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Stefna félagsins

Framtíðarsýn

Heimsmarkmiðin og gildi Sameinuðu þjóðanna njóta 
víðtæks stuðnings í samfélaginu og þorri þjóðarinnar 
styður við alþjóðlegt þróunarstarf.

Sjálfbær þróun er sjálfsögð í íslensku samfélagi og 
sífellt fleiri tileinka sér sjálfbæran lífsstíl og 
heimsborgaravitund. Mannréttindi eru í hávegum 
höfð og Ísland tekur sér almennt stöðu með 
alþjóðalögum.

Markmið

• Fjölbreyttari og aðgengilegri miðlun um 
Heimsmarkmið SÞ.

• Efla þekkingu og færni ungs fólks til þess að ýta 
undir sjálfbæra þróun, sbr. Heimsmarkmið 4.7.

• Aukið framboð upplýsinga um Sameinuðu 
þjóðirnar og þróunarsamvinnu.



Dagskrá 
aðalfundar

• 1. Skýrsla stjórnar.

• 2. Ársreikningar 2016-2017.

• 3. Kosning til stjórnar.
• Formaður

• Stjórn

• 4. Kosning félagslega kjörinna 
skoðunarmanna.

• 5. Önnur mál.



1. Skýrsla stjórnar 

• Verkefni félagsins 2017 – maí 2019

• Stefna og gildi félagsins



• Heimildaþáttaröð á RÚV.

• Þættirnir eru tíu talsins.

• Hafa vakið mikla athygli.

• Áhorf mældist frábært, frá 60% 
allra sjónvarpsáhorfenda.

• Þegar nýtt við nám og skólastarf í 
leik- og grunnskólum um allt land. 

• Aðgengi skóla að þáttunum.

• Viðhorf og umfjöllun.



• Kennslubók frá Norðurlanda skrifstofu UNDP.

• Dreift í alla skóla.
• Eldri bekkir grunnskóla og framhaldsskólar.

• Rafræna útgáfa á vef Menntamálstofnunar og 
vef félagsins.

• Kennslustundir á vef félagsins.

• Útgáfan studd af utanríkisráðuneyti.



Barmmerki

Eykur sýnileika og umræðu.

• Fjármagnað með sölu merkja til:
• Eflu

• Isavia

• Íslandsbanka

• Landsbanka

• Mannvits

• Rio Tinto Alcan

• Stjórnarráðsins



UNESCO
skólar

• Fjórir skólar komnir með formlega aðild í ASP skólanet 
UNESCO
• Salaskóli
• Landakotsskóli
• Kvennaskólinn í Reykjavík
• Fjölbrautarskólinn í Breiðholti

• Heimsins stærsta kennslustund - viðburður

• „Grípum til loftslagsaðgerða“ (e. A Guide for schools on 
climate action) – sameiginleg útgáfa með UNESCO á 
leiðarvísi fyrir skóla.

• Nýr samningur við MNR
• Þýðingar og viðburðir

• Skólar í umsóknarferli
• Menntaskólinn á Akureyri
• Fjölbrautarskólinn í Mosfellsbæ



Skólar 

• Heimsmarkmiða veggspjöld send á alla skóla 
og félagsmiðstöðvar landsins

• Kennsluefni þýtt frá Heimsins stærstu 
kennslustund

• Heimsmarkmiða myndbönd textuð og 
talsett

• Skólavefur vaxið jafnt og þétt
• Heimsóknir í skóla með fræðslu fyrir 

nemendur og kennara



.

• Ungmenni frá öllum norðurlöndum
• Tilefni - formennska Íslands í Norrænu 

ráðherranefndinni

• Samstarf menntamála-, utanríkis- og 
forsætisráðuneytis.

• Félagið fór með verkefnastjórn

• Samtal ungmenna ( 15-30 ára) við fyrirtæki 
(Festa) og fulltrúa félagasamtaka og ráðuneyta 
um heimsmarkmið 12

• Panell með umhverfisráðherrum allra 
Norðurlanda

• Ávarp frá Gretu Thunberg



Viðburðir, 
kynningar og 

fjölmiðlar
(úrval)

Félagasamtök
• Aðalþing BRSB
• Styrktarfélagið Ás
• Ungliðahreyfing Rauða Krossins
• Sambandsþing LUF
• Blindrafélagið
• Aðalfundur Móðurmáls –

samtaka um tvítyngi

Fyrirtæki og atvinnulíf
• Rio Tinto Alcan
• Kaupfélag Suðurnesja
• Advania
• Fjölbreytileikinn –

fræðsluverkefni með 
Viðskiptaráði Íslands og Festu

• Heimsmarkmiða viðburður 
Festu og verkefnastjórnar 
heimsmarkmiðanna

• Sjálfbær matvælastefna -
matvæladagurinn

• Fræðslufundur 
Verkfræðingafélags Íslands

• Framadagar 2017 - 2019

Stofnanir
• Prestaþing þjóðkirkjunnar
• Alþingi v. Allsherjarþings 
• Landgræðsluháskóli Sameinuðu 

þjóðanna
• Grunnskólar

Ráðstefnur og hátíðir
• Lýsa 2017 & 2018
• Umhverfishátíð Norræna hússins 

2019 – heimsmarkmið 12
• What Works? 2019 - fundarstjórn 

á málstofu: Youth and the SDGs

Fjölmiðlar
• Vikulega innslög – Samfélagið 

Rás 1
• Viðtal og umfjöllun í 

Morgunblaðinu
• Umfjöllun um UNESCO skóla
• Umfjöllun um ýmsa viðburði



Þróunarsamvinna 
ber ávöxt

• Vitundarvakning um þátttöku fyrirtækja í 
þróunarsamvinnu.

• Samráðsverkefni mannúðarfélaga sem vinna að 
þróunarsamvinnu.

• Félagið stýrir verkefninu og hefur ráðið 
verkefnastjóra.

• Önnur vikan í september 2019.



Önnur verkefni 
félagsins

• Samstarf við LUF um UN Youth
delegation – fulltrúi frá Íslandi fer á 
allsherjarþing september 2019.

• Verkefnastjórn stjórnvalda.

• Samstarf við Kópavogsbæ.

• Samstarfsnet með systursamtökum á 
Norðurlöndum.



2. Ársreikningar 

 

Helstu tekjur og gjöld 2017 2018 

TEKJUR    

 Samstarfssamningur 

utanríkisráðuneytið 

8.000.000 8.000.000 

 UNESCO skólaverkefni 0 600.000 

 Hvað höfum við gert? 

Sjónvarpsþttir 

5.000.000 8.000.000 

 Heimsmarkmiðaveggspjöld  1.348.880 

 Verður heimurinn betri? Bók  1.000.000 

 

 

 

 

Önnur framlög v 

heimsmarkmiðaverkefna 

 147.000 

 Félagsgjöld og aðrar tekjur 81.200 159.000 

 SAMTALS 13.081.200 19.254.880 

GJÖLD    

 Verkefni og viðburðir 10.151.452 14.780.430 

 Yfirstjórn, skýrslur og samskipti 1.139.109 1.205.655 

 Rekstrarstjórn og umsýsla 3.503.204 3.712.562 

 SAMTALS 14.793.765 19.698.647 

    



3. Kosning stjórnar

• Framboð til formanns Félags SÞ:
Unnur Brá Konráðsdóttir fyrrv. forseti Alþingis

• Önnur framboð hafa tilkynnt:
1. Berglind Orradóttir aðstoðarforstöðumaður landgræðsluskóla 

Háskóla Sameinuðu þjóðanna
2. Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir lögfræðingur hjá nefnd um eftirlit 

með lögreglu
3. Kristinn Óli Haraldsson listamaður og aktivisti
4. María Mjöll Jónsdóttir deildarstjóri hjá Utanríkisráðuneytinu
5. Marta Magnúsdóttir skátahöfðingi Íslands
6. Páll Ásgeir Davíðsson Rule of Law Desk Coordinator, Transition 

International
7. Pia Hansson forstöðumaður Alþjóðastofnunar
8. Svava Jónsdóttir blaðamaður
9. Þorsteinn Kári Jónsson verkefnastjóri hjá Marel og 

varaformaður Festu
10. Þórður Kristinsson kennari við UNESCO skóla

Kosið er til formanns sérstaklega, en jafnframt í önnur
stjórnarsæti félagsins.

Varaformaður verður í kjöri á fyrsta fundi nýrrar stjórnar.



4. Kosning 
skoðunarmanna

• Núverandi skoðunarmenn bjóða sig fram 
til áframhaldandi starfa:
• Bernharður Guðmundsson fyrrverandi rektor  

Skálholtsskóla.

• Kristín Jónasdóttir deildarstjóri við Háskóla 
Íslands.

• Báðir skoðunarmenn eru fyrrverandi 
formenn Félags Sameinuðu þjóðanna og 
hafa sinnt hlutverki skoðunarmanna um 
margra ára skeið.



5. Önnur mál
• Þakkir til fráfarandi formanns.

• Önnur mál.


