
                                                                                                                Kópavogi 15.04.2015. 

Aðalfundargerð. 

Aðalfundur Cranio félags höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnara var haldinn í húsakynnum Í 

Sjöunda Himni Hamraborg 20A, Kópavogi 15.04. 2015. 

Fundur var settur klukkan 18:05. 

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

 2. Fundargerð síðasta aðalfundar var lesin og samþykkt með leiðréttingu á orðinu fésbókarhópur 

í stað fésbókarsíðu.  

3. Hanna Sigurðardóttir formaður félagsins las ársskýrslu sína. 

 Birna Imsland spurði um sálræna skyndihjálparnámskeiðið sem boðið hafði verið upp á 

af hinu craníófélaginu. Formaður svaraði því til að upplýsingar varðandi það námskeið 

hefði verið sendar á sínum tíma til félagsmanna í gegnum netpóst.  

 Birna spurði um félagsmenn sem væru enn nemar, hvort þeir væru frá Thomasi eða 

Swarubo. Svarað var að meginuppistaða nemanna væru nemar frá Thomasi sem ættu 

eftir lokaritgerðina og einhverjir væru frá Swarubo.  

4. Eygló Sigurðardóttir, gjaldkeri, las upp reikninga félagsins fyrir árið 2014. og gerði grein fyrir 

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

samþykktir.  

5. Hanna Sigurðadóttir, formaður ræddi um árgjaldið til Bandalags Íslenskra Græðara og 

félagsgjöld félagsins. Greiðsla af félagsgjöldum til bandalagsins hefur lækkað um 500 krónur. 

Birna Imsland spurði hvort bandalagið ætlaði sér að halda áfram að lækka árgjöld sín. Svarað var 

að það væri ætlun bandalagsins. Ákveðið var að hafa félagsgjöld félagsins óbreytt.  

6.,7. Stjórnarkosning.  

 Kristín Frímannsdóttir var einróma kosin sem formaður félagsins með miklu lófataki.  

 Grétar Pálsson og Eygló Björk Sigurðardóttir gefa ekki kost á sér áfram.  

 Hanna Sigurðardóttir og María Hlinadóttir eru tilbúnar að vera í stjórninni í eitt ár til 

viðbótar.   

 Nýir stjórnarmeðlimir eru Shelagh Jessie Smith og Sumarrós Ragnarsdóttir.   

 Birna Imsland lagði mikla áherslu á mikilvægi þess að hafa þrjá virka stjórnarmeðlimi og 

tvo varamenn. Birna sagði að varamenn ættu ekki að þurfa að sitja stjórnarfundi en fá 

upplýsingar um stjórnarstörf í gegnum netpóst. Þessu til stuðnings sagði Birna Imsland 

frá erfileikum varðandi fagfélag hómópata, Organon.  



8. Gunnar Gunnarsson var valinn sem formaður siðanefndar. Birna Imsland benti á að samkvæmt 

lögum félagsins ætti siðanefnd að vera skipuð þremur einstaklingum og hafa tvo varamenn. 

Grétar Pálsson og Eygló Björk Sigurðardóttir gáfu kost á sér sem virkir nefndarmenn í siðanefnd 

og Ingibjörg Gunnlaugsdóttir sem varamaður. Fundurinn gaf stjórnini leyfi til þess að skipa einn 

varamann til viðbótar í siðanefnd félagsins. Birna benti einnig á að siðanefndin ætti að starfa 

óháð stjórn félagsins og benti aftur á erfiðleika fagfélags hómópata, Organon, máli sínu til 

stuðnings.  

9. Samkvæmt lögum félagsins skal kjósa fulltrúa félagsins úr sal til þess að gegn hlutverki 

fulltrúa félagsins í Bandalagi Íslenskra Græðara en vegna fámennis var stjórn falið að finna og 

tilnefna fulltrúa og varamann hans fyrir hönd aðalfundar félagsins.  

10. Rætt var um fulltrúa á aðalþing Bandalags Íslenskra Græðara, þann 27. maí 2015. Birna 

Imsland, Hanna Sigurðardóttir og Kristín Frímannsdóttir voru samykktar sem fulltrúar félagsins 

og Sumarrós Ragnarsdóttir og María Hlinadóttir  sem varamenn þeirra.   

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

reikinga. 

12. Lagabreyting. Eftir umræðu milli stjórnar og félagsmanna var tillaga stjórnar felld en 

umorðuð og í stað meðstjórnenda var notað orðið varamenn og þannig var tillagan samþykkt. 

Lagabreytingin hljóðar því svo: Stjórn félagsins skal skipuð fimm fullgildum félagsmönnum, þar 

af þremur aðalstjórnendum og tveimur til vara, sem kosnir eru á aðalfundi félagsins til tveggja 

ára í senn. Kjörin stjórn skiptir með sér verkum og kýs formann, gjaldkera og ritara úr sínum 

hóp.                                                                                                                                                 

Gunnar Gunnarsson benti á að þessi lagabreyting gæfi stjórn félagsins meira sjálfræði.                      

Einnig kom fram að ef varamenn væru með á fundunum væri stjórnin þéttari og víðari sýn kæmi 

á mál og málefni félagsins.                                                                                                                                

Birna Imsland sagði að hægt væri að nota síma og tövlusíma, skæp, til þess að funda og hafði 

góða reynslu af því en Kristín Frímannsdóttir, nýkjörin formaður félagsins,  hefur ekki góða 

reynslu af slíkum fundum. Gunnari Gunnarssyni fannst réttast að fólk kæmi saman í kjötheimum 

eins og hann orðaði það. 

13. Önnur mál: 

 Birna Imsland kom með þá athugasemd að lög félagsins mættu ekki neyða fólk til 

nefndarsetu.  

 Eygló Björk Sigurðardóttir bar upp tillögu sína að á æfingakvöldum þeim er félagið 

stendur fyrir yrði borgað í kaffisjóð krónur 500, á þemaæfingum og löngum laugardögum 

yrði kaffisjóðurinn krónur 1000 og þar að auki 1000- 1500 krónur fyrir salinn. Eða þá að 

félagið myndi borga fyrir aðstöðun í salnum, 5000 krónur fyrir hvert skipti. Samþykkt var 

að hver og einn myndi borga í kaffisjóðinn og samkvæmt tillögu bæði frá Kristínu 

Frímannsdóttur og Birnu Imsland var samþykkt að félagið myndi borga fyrir 



æfingaraðstöðuna, alla veganna á meðan fjárhagsstaða þess væri svona góð. Var sú tillaga 

samþykkt. 

 Gunnar Gunnarsson kom með þá tillögu að öll námskeið tengd félaginu yrðu ókeypis 

fyrir félagsmenn á afmælisári félagsins. 

 Vítt og breitt var rætt um Bandalag Íslenskra Græðara.  

 Þar á meðal kom fram að fjárhagsstaða bandalagsins færi sífellt batnandi sem gæfi 

svigrúm til aukins uppbyggjandi starfs innan bandalagsins sem ber að hlúa að.    

   Sagt var frá stefnumótunnarvinnufundinum.      

 Rætt var um  að gera vinnu bandalagsins og einnig samtakanna Heilsufrelsis 

sýnilega. Fá klíniskar rannsóknir sem hægt er að byggja opna og hreinskipta 

umræðu á. Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin, WHO á í fórum sínum skýrslu 

varðandi óhefðbundnar heilsueflandi aðferðir sem byrjað er að þýða en þeirri 

þýðingu þarf að ljúka sem fyrst svo hægt verði að nýta skýrsluna í uppbyggilega 

og faglega umræðu. Rætt var um að veita upplýsingar á móti gagnrýni. Einnig 

kom fram að opna umræðuna, koma fram með upplýsingar og verða sýnileg á 

þeim tímum sem að ekki er verið að gagnrýna og niðurlægja starfssvið þeirra er 

vinna að og í óhefðbundna geiranum.  

  Enn og aftur var rætt um að fá fagaðila til þess að standa vörð um hagsmuni 

félagsamanna innan bandalagsins, án þess að viðkomandi fagaðili leggði starf sitt 

og lífsviðurværi að veði inn í þá umræðu.   

 Þá kom fram að eitt af hlutverkum aðildarfélaganna væri að koma upplýsingum til 

Bandalags Íslenskra Græðara, en hlutverk BIG væri að vinna úr þeim 

upplýsingum. Einnig kom fram að gott samstarf milli bandalagsins og 

aðildarfélaganna væri ákjósanlegt.   

 Birna Imsland spurðist fyrir um þrepaskipta aðild í Bandalagi Íslenskra Græðara, 

Kristín Frímannsdóttir sagði að  hugmyndin hefði verið felld.   

  Þá var rætt um laga- og kröfumismunum á inntöku í Bandalag Íslenskra Græðara 

og skráðra græðara. Þetta þyrfti að skoða og laga en það gæti verið þrautinni 

þyngri vegna þess að kröfur til skráðra gærðarar eru tengdar 

Velferðarráðaneytinu.                                                    

 Lög NSK, Nordisk Samarbejds Komité for ikke-konvensjonel medisin/therapi eru 

einnig ekki alveg í samhengi við lög Bandalags Íslenskra Græðara.  

 Þá var rætt um að hægt væri að skrá græðara undir siðareglum félaga innan 

bandalagsins, án þess að viðkomandi væri í aðildarfélagi innan bandalagsins.  

 Birna Imsland lagði mikla áherslu á að ekki væri hægt að pína fólk í félög og ekki 

hægt að pína félög til þess að taka við fólki.  

 Eins var nokkuð rætt um Nordisk Samarbejds Komité for ikke-konvensjonel 

medisin/therapi, NSK. Formaður NSK er nú Guðrún Ólafsdóttir og verður haustfundur 

samtakanna hér á Íslandi, hann mun kosta sitt en á móti  gefa mikla möguleika á jákvæðri 



og opinni umræðu um málefni þeirra sem standa að óheðbundnum aðferðum. Guðrún 

Ólafsdóttir hefur lagt mikla vinna í að fara á NSK- fundi og unnið sína heimavinnu vel.  

 Rætt var um að á heimasíðu Bandalags Íslenskra Græðara ætti að vera krækja yfir á NSK 

og einnig samtökunum Heilsufrelsi.  

14. Formaður sagði frá störfum og starfsháttum Hafdísar Leifsdóttur miðils og höfuðbeina- og 

spjaldhryggjafnara, en Hafdís hélt miðilsfund að aðalfundi loknum. 

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

félagsins.  

Fundi slitið klukkan 20:16. 

Fundarmönnum var boðið upp á gnægð góðmetis frá Gló. 

Eftir af hafa innbyrt þær sólarguðaveigar var boðið upp á mjög góðan miðilsfund þar sem Hafdís 

Leifsdóttir miðill og höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnari opnaði fyrir möguleika á hlýjum og 

einlægum skilaboðum til fundarmanna. Sitjari með Hafdísi var eiginmaður hennar Sigurbjörn 

Sigurðsson.  

 

Mættir voru:  

Birna Imsland. 

Eygló Björk Sigurðardóttir 

Grétar Pálsson 

Gunnar Gunnarsson 

Hanna Sigurðardóttir 

Ingibjörg Gunnlaugsdóttir 

Kristín Frímannsdóttir. 

Magnús Guðmundsson. 

María Hlinadóttir. 

Sumarrós Ragnarsdóttir. 

 

María Hlinadóttir, ritari. 



 


