuðir hafa verið viðburðaríkir 
hjá fræðslustjóra AFS. Staðan byggir á 
erlendri fyrirmynd og kallast Organization 
Development Coordinator (ODC). Helstu 
verkefni fræðslustjóra eru að halda utan 
um sjálfboðaliðamál, þjálfanir, European 
Voluntary Service (EVS) og menningar-
læsi.  

Sjálfboðaliðar og þjálfun
Liðið starfsár hefur verið einstaklega við-
burðarríkt þegar kemur að starfsemi sjálf-
boðaliða. Fyrir utan hefðbunda starfsemi 
var nýjum hring af Chapter Exchange (sjá 
bls. 15) hleypt af stokknum og Volunteer 
Summer Summit (VSS) (sjá bls. 14) var 
haldið með pomp og prakt. 

Alls sendi AFS sjálfboðaliða á 9 alþjóðlega 
viðburði, bæði á Íslandi og í Evrópu, en 
það voru 36 sjálfboðaliðar í heildina sem 
AFS studdi til fararinnar. Þar af fóru nokkr-
ir oftar en einu sinni og telur því svo að 
AFS á Íslandi hafi sent alls 52 sjálfboðaliða 
á viðburði bæði sem teymi og þátttakend-
ur. Þess ber þó að geta að ástæða þess að 
tölurnar eru svo háar er að 25 sjálfboðalið-
ar tóku þátt í VSS með ýmsu móti. 

Af öðrum verkefnum sem sjálfboðaliðar 
sóttu ber helst að nefna Nordic Leaders-
hip Development Program sem haldinn 
var í Noregi síðastliðinn febrúar. Verkefnið 
miðaði að því að styrkja og þróa betur 
leiðtogahæfni AFS sjálfboðaliða. Þetta var 
samnorrænt verkefni sem fræðslustjórar 
Norðurlandanna skipulögðu með ODC 
deild alþjóðasamtaka AFS. Lengd verk-
efnisins var um 9 mánuðir. Sex íslenskir 
sjálfboðaliðar frá öllum deildum AFS tóku 
þátt í fjarnámskeiði fyrst og síðan sóttu 
þeir námskeið í Noregi og lauk ferlinu með 
verkefnavinnu. 

Af innlendri starfsemi ber helst að nefna 
Landsfund AFS sem hýstur var af Vestur-
landsdeild í mars á Laugum í Sælingsdal. 
Þar komu saman stjórnir AFS, starfsfólk 
og leiðtogar stærri verkefna AFS. Alls 
sóttu 23 AFSarar fundinn ásamt einum 
erlendum þjálfara, Ömer Ongun frá Tyrk-
landi á vegum Evrópusamtaka AFS (EFIL). 
Sérstök áhersla var á að kynna komandi 
framtíðar stefnu alþjóðasamtaka AFS, 
Future AFS. Í framhaldinu stendur til að 

halda næsta Landsfund AFS vorið 2018. 
Á Landsfundi voru einnig kynntar niður-
stöður úr könnun á sjálfboðaliðastarfi AFS. 
Könnunin var framkvæmd haust 2016 og 
var hluti af alþjóðlegri könnun. Niðurstöð-
ur eru m.a. að meðal sjálfboðaliða AFS 
ríkir almenn ánægja með starfið og um-
hverfið sem unnið er í. Hægt er að nálgast 
frekari niðurstöður á skrifstofu AFS. 

Á árinu voru einnig farnar tvær ferðir 
norður til að hitta sjálfboðaliðana á Akur-
eyri. Þar var sérstaklega hugað að bættri 
þekkingu á menningarlæsi ásamt því að 
kynnast starfseminni norðan heiða betur. 

Fyrir utan að skipuleggja, þjálfa og koma 
að undirbúningi námskeiða og viðburða 
bæði hérlendis og erlendis þá var fræðslu-
stjóri sendur sem þátttakandi til Slóveníu 
á Evrópufund fræðslustjóra. Á fundinum 
komu saman fræðslustjórar allra AFS 
landa í Evrópu og ræddu mál sjálfboða-
liða og menningarlæsis innan AFS. Einnig 
fóru fram umræður um ýmsar aðferðir til 
að bæta okkar skipulag og hvernig megi 
bæta samstarf milli samtaka. Framlag Ís-
lands til umræðanna fjallaði um velgengni 
okkar með EVS verkefni, notkun á nýjustu 
tækni til bættra samskipta, gagnsæi í 
valferlum tengdum námskeiðum og mik-
ilvægi þess að vera í góðum tengslum við 
sjálfboðaliða. 

Menningarlæsi
Á liðnu starfsári var áhersla lögð á að í öllu 
okkar efni og námskeiðum sé skýr þáttur 
sem snýr að menningarlæsi ásamt því að 
leggja áherslu á að auka almenna þekk-
ingu sjálfboðaliða AFS á menningarlæsi 
og hvernig hægt sé að fræða aðra í því. 
Til að efla enn frekar menningarlæsi er nú 
EVS sjálfboðaliði á skrifstofu sem einbeitir 
sér að þeim hluta starfseminnar. 

European Voluntary Service - EVS
AFS á Íslandi reiðir sig á að hafa EVS 
sjálfboðaliða innan skrifstofu til að vinna 
með sjálfboðaliðum og stuðla að gleði 
innan samtakanna. EVS sjálfboðaliðar 
eru styrktir af Erasmus+ ungmennaáætl-
un Evrópusambandsins og AFS á Íslandi 
sækir um þennan styrk til Evrópu unga 
fólksins bæði til að hýsa EVS sjálfboðaliða 
og senda okkar sjálfboðaliða út. 

Á starfsárinu var tveimur umsóknum 
skilað inn, annars vegar umsókn fyrir tvo 
hýsta EVS sjálfboðaliða og hins vegar 
einni umsókn um að senda  EVS sjálfboða-
liða. Báðar umsóknir voru samþykktar og 
styrkir veittir. Einnig var lokaskýrslu skilað 
inn og var hún samþykkt. Almenn ánægja 
ríkir með EVS prógrammið.

AFS tók á móti nýjum EVS sjálfboðaliða 
í janúar frá Portúgal, Cátia Santos sem 
verður hjá okkur í 12 mánuði. Síðan kom 
Camilla Mitillo í september og verður í 6 
mánuði. Einnig sendum við tvo AFS sjálf-
boðaliða, Maríu Gústavsdóttur og Ölmu 
Dóru Ríkarðsdóttur á vit EVS ævintýranna. 
María fór til Lettlands í 6 mánuði í febr-
úar og starfaði á skrifstofunni þar í landi 
og Alma Dóra fór til Belgíu í september 
síðastliðnum og verður í 12 mánuði hjá 
Evrópuskrifstofu AFS, EFIL. 

AFS hefur hug á að halda áfram að taka 
þátt í EVS verkefnum og verður umsókn 
skilað inn fyrir einn EVS sjálfboðaliða í 12 
mánuði á næsta umsóknarfresti Erasmus+. 
Ef styrkur fæst mun þessi sjálfboðaliði 
koma frá Noregi og vinna að bættu menn-
ingarlæsi innan og utan samtakanna. 

ÞEGAR SJÁLFBOÐALIÐAR  
KOMA SAMAN 

Marín Björt Valtýsdóttir
Fræðslustjóri

TEXTI
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SJÁLFBOÐALIÐAR Á SKRIFSTOFU

Ciao!
I am Camilla from Italy and I’m the new 
EVSer that will work in the office until 
march 2018. I have been a volunteer for 
Intercultura (AFS Italy) since I came back 
from my year exchange in Canada in 2010. 
Since then I participated in different kind 
of activities, both in the sending and in 
the hosting department, and I helped my 
local chapter to organize public events 
for the local community. I also had the 
chance to attend events by the Europe-
an Federation for Intercultural Learning 
(EFIL), such as the Volunteer Summer 
Summit (VSS) and the European Citizen-
ship Trimester Program. It is not my first 
time in an AFS office, since I did a six 
month internship with Intercultura, but I’m 
looking forward to seeing how things work 
in a different organization than my own.

My EVS project is focused on intercultural 
learning (ICL), so I will be working with 
volunteers to support them during camps 
and trainings where this topic is cov-
ered. I hope to help them gain a broader 
understanding of what ICL is and the big 
impact it has on everyday AFS activities 
as it is one of the core concepts which 
AFS activities are organized about. Some 
of my tasks will include working on the 
Nafnleysa and events such as Intercultural 
Dialogue Day.

My stay in Iceland has just begun, but I 
can’t wait to discover this new country 
and meet all of you! 

Hi, I’m Cátia from Portugal. I’m the EVS 
intern working at the office from January 
2017 to January 2018. My writing skills in 
Icelandic are close to nothing so I will let 
you know what I’ve been up to in English, 
in exchange I promise I will learn more 
Icelandic and work harder in the future.

It has been eight months since I started 
my project which is focused on volun-
teer development. Working as an EVS’er 
is about realizing, acquire new skills and 
strengths as well as sharing them with 
your hosting organization and volunteers. 
As an AFS volunteer you can guess that 
all AFS organizations are different but 
working together long term is when it hits 
you that there is more to know then what 
you foresaw.

Coming to work at the office my first 
thought was “How can I help?” Brain-
storming with Michaela (previous EVS) 
and Marín we realized that I had a good 
understanding of Global Link (AFS office 
working platform) and WoCa (AFS own 
social media and tool kit) so that is how 
this experience started. We collected the 
data from the volunteer and trekking their 
paths on international and national events 
and trainings to record it in the platform. 
Now we are are just keeping track of it for 
the future.

The next project that I worked on was 
Landsfundur AFS. It was a very interesting 
experience for me know more about the 
organization structure and needs.  

Working together with Marín and Ömer 
on the facilitation of the sessions and 
creating a fun learning environment made 
this meeting a success. 

My other tasks and projects include the 
newsletter, Intercultural Dialog Day (IDD), 
Multicultural Day and the Volunteer 
Summer Summit (VSS). The VSS was very 
challenging  and enriching in the sense 
that working in a team of many people 
with very different working methods was 
one of the most intense experience that 
I had so far. I’m very grateful and happy 
to be part of the teams that worked on 
an event that will forever be part of AFS 
Iceland. 

I also took part in an EFIL training with 
the title “Chapter Development and 
Leadership” and I hope to share the 
outcomes and work with you soon on this 
topic so that we can think on how we can 
strengthen our chapter and take care of 
our volunteers.

I feel that the time I spend here will be a 
great milestone in my life. I’ve been given 
so many opportunities to do most that 
I imagine or thought I was capable of. I 
encourage all the volunteers to have this 
experience. EVS is a life changing experi-
ence just as much as an AFS experience 
only you are older and wiser (not really).

Thank you for having me, let’s keep up the 
good work together.

Camilla Mitillo 
EVS sjálfboðaliði

Cátia Santos 
EVS sjálfboðaliði

TEXTI
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REYKJAVÍKURDEILD

Þetta ár hefur verið viðburðarríkt hjá 
Reykjavíkurdeild. Ekki síst vegna þess að 
ákveðið var að færa aðalfund Reykjavíkur-
deildar frá vori og fram á haust. Þetta var 
gert til þess að samræmast betur stjórnar-
ári AFS og annarra deilda, því var kosin ný 
stjórn síðastliðinn ágúst.

Deildarstarf gekk sinn vanagang þetta árið 
með sínum föstu námskeiðum ásamt því 
að auka sjálfboðaliðanámskeiði var bætt 
inn í febrúar. Öll námskeið innlendra nema 
voru haldin á skrifstofu AFS og hefur hún 
nýst vel til þess. Áætlað er að halda áfram 
að nýta þessa frábæru aðstöðu sem við 
höfum.

Í starfi með erlendum nemum var mánað-
arlegum atburðum með erlendum nemum 
(MAMEN) haldið áfram. Í ár var meðal 
annars kvöld þar sem jólaskreytingar 
voru búnar til og skrifstofan skreytt, farið 
í bingó í Vinabæ, horft á bíómynd uppi á 
skrifstofu, farið í keilu og svo framvegis. 
Prjónakvöldin sívinsælu héldu líka áfram 

og verða áfram á sínum stað. Í ágúst síð-
astliðnum kom nýr hópur nema til landsins 
og við hlökkum mikið til þess að vinna 
með þeim í vetur.

Eftir síðasta aðalfund skapaðist sú um-
ræða milli stjórnar Norðurlandsdeildar og 
Reykjavíkudeildar að það væri gaman að 
hafa einhvers konar hópefli milli stjórna 
deildanna. Þar með tróðu flest allir með-
limir Reykjavíkurstjórnar sér inn í jeppling 
og keyrðu af stað norður. Veðrið var ekki 
hagstætt og flestir búnir að vara okkur 
við því að leggja af stað en við létum það 
ekki stoppa okkur og komumst heil á húfi 
norður. Ferðin gekk vel fyrir utan örlitla út 
af keyrslu. Þessi ferð skapaði góð tengsl 
milli þessara stjórna og við vonumst til 
þess að þetta verði gert aftur. Samskipti 
deildanna eru því mikil og voru sjálfboða-
liðar af norðurlandi líka tíðir á námskeiðum 
Reykjavíkurdeildar og öfugt.

 

Árshátíð sjálfboðaliða var haldin hátíðleg 
uppi á skrifstofu í byrjun árs 2017, margir 
mættu og skemmtu sér saman yfir árshá-
tíðarmyndbandi, happdrætti, pub quiz og 
fleiru. Fyrr um daginn fór  fram hópefli þar 
sem hópnum var skipt niður eftir litum en 
vinningsliðið vann eintök af hinum frægu 
gömlu pólóbolum.

Eftir áramót urðu þó nokkrar breytingar 
innan stjórnarinnar þar sem vitað var að 
tveir meðlimir stjórnarinnar myndu flytja 
erlendis, því þurfti að halda auka aðalfund 
í byrjun árs. Ákveðið var að fjölga fólki í 
stöðunum þannig að umsjónarmenn er-
lendra og innlendra nema yrðu þrír í stað 
tveggja, bæði til þess að minnka álag og 
til þess að leyfa þeim sem komu í stjórn að 
aðlagast betur.

Það var haldið upp á 17 ára afmæli Reykja-
víkurdeildar á skrifstofu AFS með úrvali 
af kökum og söng. Þess má þó geta að 
deildin er eldri í starfi en formlegur stofn-
fundur er skráður fyrir 17 árum síðan.

REYKJAVÍKURDEILD

Hildur Ýr Aðalsteinsdóttir
Formaður Reykjavíkurdeildar

TEXTI

Stjórn Reykjavíkurdeildar
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Starfsár Norðurlandsdeildar AFS 2016-
2017 var ansi viðburðaríkt. Árið byrjaði 
á því að í stjórn voru kosin Erla Salome 
Ólafsdóttir sem formaður, Alexandra 
Guðný Berglind Haraldsdóttir sem vara-
formaður, Anna Lilja Valdimarsdóttir og 
Elísabet Jónsdóttir sem umsjónarmenn 
skólakynninga, Ægir Jónas Jensson sem 
umsjónarmaður viðtala og Freyja Kjart-
ansdóttir sem varamaður. Deildin var með 
5 skiptinema þetta starfsárið. Skemmti-
legt er að segja frá því að deildin hýsti 
fyrsta skiptinemann sem kemur til Íslands 
frá Egyptalandi. 

Við byrjuðum starfsárið í lok ágúst með 
góðri kvöldstund, Welcome night, eins og 
venja er. Þar komu saman skiptinemarnir 
okkar, fósturfjölskyldur þeirra, tengiliðir 
og stjórn AFS á Norðurlandi. Þetta er 
alltaf góð leið til að brjóta ísinn og leyfa 
öllum þeim sem koma að starfinu að 
kynnast áður en dagskrá vetrarins fer af 
stað. Deildin stóð fyrir mánaðarlegum 
hittingum og var til dæmis farið í réttir, 
í norðurljósa siglingu (án norðurljósa), í 
hvalaskoðun, pottaferð á Hjalteyri og á 
leiksýningu Menntaskólans á Akureyri. 
Einnig bökuðum við piparkökur með 
nemunum, héldum International dinner og 
kveðju grill eins og síðustu ár. 

Skólakynningar fóru vel af stað og við 
byrjuðum á því að heimsækja grunnskóla 
Akureyrar. Það var stór og fjölbreyttur 
hópur sjálfboðaliða sem kom að skóla-
kynningum þetta árið sem stóðu frá því í 
september fram í maí. Við vonum að þær 
hafi kveikt áhuga hjá sem flestum og jafn-
vel hvatt fólk til að sækja um og fara sem 
skiptinemar. 

Stjórnin á Norðurlandi ákvað frá fyrsta 
degi að bæta samskipti við aðrar deildir 
og var þess vegna haldin mjög eftirminni-
leg bústaðarferð með Reykjavíkurdeild. 
Þessi helgi var ein versta ferðahelgi ársins 
en allir komust þó á leiðarenda eftir smá 
hrakningar. Það var mjög nauðsynlegt að 
bera saman bækur við Reykjavíkurdeild 
og sérstaklega var gaman að kynnast öllu 
því magnaða fólki sem var í stjórninni fyrir 
sunnan.

NORÐURLANDSDEILD

NORÐURLANDSDEILD

Erla Salome Ólafsdóttir
Formaður Norðurlandsdeildar

TEXTI

Í febrúar var haldin hin árlega Akur-
eyrarhelgi en á hana komu alls 28 skipt-
inemar. Eins og síðustu ár var gist í 
Rósenborg og var það mikið fjör. Á föstu-
deginum var farinn rúntur til Mývatnssveit-
ar og helstu ferðamannastaðir skoðaðir 
og endað í Jarðböðunum. Á laugardeg-
inum var svo farið í Jólahúsið, heimsóttur 
sveitabæ inní Eyjafirði, í sund á Hrafnagili, 
ratleik um Akureyri og um kvöldið var 
haldið diskó í Rósenborg. Helgin gekk 
virkilega vel og verður klárlega endurtekin 
að ári. 

Við lögðum meiri áherslu á hittinga með 
sjálfboðaliðunum okkar þetta árið held-
ur en síðasta ár og reyndum að höfða til 
fleira fólks, þar sem að við erum með mik-

ið af ungum sjálfboðaliðum. Einnig áttum 
við 2 fulltrúa á námskeið í Noregi, Nordic 
Leadership Development Program en það 
voru þær Erla Salome og Anna Lilja. Þær 
lærðu margt og komu svo sannarlega heim 
reynslunni ríkari. Þau Ægir og Alexandra 
fóru einnig á Chapter Exchange (bls. 15) 
í Portúgal og lærðu um sjálfbæra þróun 
þéttbýla og fólksfluttninga.

Frá Akureyarhelgi 

Kveðjugrill Norðurlandsdeildar
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VESTURLANDSDEILD

Eitt af mikilvægustu verkefnum Vestur-
landsdeildar er að sjá um og hýsa fjöl-
skylduhelgi AFS. Deildin var í raun stofnuð 
utan um þetta verkefni fyrir tveimur árum 
síðan. Þar að auki kemur hún að fjöl-
skylduöflun og stuðningi við tengiliði og 
fósturfjölskyldur AFS.

Önnur fjölskylduhelgi AFS var haldin á 
Laugum í Sælingsdal helgina 4.–6. nóv-
ember 2016 við mikinn fögnuð viðstaddra. 
Alls tóku rúmlega 30 manns þátt, sjálf-
boðaliðar þar með taldir.

Að Laugum var ferðinni heitið föstudaginn 
4. nóvember í dásamlegu veðri og góðri 
færð. Megin áhersla var lögð á hópefli 
því hópurinn þekktist lítið sem ekkert. 
Þetta voru allskonar foreldrar, systkini og 
skiptinemar frá öllum mögulegum heims-
hornum. Það má segja að unnið hafi verið 
kraftaverk strax fyrsta kvöldið því allir fóru 
að sofa mörgum vinum ríkari en þegar þeir 
vöknuðu þann morguninn.

Laugardagurinn hófst með hópavinnu 
þar sem foreldrum og systkinum var skipt 
í aðgreinda hópa. Við tók skemmtileg 
fræðsla þar sem einstaklingarnir voru 
“litgreindir” eftir kúnstnarinnar reglum og 
kvöldvaka var undirbúin. Frjáls dagskrá var 

inn á milli og valið stóð á milli þess að fara 
í húsdýragarðinn, göngu á Tungustapa, 
bíltúr um hina fögru Dali eða í sundlaugina 
á staðnum, nú eða bara allt þetta. Mátt-
arvöldin komu sterk inn en þau höfðu 
ákveðið að heiðra hópinn með dásamlegu 
veðri þennan dag.

Eftir góðan kvöldverð hófst algerlega 
frábær kvöldvaka þar sem foreldrarnir 
fóru á kostum í leikþætti um álfa og menn 
í Dölunum. Sögusviðið var Tungustapi 
sem klifinn var fyrr um daginn en hann er 
ekki bara stapi heldur líka álfakirkja. Við 
hlýddum á undurfagran danskan söng og 
lærðum egypskan magadans. Við sungum 
síðan hvert stuðlagið á fætur öðru undir 
gítar- og ukulele leik. Í lok kvölds röðuðum 
við í okkur alls kyns kræsingum af hlað-
borði og möluðum fram á nótt.

Eins og fyrsta fjölskylduhelgin var þessi 
ákaflega vel heppnuð og næsta fjölskyldu-
helgi strax bókuð 3.–5. nóvember 2017. 

Undirrituð, sem formaður Vesturlands-
deildar, fór á námskeið á vegum AFS 
í febrúar í Løten í Noregi. Námskeiðið 
kallaðist Nordic Leadership Development 
Program og miðaði að því að þjálfa leið-
togahæfni lykilsjálfboðaliða á Norðurlönd-

um. Þar var verkefnið að skoða sjálfan sig 
sem leiðtoga, hvaða styrkleika og veikleika 
maður hefur og hvernig hægt sé að vinna 
með þá.

Einnig tók formaður þátt í að halda nokkur 
námskeið hér heima eins og t.d. undirbún-
ingsnámskeið fyrir foreldra íslensku nem-
anna okkar bæði í Reykjavík og á Akureyri, 
fósturfjölskyldufræðslu og fræðslu fyrir 
tengiliði. Þar að auki fékk ég það tækifæri 
að vera með fræðslu um menningarlæsi 
fyrir starfsmenn Auðarskóla í Búðardal, 
þar sem ég vinn sjálf. Þetta var kærkomin 
fræðsla fyrir starfsfólkið í skólanum, þar 
sem Auðarskóli var þá að taka við 3 skipt-
inemum í skólann og var einnig þriðja árið 
í röð sem skólinn hýsti nema frá AFS.

Jónína Kristín Guðmundsdóttir 
Formaður Vesturlandsdeildar

VESTURLANDSDEILD

TEXTI

Frá Fjölskylduhelginni
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VOLUNTEER SUMMER SUMMIT

Aron Freyr Jóhannsson
Sjálfboðaliði

TEXTI

Langþráður draumur margra sjálfboðaliða 
varð að veruleika um miðjan ágúst síðast-
liðinn þegar AFS á Íslandi fetaði í fótspor 
Frakklands, Tyrklands, Ungverjalands, 
Portúgals, Lettlands, Danmerkur, Bosn-
íu og Herzegóvinu, Þýskalands og Ítalíu 
og hélt sjálfboðaliðasumarmót EFIL eða 
Volunteer Summer Summit (VSS). VSS er 
stærsti alþjóðlegi þjálfunarviðburður fyrir 
sjálfboðaliða í Evrópu ár hvert og er jafn-
framt stærsti viðburður sem AFS á Íslandi 
hefur staðið fyrir.

VSS var haldið á Hellishólum á Suðurlandi 
og var þema vikunnar jöfn tækifæri (equal 
oppurtunities). Yfir vikuna sóttu þátttak-
endur ótal smiðjur sem snertu á þemanu 
með einum eða öðrum hætti ásamt því að 
vinna með þemað á mismunandi hátt. Þá 
tók Þorsteinn Víglundsson félagsmála- og 
jafnréttismálaráðherra þátt í opnun VSS 
með ávarpi.

Samhliða smiðjum og verkefnum kynnt-
ust þátttakendur svo íslenskri menningu, 
deildu sinni menningu og gáfu til baka til 
samfélagsins með samfélagsverkefnum 
eins og að aðstoða við að útbúa hlaupa-
braut á Hvolsvelli, týna rusl, gróðursetja 
tré og sækja fyrirlestra um ástand málefna 
hælisleitenda á Íslandi.

Til þess að VSS gæti orðið að raun-
veruleika voru starfrækt þrjú teymi. 
Undirbúningsteymi var skipað af EFIL/
AFS á Íslandi síðla árs 2016 sem fór með 
yfirumsjón skipulagningar. Þjálfarateymi, 
sem samanstóð af þjálfurum frá European 
Pool of Trainers (EPOT), sá um hinar fjöl-
mörgu smiðjur sem fram fóru yfir vikuna. 
Síðast en ekki síst var svo stuðningsteymi 
sem samanstóð af sjálfboðaliðum frá AFS 
á Íslandi, þar með talið  EVS sjálfboðalið-
ar sem starfað hafa hér á skrifstofunni á 
Íslandi. Þó kom skrifstofa AFS á Íslandi að 
undirbúningi ásamt fjölmörgum öðrum 
sjálfboðaliðum samtakanna, jafnt hér á 
landi sem erlendis. Allt var þetta gert til 
að láta þennan draum okkar um að halda 
viðburðinn verða að veruleika.

Því fer þó fjarri að þátttakendur hafi 
einungis sótt smiðjur alla vikuna, heldur sá 
stuðningsteymið til þess að þátttakendur 
gætu tekið þátt í alls kyns viðburðum í 
frístundum og skipulagðri kvölddagskrá öll 
kvöld vikunnar. Þar var meðal annars var 
haldið íslenskt kvöld, fjölmenningarkvöld 
og búningapartý. Þá var meira að segja 
ekið um á lítilli rútu til þess að sjá til þess 
að þátttakendur kæmust hratt og örugg-
lega milli staða þegar mikið lá við.

Það er ótrúlegt að hugsa til þess að þessu 
ævintýri á Íslandi, sem hefir verið aðalver-
kefni fjölmargra sjálfboðaliða undanfarið 
ár, sé nú lokið. Eftir situr mikil og dýrmæt 
reynsla hjá sjálfboðaliðum AFS á Íslandi. 
Reynsla sem mun nýtast við að halda við-

burði af þessari stærðargráðu seinna meir. 
Þá sitja jafnframt eftir vinabönd og minn-
ingar sem munu hlýja okkur um hjarta-
rætur um ókomna tíð. Sólblómið, verndar-
gripur VSS, hefur verið skilað áfram líkt 
og kefli í boðhlaupi. Næsta sprett eiga 
Norðmenn og munu þeir halda ellefta VSS 
í Útey næsta sumar. Þar verður þemað 
Civic Education against Extremism, eða 
samfélagsleg menntun gegn öfgahyggju. 
Við viljum hvetja alla til að sækja þann 
viðburð. Við munum allavega gera allt í 
okkar valdi til að hvetja sem flesta til að 
taka þátt í þessu einstaka námskeiði sem 
VSS er.

VOLUNTEER 
SUMMER SUMMIT
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Í september 2016 hófst ungmennaskipta-
verkefnið Chapter Exchange: Changes 
through Action. Ísland er eitt fjögurra AFS 
landa sem standa að verkefninu. 

Chapter Exchange
Chapter Exchange (Chapex) er í raun 
ungmennaskipti á milli fjögurra AFS deilda 
í jafnmörgum löndum. Þátttakendur nú-
verandi Chapex hrings eru sjálfboðaliðar 
frá AFS í Portúgal, Slóvakíu, Íslandi og 
(Konstanz deildarinnar í) Þýskalandi. Ung-
mennaskiptin ganga út á að á tveggja ára 
tímabil heldur hvert og eitt AFS land/deild 
málþing þar sem fjallað er um ákveðið 
málefni. Þetta er þriðji Chapex hringurinn 
sem AFS á Íslandi tekur þátt í. Verkefnið 
er styrkt af Erasmus+ sjóði Evrópu unga 
fólksins og áttu sjálfboðaliðarnir Berglind 
Vignisdóttir og Jenný Lárentsínusdóttir 
frumkvæðið að því að hefja þennan þriðja 
hring. Miklum tíma var varið í umsóknar-
skrif en AFS á Íslandi sótti um og fékk 
úthlutaðan styrk fyrir ungmennaskiptum á 
Íslandi og Portúgal sem nær yfir fyrstu tvo 
hluta verkefnisins.

Chapter Exchange á Íslandi
Vikuna 24. september til 1. október 2016 
fóru fram ungmennaskiptin á Íslandi. Þem-
að var Changes through action: Seeing 
beyond our national identity and explor-
ing the multicultural Europe. Þátttakendur 
fengu fyrirlestra um fjöl-
menningu, innflytjendur og flóttamenn 
auk þess sem hvert þátttökuland undirbjó 
smiðju fyrir hina þátttakendurna. Hluti 
af vikunni fór í að gefa þátttakendum 
færi á því að byrja eigin verkefni. Meðal 
verkefna voru smiðjur sem haldnar voru 
á Intercultural Dialouge day, greinar í 
blöð, myndbönd og fræðsluefni. Sjálf-
boðaliðarnir dvöldu í fjóra daga í Hlíðar-
dalsskóla við Þorlákshöfn og fjóra daga í 
Reykjavík. Íslensku sjálfboðaliðarnir unnu 

hörðum höndum, mánuðum saman, við 
að undirbúa komu erlendu sjálfboðalið-
anna og ríkti mikil ánægja með verkefnið í 
heild sinni. Til viðbótar við fyrirlestrana og 
smiðjurnar fengu gestirnir að kynnast ís-
lenskri menningu og að fara hinn víðfræga 
gullna hring.
Þátttakendur verkefnisins flugu heim 
sunnudaginn 2. október eftir einstaklega 
vel heppnaða viku.

Chapter Exchange í Portúgal
Vikuna 18.-26. Febrúar var komið að 
næstu ungmennaskiptum og héldu 10 
sjálfboðaliðar frá Íslandi til Portúgals. Titill 
ungmennaskiptanna var Changes through 
actions: Urban sustainable development 
and migration flows. Sjálfboðaliðarnir 
fjörutíu, tíu frá hverju landi, funduðu um 
það hvernig er að vera innflytjandi og 
hvernig aðlögunarferli virkar fyrir innflytj-
endur. Líkt og á Íslandi, framkvæmdu hver 
og ein samtök smiðju, sérfræðingar komu 
og miðluðu af reynslu sinni um málefnið 
og nýjum verkefnum var hleypt af stokk-
unum. Íslensku þátttakendurnir voru mjög 
ánægðir með skiptin og eiga portúgalskir 
sjálfboðaliðar hrós skilið fyrir góðan undir-
búning og gestrisni. 

Chapter Exchange og AFS
Alls hafa 51 sjálfboðaliðar frá AFS á Íslandi 
tekið þátt í Chapex verkefnum frá því að 
þau byrjuðu 2010. Það hefur sýnt sig að 
með svo viðamiklum og lærdómsríkum 
verkefnum fá sjálfboðaliðar tækifæri til 
að kanna frekar tilgang AFS og tengja við 
markmið okkar á fjölbreyttari hátt. Chapex 
er því gríðalega mikilvægt verkefni, rétt 
eins og sjálf prógrömmin okkar, því þetta 
er enn ein aðferðin til að stuðla að frið-
samari heimi og bættum samskiptum á 
milli menningarheima. Sjálfboðaliðar AFS 
stefna að þvi að halda áfram að taka þátt 

í og skipuleggja ungmennaskipti þar sem 
þau auðga starf sjálfboðaliða og skerpa á 
því sem AFS stendur fyrir. 

CHAPTER  
EXCHANGE

CHAPTER EXCHANGE

Þóra Kristín
Sjálfboðaliði

TEXTI
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MYNDIR ÚR STARFI

Fjör í Leiðtogaskólanum í Noregi

Erlendir nemar ásamt sjálfboðaliðum og starfsfólki heimsóttu Bessastaði

Líf og starf EVS sjálfboðaliða AFS    



FJÖR OG GAMAN

Fræðslustjórar AFS komnir saman í Bled í Slóveníu

Sjálfboðaliðar önnum kafnir á Chapter Exchange á Íslandi Íslenski hópurinn á Volunteer Summer Summit

Landsfundur AFS

Fjör í Leiðtogaskólanum í Noregi
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AFS á Íslandi   |   19Ársreikningur AFS á Íslandi 1.8.2016 - 31.7.2017

Skýr. 1.8.2016- 31.7.2017 1.8.2015- 31.7.2016

Rekstrartekjur ........................................................................................ 148.121.379 154.416.436 
Söluhagnaður varanlegra rekstrarfjármuna ....................................... 0 35.318.325 

148.121.379 189.734.761 

Rekstrargjöld íslenskir nemar ............................................................. (60.547.472) (71.074.592)
Rekstrargjöld erlendra nema ............................................................... (5.137.728) (3.551.757)

Rekstrargjöld sendra og hýstra (65.685.200) (74.626.349)

Laun og annar starfsmannakostnaður ............................................... 3 (52.390.653) (46.921.028)
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ..................................................... (19.694.952) (15.197.711)
Annar rekstrarkostnaður ..................................................................... (5.019.090) (7.182.719)
Samvinna ................................................................................................ (1.781.331) (1.007.869)
Aðildargjöld til samstarfsaðila (INT, EFIL, LÆF) ......................... (3.076.240) (4.361.332)
Framlög og styrkir til Hollvina ........................................................... (2.025.651) (2.000.000)
Afskriftir fastafjármuna ....................................................................... 5 (1.875.402) (2.378.279)

Annar rekstrarkostnaður (85.863.319) (79.048.938)

Samtals rekstrarkostnaður (151.548.519) (153.675.287)

Fjármunatekjur ...................................................................................... 4 4.224.688 2.945.660 
Fjármagnsgjöld ...................................................................................... 4 (1.794.941) (2.494.480)

2.429.747 451.180 

(Tap), hagnaður rekstrarársins (997.393) 36.510.654 

Rekstrarreikningur rekstrarársins 1.8.2016- 31.7.2017
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Eignir Skýr. 31.07.2017 31.07.2016

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir ............................................................... 5 59.041.147 60.916.549 
Lán til AFS, Lettland ............................................................................ 904.200 1.160.250 

59.945.347 62.076.799 

Veltufjármunir

Viðskiptakröfur ..................................................................................... 6 16.374.426 34.972.386 
Lán til AFS, Lettlandi - næsta árs afborgun ..................................... 301.400 165.750 
Aðrar skammtímakröfur ...................................................................... 6 5.777.031 8.811.247 
Handbært fé ........................................................................................... 6 108.420.011 132.835.439 

130.872.868 176.784.822 
190.818.215 238.861.621 

Eigið fé og skuldir

Eigið fé 7
Bakhjarlaframlag ................................................................................... 234.971 234.971 
Óráðstafað eigið fé ............................................................................... 104.480.738 105.478.131 

104.715.709 105.713.102 

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir .................................................................................... 8 3.231.050 3.704.403 
AFS INT. ............................................................................................... 3.933.350 3.903.790 
Fyrirfram innheimtar tekjur ................................................................ 9 75.060.000 121.300.000 
Aðrar skammtímaskuldir ..................................................................... 8 3.878.106 4.240.326 

86.102.506 133.148.519 

86.102.506 133.148.519 
190.818.215 238.861.621 

Eigið fé

Eignir

Skuldir
Eigið fé og skuldir

Efnahagsreikningur 31. júlí 2017
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Skýr. 1.8.2016- 31.7.2017 1.8.2015- 31.7.2016

Rekstrarhreyfingar
(Tap), hagnaður rekstrarársins ............................................................ (997.393) 36.510.654 
Afskriftir ................................................................................................. 1.875.402 2.378.279 
Söluhagnaður fastafjármuna ............................................................... 0 (35.318.325)

Veltufé frá rekstri 878.009 3.570.608 
Rekstrartengdar eignir, lækkun, (hækkun) ........................................ 21.752.576 (10.420.914)
Rekstrartengdar skuldir (lækkun), hækkun ....................................... (47.046.013) 5.675.982 

Handbært fé til rekstrar (24.415.428) (1.174.324)

Fjárfestingahreyfingar

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir .................................................. 5 0 (60.594.745)
Seldir varanlegir rekstrarfjármunir ..................................................... 5 0 56.000.000 

0 (4.594.745)

Lækkun handbærs fjár .......................................................................... (24.415.428) (5.769.069)
Handbært fé í upphafi rekstrarársins ................................................. 132.835.439 138.604.508 

Handbært fé í lok rekstrarársins ......................................................... 108.420.011 132.835.439 

Yfirlit um sjóðstreymi rekstrarársins 1.8.2016- 31.7.2017

Ársreikningur AFS á Íslandi 1.8.2016 - 31.7.2017 6

ÁRSREIKNINGUR



22   |   AFS á Íslandi Ársreikningur AFS á Íslandi 1.8.2016 - 31.7.2017

Skýringar

1. Starfsemi

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Mat og ákvarðanir

Skráning tekna

Erlendir gjaldmiðlar

31.07.2017 31.07.2016

120,90 132,60 
103,07 119,37 
12,95 13,94 

Fjármagnskostnaður

Varanlegir rekstrarfjármunir

AFS á Íslandi eru félagasamtök og starfa á grundvelli laga nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnanir. AFS eru alþjóðleg
fræðslusamtök sem starfa í yfir 50 löndum í öllum heimsálfum. Aðalviðfangsefni samtakanna hér á landi eru nemendaskipti
ungmenna á aldrinum 15-18 ára.

Ársreikningur AFS á Íslandi fyrir rekstrarárið 1.8.2016 - 31.7.2017 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar
reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum
og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem
hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir er byggt á
reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um bókfært
verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti. 

Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær eiga sér stað. 

Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar vörur eru afhentar eða
verulegur hluti áhættu og ávinnings af eignarhaldi flyst yfir til kaupanda. Þjónustutekjur eru færðar þegar þjónustan hefur verið
innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi að teknu tilliti til afslátta.

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vaxtaprósentu.

Lokagengi

Varanlegir rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði.  Kostnaðarverð varanlegra rekstrarfjármuna 
samanstendur af kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni í tekjuhæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við eignarhaldstíma á rekstrarárinu að teknu
tilliti til væntanlegs hrakvirðis.  

Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og skuldir
í erlendum gjaldmiðlum eru færðar miðað við gengi í lok reikningsskiladags. Gengismunur sem myndast er færður í
rekstrarreikning.

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem hann fellur til.

Evra (EUR) .........................................................................................................................................
Bandaríkjadalur (USD) ......................................................................................................................
Norsk króna (NOK) ..........................................................................................................................
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Skýringar

2. Reikningsskilaaðferðir (framhald)

Viðskiptakröfur

Viðskiptaskuldir

Skuldbindingar

3. Laun og annar starfsmannakostnaður

1.8.2016- 31.7.2017 1.8.2015- 31.7.2016

Laun ...................................................................................................................................................... 43.194.282 37.351.857 
Lífeyrissjóður ....................................................................................................................................... 4.570.448 3.693.088 
Önnur launatengd gjöld .................................................................................................................... 3.211.984 4.857.498 
Annar starfsmannakostnaður ........................................................................................................... 1.413.939 1.018.585 

52.390.653 46.921.028 

Stöðugildi að meðaltali ...................................................................................................................... 5 5

4. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig: 1.8.2016- 31.7.2017 1.8.2015- 31.7.2016

Vaxtatekjur af bankainnstæðum ...................................................................................................... 4.224.688 2.945.660 
4.224.688 2.945.660 

Fjármagnsgjöld greinast þannig:

Þinglýsingar og stimpilgjöld .............................................................................................................. 0 (604.000)
Kortagjöld ............................................................................................................................................ (328.738) (307.614)
Bankakostnaður .................................................................................................................................. (220.937) (253.808)
Dráttarvaxtagjöld ................................................................................................................................ (14.995) (37.160)
Gengistap ............................................................................................................................................. (1.230.271) (1.291.898)

(1.794.941) (2.494.480)

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.

Skuldbindingar eru færðar upp í efnahagsreikningi ef líklegt þykir að félagið verði fyrir fjárhagslegum útgjöldum í framtíðinni
vegna tiltekins atburðar eða viðskipta og hægt er að meta fjárhæð hennar með áreiðanlegum hætti.

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg afskrift heldur er
myndaður mótreikningur til að mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í framtíðinni.
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Skýringar

5. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

Fasteignir Innréttingar Tölvubúnaður Samtals
og húsgögn og áhöld

Kostnaðarverð
Staða í upphafi rekstrarárs ................................................  58.187.837 4.838.536 4.334.025 67.360.398 
Staða í lok rekstrarárs ........................................................ 58.187.837 4.838.536 4.334.025 67.360.398 

Afskriftir
Staða í upphafi rekstrarárs ................................................ 543.490 1.885.563 4.014.796 6.443.849 
Afskrift á rekstrarárinu ...................................................... 1.163.757 392.416 319.229 1.875.402 
Staða í lok rekstrarárs ........................................................ 1.707.247 2.277.979 4.334.025 8.319.251 

Bókfært verð
Bókfært verð í upphafi rekstrarárs .................................. 57.644.347 2.952.973 319.229 60.916.550 
Bókfært verð í lok rekstrarárs .......................................... 56.480.590 2.560.557 0 59.041.147 

Afskriftarhlutföll ................................................................. 2% 10% 30%

Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í lok rekstrarárs greinist þannig:

Fasteignamat Vátrygginga-
mat

Skipholt 50c, Fnr 222-6443 .............................................................................................................. 40.500.000 53.050.000 

6. Aðrar peningalegar eignir

Viðskiptakröfur
31.07.2017 31.07.2016

Innlendar viðskiptakröfur .................................................................................................................  14.426.640 33.135.672 
Kortakröfur .........................................................................................................................................  1.947.786 1.836.714 

16.374.426 34.972.386 

Aðrar skammtímakröfur
31.07.2017 31.07.2016

Fyrirframgreiddur kostnaður v/ íslenskra nema ...........................................................................  3.437.498 7.269.190 
Annar fyrirframgreiddur kostnaður .................................................................................................  2.339.533 42.057 
Fyrirframgreiddir styrkir til nema ....................................................................................................  0 1.500.000 

5.777.031 8.811.247 

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.
31.07.2017 31.07.2016

Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum ...........................................................................  108.420.011 132.835.439 
108.420.011 132.835.439 
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Skýringar

7. Eigið fé

Bakhjarlaframlag Sérstakur Óráðstafað
endurmatsreikningur eigið fé

Eigið fé 1.8.2015 ................................................................................................ 234.971 9.676.873 59.290.604 
Upplausn endurmats .......................................................................................... 0 (9.676.873) 9.676.873 
Hagnaður rekstrarársins  ................................................................................... 0 0 36.510.654 
Eigið fé 1.8.2016 ................................................................................................ 234.971 0 105.478.131 
Tap rekstrarársins  .............................................................................................. 0 0 (997.393)
Eigið fé 31.7.2017 .............................................................................................. 234.971 0 104.480.738 

8. Aðrar peningalegar skuldir

Viðskiptaskuldir
31.07.2017 31.07.2016

Innlendar viðskiptaskuldir ................................................................................................................ 1.231.050 1.701.088 
Erlendar viðskiptaskuldir .................................................................................................................. 0 3.315 
Ógreiddir styrkir til Hollvina AFS ................................................................................................... 2.000.000 2.000.000 

3.231.050 3.704.403 

Aðrar skammtímaskuldir
31.07.2017 31.07.2016

Ógreidd opinber gjöld ....................................................................................................................... 1.354.084 1.150.856 
Ógreidd laun og launatengd gjöld ................................................................................................... 2.524.022 3.089.470 

3.878.106 4.240.326 

9. Fyrirfram innheimtar tekjur

10. Skattamál

11. Samþykki ársreiknings

AFS á Íslandi eru félagasamtök þar sem fjármagn og tekjuafgangur er notaður til almannaheilla. Félagið fellur því undir 5. tl. 4 
gr. laga nr. 90/2003 og greiðir því ekki tekjuskatt. 

Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi þann 6. október 2017.

Fyrirframinnheimtar tekjur eru tilkomnar vegna nemenda sem fara erlendis á vegum félagsins á næsta rekstrarári. Viðkomandi 
nemendur hafa greitt staðfestingargjald fyrir þann 31.7.2017 ásamt því að þeir hafa skuldbundið sig til greiðslu á 
þátttökugjöldum. 
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Sundurliðanir

1.8.2016- 31.7.2017 1.8.2015- 31.7.2016

Rekstrartekjur
 

Þátttökutekjur ..................................................................................................... 130.500.000 134.260.800 
Þátttökutekjur erlendra nema .......................................................................... 13.094.966 16.518.752 
Umsóknargjöld ................................................................................................... 612.000 608.000 
Vegabréfsáritanir ................................................................................................ 0 1.013.295 
Styrkir .................................................................................................................. 2.718.413 1.945.589 
Félagsgjöld .......................................................................................................... 1.196.000 70.000 

148.121.379 154.416.436 

Rekstrargjöld íslenskir nemar

Þátttökugjöld ...................................................................................................... 34.989.380 39.244.094 
Ferðakostnaður .................................................................................................. 13.585.458 16.319.918 
Sjúkratryggingar nema ...................................................................................... 4.890.494 5.678.953 
Vegabréfsáritanir ................................................................................................ 125.558 741.567 
Námskeið ............................................................................................................ 615.047 794.485 
Samningar, bolir og annar kostnaður ............................................................. 158.057 68.200 
Þátttökugjöld greidd til AFS INT ................................................................... 3.153.152 6.334.796 
Styrkveitingar til nema ...................................................................................... 1.635.000 1.000.000 
Rekstur UKA kerfis ........................................................................................... 409.352 608.836 
Lækna og sjúkrakostnaður ............................................................................... 985.974 283.743 

60.547.472 71.074.592 

Rekstrargjöld erlendra nema

Skólagjöld ............................................................................................................ 1.074.887 726.110 
Námsbækur ......................................................................................................... 442.914 380.363 
Skólaakstur og SVR ........................................................................................... 444.320 7.600 
Annar skólakostnaður ....................................................................................... 323.860 211.000 
Flug og ferðakostnaður .................................................................................... 358.403 512.872 
Námskeið ............................................................................................................ 833.816 521.211 
Menningarhelgi .................................................................................................. 933.033 488.167 
Lækna og sjúkrakostnaður ............................................................................... 297.737 362.944 
Lokadvöl EOS ................................................................................................... 295.407 127.368 
Annar kostnaður ................................................................................................ 0 47.137 
Fósturfjölskylduöflun ........................................................................................ 133.351 166.985 

5.137.728 3.551.757 

Laun og annar starfsmannakostnaður

Vinnulaun ........................................................................................................... 43.194.282 37.351.857 
Bifreiðastyrkir ..................................................................................................... 600.000 400.000 
Samgöngustyrkir ................................................................................................ 272.000 235.000 
Tryggingagjald .................................................................................................... 3.312.986 3.053.251 
Lífeyrissjóður ...................................................................................................... 4.570.448 3.693.088 
Sjúkra- og orlofsheimilasjóður ........................................................................ 657.726 575.369 
Aðrir sjóðir ......................................................................................................... 43.188 42.840 
Áunnið orlof, breyting ...................................................................................... (801.916) 1.186.038 
Annar starfsmannakostnaður .......................................................................... 541.939 383.585 

52.390.653 46.921.028 
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Sundurliðanir

1.8.2016- 31.7.2017 1.8.2015- 31.7.2016

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Auglýsingar sendra ............................................................................................ 1.450.284 1.466.099 
Auglýsingar hýstra ............................................................................................. 467.537 0 
Kynningarefni .................................................................................................... 0 1.003.819 
Annar kostnaður v/ markaðsmála .................................................................. 3.899.591 391.418 
Rekstur upplýsingakerfis og hugbúnaðarþjónusta ....................................... 1.150.553 900.114 
Sími og internet .................................................................................................. 2.201.093 1.119.893 
Burðargjöld ......................................................................................................... 241.133 159.561 
Pappír, prentun og ritföng ............................................................................... 198.369 88.819 
Bókhald, reikningsskil og skattskil .................................................................. 1.831.807 1.699.874 
Önnur aðkeypt þjónusta ................................................................................... 102.440 309.808 
Fundir og deildarstarf ....................................................................................... 1.556.781 1.531.166 
Framlag til deilda ............................................................................................... 438.800 237.500 
Námskeið sjálfboðaliða innanlands ................................................................ 676.444 124.982 
Sjálfboðaliðar erlendis ....................................................................................... 549.010 1.946.914 
Námskeið, fundir og ferðakostnaður starfsmanna ...................................... 3.095.634 3.600.532 
Heimsþing ........................................................................................................... 1.356.784 3.228 
EFIL, fundir yfirstjórnar .................................................................................. 158.116 269.177 
Önnur aðildargjöld ............................................................................................ 176.000 88.300 
Gjafir og styrkir .................................................................................................. 76.957 140.373 
Risna .................................................................................................................... 0 51.998 
Tryggingar ........................................................................................................... 67.619 64.136 

19.694.952 15.197.711 

Annar rekstrarkostnaður

Rafmagn og hiti ................................................................................................. 137.082 196.652 
Fasteignagjöld ..................................................................................................... 859.422 844.355 
Vátryggingar húsnæðis ...................................................................................... 94.726 113.558 
Öryggisþjónusta ................................................................................................. 236.095 196.330 
Ræsting og hreinlætisvörur .............................................................................. 651.776 630.243 
Annar húsnæðiskostnaður ............................................................................... 834.816 1.066.018 
Viðhald áhalda og tækja ................................................................................... 54.016 716.057 
Aðkeyptur akstur ............................................................................................... 12.450 111.170 
Smááhöld ............................................................................................................. 1.693.273 1.697.245 
Viðhald áhalda og tækja ................................................................................... 126.518 113.296 
Ýmis kostnaður .................................................................................................. 318.916 1.497.795 

5.019.090 7.182.719 

Samvinna
EVS Evrópa unga fólksins ............................................................................... 1.781.331 1.007.869 

1.781.331 1.007.869 

Aðildargjöld til samstarfsaðila

Stjórnunarkostnaður til AFS INT .................................................................. 2.809.250 3.178.750 
Aðildargjöld EFIL ............................................................................................. 266.990 1.182.582 

3.076.240 4.361.332 
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