
                                                                                                                        Garðabæ, 22.04.2016. 

Aðalfundargerð. 

Tuttugu ára afmælisaðalfundur Craníó, félags höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara var haldinn að 

heimili Gunnars Gunnarssonar, Þernunesi 4 Garðabæ þann 22.04. 2016. 

Boðuð mæting að heimili Gunnars Gunnarssonar var klukkan 17:00. Fyrir fund var öllum boðið 

upp á eðalsúkkulaði með örlitlu meðlæti. Til þess að skola öllu þessu niður var boðið upp á 

ribenasaft og sódavatn í mjög fallegum glösum á fæti og með silfurrönd. 

Fundur var settur klukkan 17:35. 

1. Grétar Pálsson var kosin fundarstjóri og María Hlinadóttir fundarritari.   

 2. Fundargerð síðasta aðalfundar lesin og samþykkt. 

 3. Kristín Frímannsdóttir formaður félagsins las ársskýrslu sína og var skýrlunni klappað lof í 

lófa. 

4. Hanna Sigurðardóttir, gjaldkeri, las upp reikninga félagsins fyrir árið 2015 og gerði grein fyrir 

þeim. Fjárhagsstaða félagsins er góð. Reikingunum var klappað lof í lófa, þeim hrósað og þeir 

samþykktir.  

5.Kristín Frímannsdóttir, formaður ræddi um árgjaldið til Bandalags Íslenskra Græðara og 

félagsgjöld félagsins. Ákveðið var að hafa félagsgjöld félagsins óbreytt.  

6. Stjórnarkosning.  

 Kristín Frímannsdóttir verður áfram formaður félagsins. Shelagh Jessie Smith og 

Sumarrós Ragnarsdóttir, verða einnig áfram í stjórn félagsins. 

 Hanna Sigurðardóttir og María Hlinadóttir gáfu ekki kost á sér áfram  

 Guðrún Hauksdóttir gaf kost á sér í stjórn og fékk mikið og gott lófaklapp fyrir. 

Fundurinn gaf stjórn umboð til þess að finna fimmta stjórnarmeðliminn.   

7. Gunnar Gunnarsson var kosinn formaður siðanefndar til næstu tveggja ára. Grétar Pálsson var 

kosinn í stjórn siðanefndar til tveggja ára. Eygló Björk Sigurðardóttir var kosin í stjórn 

siðanefndar til eins árs. Ingibjörg Gunnlaugsdóttir, var kosin sem varamaður til tveggja ára og  

María Hlinadóttir gaf kost á sér sem varamaður í siðanefnd til eins árs. 

 Formaður félagsins Kristín Frímannsdóttir talaði um að skýra þyrfti og samræma orðalag 

félagslaganna varðandi siðanefnd sjá grein 10. lið h) og i) og svo siðareglur félagsins sjá 

grein 2. undir siðanefnd. 

 Birna Imsland sagði að fjölga þyrfti í siðanefnd félagsins, því sú staða gæti komið upp að 

allir innan siðanefndarinnar gætu verið vanhæfir. Birna benti á hversu sterkt það væri 



fyrir félagið að hafa innan sinna vébanda siðanefnd, við þær aðstæður, sem koma 

reglulega upp, þegar ráðist er á vinnu og starfshætti höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara 

og félagið, auk annara er stunda óhefðbundnar aðferðir. Gunnar Gunnarsson benti á að 

siðanefnd félagins næði aðeins yfir félagsmenn þess en ekki þá sem standa og vinna 

utanfélags. 

8. Samkvæmt lögum félagsins skal kjósa fulltrúa félagsins úr sal til þess að gegna hlutverki 

fulltrúa félagsins í Bandalagi Íslenskra Græðara. Shelagh Jessie Smith var kosin sem fulltrúi 

félagsins í Bandalagi Íslenskra Græðara. Sumarrós Ragnarsdóttir var samþykkt sem varamaður 

Sheilugh. 

9. Rætt var um fulltrúa á aðalþing Bandalags Íslenskra Græðara, dagsetning er enn ókunn, en 

líklega verður það í maí-lok 2016. Birna Imsland,  Hanna Sigurðardóttir  og Kristín 

Frímannsdóttir voru samþykktar sem fulltrúar félagsins á aðalþing bandalagsins. Einn varamaður 

gaf kost á sér, Áslaug Jóhannsdóttir og fékk hún mikið og gott lófaklapp fyrir.  

10. Hjördís Kristinsdóttir og Ásta Fríða Baldvinsdóttir voru samþykktar sem endurskoðendur 

reikinga og þeim klappað lof í lófa fyrir margra ára vinnu þeirra í þágu félagsins. 

11. Viðurkenningarskjöl endurmenntunar félagsins voru afhent þeim er staðist höfðu kröfur 

félagsins. Viðkomandi einstaklingar uppskáru hljómfagurt lófaklapp 

12 Önnur mál. 

 Birna Imsland lagði til að craníó, félag höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara findi hið 

snarasta lækningu við Alzheimer bæði, eins og sagt er á ísl- ensku, light og heavy. Því 

fundarmenn myndu hvorki  hvaða nefndarstörf þeir höfðu tekið að sér, né hvort þeir 

hefðu verið á viðkomandi fundum eður ei.  

 Sheilagh sagði frá tilfinningu sinni um að ágreiningur væri milli Bandalags Íslenskra 

Græðara og NSK, Nordisk Samarbejds Komité for ikke-konvensjonel medisin/therapi og 

þá meðal annars um hvort væri yfir hinu. Birna Imsland útskýrði að regnhlífasamtökin 

NSK hefðu verið til fyrir stofnun bandalagsins og stuðlað að og stutt stofnun Bandalags 

Íslenskra Græðara. 

 Áslaug Jóhannsdóttir kom með fyrirspurn um hvort félagið myndi standa að 

áframhaldandi æfingarkvöldum, æfingardögum og upprifjun. Hanna Sigurðardóttir ætlar 

að standa ötullega að því áfram og María Hlinadóttir ætlar að vera Hönnu til stuðnings. 

 Grétar Pálsson sagðist vilja sjá og óskaði eftir meira sambandi milli skóla og félags og 

finna því sambandi fast form. Grétar vildi að áætlun eða farvegur yrði útbúinn fyrir þetta 

samband. Margar hugmyndir spruttu fram, svo sem góð nettenging, bjóða nemum og 

kennurum skólans á æfingarkvöld félagsins, virkja fésbókarhópinn, sem Birna Imsland 

stofnaði en á enn eftir að vinna betur. Hafa krækjur á fésbókum og heimasíðum félagsins 

og skólans yfir á hvort annað. Stefanía Ólafsdóttir studdi heilshugar gott samband milli 



skóla og félagsins en árétti að ekki væri rétt að um sameiningu yrði að ræða. Formaðurinn 

Kristín Frímannsdóttir og Birna Imsland ætla í sameiningu að finna verðugan farveg. 

 Birna Imsland sagði frá starfi skólans, Höfuðlausn. Þær Birna og Inga Þórðardóttir keyptu 

námsefni Thomasar Attle, hafa þýtt það, staðfært, bætt við það og lagað. Viðbæturnar eru 

meðal annars; vinna með hálshnykk, tilfinngar og áföll, bandvefurinn, bandvefsbrautir, 

bandvefsgerð, siðfræði, starfrekstur og starfsemi. Birna og Inga kenna að mestu leyti 

efnið frá Thomasi á tveimur árum og hafa bætt þriðja árinu við, námsefnið skarast þó að 

einhverju leyti. Þeir nemar sem útskrifast eru því vel menntaðir og öryggir höfuðbeina- 

og spjaldhryggsjafnara og verða starfsstéttinni til sóma. Gamlir útskrifaðir höfuðbeina- 

og spjaldhryggsjfanara hafa verið velkomnir en eitthvað hafa þau skilaboð farið fyrir ofan 

garð og neðan. Bragabót verður gerð á því.  

 Rætt var um aðild nema skólans Höfuðlausn að félaginu. Þeim verður boðið félagsaðild 

hið fyrsta. Kristín formaður félagsins ætlar í samvinnu við Birnu Imsland að finna stað og 

stund til þess. Óskað var eftir að nemar á öðru ári fengju nemaaðild og við útskrift yrðu 

þeir fullgildir félagsmenn, craníó, félags höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara. 

 Sheilagh spurði fráfarandi formann Stefaníu Ólafsdóttur um hver væri stofnandi 

heimasíðu craníó-félagsins. Stefanía mundi ekki hver stjórnarmeðlima hennar hafði 

stofnað síðuna. Kristín formaður og Sheilagh hafa unnið ötullega að gerð nýrrar 

heimasíðu og munu halda þeirri vinnu áfram. 

 Gunnar Gunnarsson kom með þá hugmynd að endurverkja skyldi bókasafn félagsins. 

Bókasafn félagsins var til húsa í Bókasafni Kópavogs þar til allt efnið sem þar var hvarf. 

Gunnar vildi að aðgangur að ritsmíðum útskrifaðra höfuðbeins- og spjaldhryggsjafnara 

væri aðgengilegur. Sheilagh kom með þá hugmynd að til að auðvelda aðgengi að 

lokaverkefnum útskrifðara höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara yrðu ritgerðirnar settar á 

rafrætn form og þær geymdar í lokuðu boxi á heimasíðu félagsins en ritgerðarnöfnin 

sæust á heimasíðunni. Birna Imsland benti á að útskriftarritgerðirnar væru eign skóla 

Thomasar Attle og því þyrfti að tala við hann. Inga Þórðardóttir geymir umræddar 

ritgerðir í vinnustofu sinni. Gunnar Gunnarsson á fullt af efni um höfuðbeina- og 

spjaldhryggsjöfnun, sem hann fúslega vil leggja til. Geymsluhugmyndir flugu fram og til 

baka, svo sem í skáp í húsnæði bandalagsins við Köllunarklettsveg, hjá formanni, í 

rafrænu formi og fleira. Guðrún Hauksdóttir kom með þá hugmynd að fá fólk til að kynna 

ritgerð sína og ritgerðarefni til dæmis á æfningarkvöldum félagsins, eins og að hafa eins 

konar námskynningardag.  

13 Gestur kvöldsins var kynntur af Hönnu Sigurðardóttur, en það var hvorki meira né minna en 

Sigga Kling.  

Fundi slitið klukkan: 19:15. 



Gestgjöfunum var færður örlítill þakklætisvottur og Gunnari Gunnarssyni þökkuð þrautseigja 

hans og þolgæði í þau tuttugu ár sem hann hefur stuðlað að, starfað og styrkt craníó-starf á 

Íslandi.  

Fundarmenn gæddu sér á gómsætum grilluðum veitingum frá Grillvagninum og gerðu þeim góð 

skil.  

Sigga Kling skemmti eins og henni einni er lagið og fundarmenn héldu síðan áfram 

skemmtuninni á yndislegu heimili Gunnars Gunarssonar í einstöku umhverfi. 

Mættir voru: 

Áslaug Jóhannsdóttir 

Birna Imsland 

Elísabet Einarsdóttir 

Eygló Björk Sigurðardóttir 

Grétar Pálsson 

Guðrún Hauksdóttir 

Gunnar Gunnarsson 

Halla Matthildur Eiríksdóttir 

Hanna Sigurðardóttir 

Hjördís Kristinsdóttir 

Jódís Hlöðversdóttir, gestgjafi 

Kristín Frímansdóttir 

Magnús Guðmundsson 

María Hlinadóttir 

Ómar Örn Þorbjörnsson   

Ragnheiður Guðnadóttir 

Sheilagh Jessie Smith 

Sumarrós Ragnarsdóttir 

Stefanía Ólafsdóttir 



 

María Hlinadóttir, ritari. 

 


