
                                                                                                                 Kópavogi, 30.04.2014. 

 

Aðalfundargerð. 

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

Sjöunda Himni Hamraborg 20A, Kópavogi 30.04. 2014. 

Fundur var settur klukkan 19:10. 

1. Jóna Jóhanna Steinþórsdóttir var kosin fundarstjóri og María Hlinadóttir fundarritari.   

 

2.   Fundargerð síðasta aðalfundar var lesin og samþykkt með leiðréttingu á nafni skólans 

Höfuðlausn.  

 

3. Hanna Sigurðardóttir formaður félagsins las skýrslu sína. 

 Spurt var út í útvarpsþáttinn Harmageddon, um félagalistann og inngangsorð á heimasíðu 

félagsins.  

 Birna Imsland sagði að mikilvægt væri að heimasíðan væri auðveld og aðgengileg. 

 Birna Imsland sagði frá því að skólinn Höfuðlausn væri með fésbókarsíðu og bað um 

virkni félagsmanna og taldi síðuna einnig vera tilvalda til þess að auglýsa æfingarkvöld 

félagsins. 

 Talað var vítt og breytt um sameiningu cranio félaganna og að láta reyna á það. Grétar 

Pálsson kom með þá hugmynd að skólinn Höfuðlausn myndi fá þriðja kennarann inn, 

sem væri frá hinu félaginu, en Birna Imsland sagði að gestakennurum yrði boðið, og 

sagði að Upledger kennarar mættu ekki kenna neitt annað en höfuðbeina- og 

spjaldhryggsjöfnun samkvæmt Upledger.    

 

4. Eygló Björk Sigurðardóttir las upp reikninga félagsins fyrir árið 2013, sem hún hafði 

skrifað undir með fyrirvara og gerði grein fyrir þeim. Eygló sagði hluta félagsgjalda fyrir 

árið 2014 að upphæð 13.000 krónur  vera setta inn á ársreikinga 2013 og að KB banki 

væri Arion banki. En Hjördís Kristinsdóttir endurskoðandi reikninga væri erlendis og því 

myndi Eygló og hún ræða nánar um reikingna síðar. Reikingunum var klappað lof í lófa, 

þeim hrósað og þeir samþykktir.   

   

5.  Hanna Sigurðardóttir formaður, ræddi um árgjald félagsins til Bandalags Íslenskra 

Græðara sem og félagsgjöld félagsins. Rætt var um tvískiptingu félagsgjalda frá ýmsum 

sjónarhornum. Birna Imsland sagði frá því að upphaflega hefði árgjaldið verið eins og ein 

meðferð. Gunnar Gunnarsson lagði til að hækka félagsgjaldið um 500 krónur. Ákveðið 

var að halda félagsgjaldinu óbreyttu. 

 



6. Stjórnarkosning. Jóna Jóhanna Steinþórsdóttir gefur ekki kost á sér áfram og var Kristín 

Frímannsdóttir  kosin í hennar stað. Samþykkt var að stjórnin fengi að sitja eitt ár til 

viðbótar að því tilskyldu að stjórnarskipting næstu stjórnar yrði rétt samkvæmt lögum 

félagsins.  

 

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

reikinga.  

 

8. Kristín Frímannsdóttir var sjálfkjörin sem fulltrúi félagsins í Bandalagi Íslenskra Græðara 

og einn til vara úr stjórn félagsins, sem stjórn mun sjálf ákveða. 

 

9. Rætt var um fulltrúa í stjórn aðalþings Bandalags Íslenskra Græðara. Dagsetning þingsins 

átti að vera 7. maí, en bandalagið er að falla á tíma til að boða fundarins. Kristín 

Frímannsdóttir, Hanna Sigurðardóttir og María Hlinadóttir voru samykktar sem fulltrúar 

félagsins. Eygló Björk Sigurðardóttir, Grétar Pálsson og Jóna Jóhanna Steinþórsdóttir 

voru samþykktir sem varamenn þeirra. 

 

10. Önnur mál: 

 Formaður félagsins, Hanna Sigurðardóttir sagði að oft kæmu fyrirspurnir um sérhæfingu 

meðhöndlara og spurði hvort félagsmenn vildu gefa út lista og skrá sérhæfingu sína. Þetta 

var rætt út og suður. Grétar Pálsson sagði að gott væri fyrir stjórnina að hafa þessar 

upplýsingar. Fyrirspurnin var felld.  

 Hanna Sigurðardóttir sagði frá nýju bæklingunum, sem væru með nú með réttu netfangi 

og væru til sölu á 70 krónur stykkið, einnig benti hún á boli sem Eygló hafði málað og 

voru til sölu en gömlu afmælisbolina mættu allir fá sem það vildu ókeypis.  

 Hanna Sigurðardóttir, formaður, lagði til þá mikilvægu fyrirspurn hvað félagarnir vildu 

að félagið geri fyrir þá og hvað félagarnir vildu gera fyrir félagið? 

 

Það sem fram koma var:  

 Félagið á að fylgjast með ef einstaklingar kalla sig höfuðbeina- og 

spjaldhryggsjafnara án tilskilinna réttinda og framfylgja að rétt sé með aðfarið. 

Gunnar Gunnarsson hefur staðið sig vel í því og var honum klappað lof í lófa.  

 Halda skyldi æfingarkvöldunum áfram, þau væru góð sameining, upprifjun og 

lærdómur.  

 Félagatalsupplsýsingar. Mikið var rætt um þær upplýsingar sem ættu að vera á 

félagatalinu. Ákveðið var að tvískipta félagalistanum í fullgilda félga og nema. 

Bjóða upp á að félagar setji mynd og nánari upplýsingar og þar gætu komið fram 

sérsvið og fleira.  

 Hafa textabox þar sem einstaklingar geta haft sinn eigin texta.  



 Setja upp dropbox eða safnsíðu fyrir félagið þar sem félagsmenn hafi aðgang af 

fyrirlestrum, sögum og fleiru er viðkemur höfuðbeina- og spjaldhryggsjöfnun. 

  Hafa krækju yfir á heilsufrelsi.  

 

 Hanna Sigurðardóttir formaður lagði þá fram fyrirspurnina um hvað félagsmenn vildu fá 

frá Bandalagi Íslenskra  Græðara og hvað þeir væru tilbúnir veita bandalaginu í staðinn? 

 Fundarmenn vildu hugsa málið því spurningin er viðamikil, en eftirfarandi kom 

þó strax fram: 

 Birna Imsland vildi að Bandalag Íslenskra Græðara stæði að baki félagsmönnum 

og verði þá og starfsemi þeirra en færi ekki á sama svið og þeir sem á okkur 

ráðast reglulega og hefði til þess faglegan, óháðan aðila, fjölmiðlafulltrúa, sem 

væri í góðum tengslum við félögin. 

 Fram kom að BIG þyrfti að tengjast félagsmönnum sínum betur. Félögin, sem enn 

eru innan þess eru alltaf að hugsa um að hætta og því er erfitt fyrir bandalagið að 

hafa skýra og sterka stefnuskrá.  

 Mikið var rætt um skuldir og gjöld bandalagsins. Fortíðarvandi er hamlandi fyrir 

Bandalag Íslenskra Græðara. Kristín Frímannsdóttir sagði samstarfssögu sína, 

sem fulltrúi okkar við Bandalagið, af mikilli röggsemi.  

 Lögfræðikostnaður vegna virðisaukaskattaafnámsmálsins er mikill og ógreiddur. 

Umboð formanns vantaði á samningana hjá lögfræðistofunni, bókanir voru ekki 

nógu skýrar hjá bandalaginu og samkvæmt lögfræðingum voru bæði bandalagið 

og fráfarandi formaður þess í fullum rétti.  

 Rætt var um  að gott væri að fá virðisaukaskatt afnuminn en  fáir borga 

virðisaukaskatt af vinnu sinni og því er bandalagið í raun að vinna að þessu fyrir 

allt of fáa.  

 Félagsmenn vildu senda Bandalagi Íslenskra Græðara skýr skilaboð um að borga 

skuldina og fara að huga að öðrum málefnum félagsins.  

 Birna Imsland sagði frá upphafssögu Bandalags Íslenskra Græðara og sagði að ef 

bandalagið myndi falla yrðu það algjör endalok allrar sameiningar.  

 

Fundi slitið af krafti og þor  klukkan 21:20. 

Fundarmenn gæddu sér á girnilegu góðmeti frá Gló og hlýddu síðan á mjög áhugaverðan 

fyrirlestur um stjörnuspeki og lækingamátt stjörnuspekinnar, fluttan af Margréti Guðjónsdóttur. 

Að lokum voru endurmenntunarviðurkenningaskjöl félagsins afhent þeim er staðist höfðu 

endurmenntunarkröfur félagsins.  

 

 



Mættir voru  

Áslaug Jóhannsdóttir 

Birna Imsland. 

Elísabet Einarsdóttir 

Eygló Björk Sigurðardóttir 

Grétar Pálsson 

Gunnar Gunnarsson 

Hanna Sigurðardóttir 

Hugrún Árnadóttir  

Ragnheiður Guðnadóttir 

Jóna Jóhanna. Steinþórsdóttir 

Kristín Frímannsdóttir. 

María Hlinadóttir. 

 

María Hlinadóttir ritari. 


