
Stjórnarfundur í Geðhjálp  

17.09.20 kl. 16:30 

 

Mætt: Héðinn Unnsteinsson, Sigríður Gísladóttir, Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir,  Hlynur Jónasson, 

Einar Þór Jónsson, Silja Björk Björnsdóttir, Elín Ebba Ásmundsdóttir, Einar Kvaran og Halldór Auðar 

Svansson sem ritaði fundargerð 

Einnig: Grímur Atlason, framkvæmdastjóri     

   
1. Fundargerð frá 20. ágúst 2020 

 
 Stjórn samþykkir fundargerð síðasta fundar. 

   
2. Skýrsla framkvæmdastjóra  (GA) 

 
 Framkvæmdastjóri leggur fram skýrslu um starfið frá síðasta stjórnarfundi og rekur  
 það sem er framundan. 

 
Klukkan 16:45 tekur Kristinn Tryggvi Gunnarsson sæti á fundinum. 
 
3. Innri mál samtakanna (HU) 

 
 Rætt um samskiptaform og upplýsingagjöf. Lagt til og samþykkt að 
 framkvæmdastjóri sendi stjórn vikulega pósta um starf sitt. 
 
 Rætt um húsnæðismál. 
 
 Rætt um ráðgjöf sem félagið veitir. 
 
 Rætt um starfsmannamál.  

 
Klukkan 17:05 tekur Sveinn Rúnar Hauksson sæti á fundinum. 
 
4. Kaffihlé 
 
5. Blað Geðhjálpar (GA) 

 
 Framkvæmdastjóri rekur fyrirhugað blað Geðhjálpar og efnistök þess. 
  



6. Önnur mál 
 
 HU rekur stöðu á réttindamálum. Formaður hefur beitt sér fyrir hönd Geðhjálpar fyrir  
 því að viðeigandi lagabálkar verði endurskoðaðir heildstætt þvert á ráðuneyti:  
 Lögræðislög, lög um heilbrigðisþjónustu, lög um réttindi fatlaðs fólks og almenn  
 hegningarlög. 
 
 HU rekur málefni tengd ÖBÍ. Formannafundur er boðaður 22. september og  
 aðalfundur ÖBÍ verður haldinn 2. – 3. október. Ákveðið var á milli stjórnarfunda að  
 Bergþór Heimir Þórðarson verði fulltrúi félagsins á aðalfundinum í stað Elínar Ebbu  
 Ásmundsdóttur. 
 
 HU rekur vinnu við að fá Háskóla Íslands til að endurtaka könnun frá 2009 um viðhorf  
 fólks til geðrænna áskoranna. 
 
 GA leggur fram samþykki fyrir því að Geðhjálp taki þátt í rannsóknarverkefninu  
 External threats to health and wellbeing á vegum Rannsóknarseturs um  
 norðurslóðarannsóknir.  
 
 GA og HU rekja vinnu með Pieta við herferð til að vekja athygli á tíðni sjálfsvíga í því  
 skyni að opna á umræðu um geðheilsu og orsakaþætti almennt. 
 
7. Heimsókn frá SÁTT 

 

Fulltrúar frá Samtökum um átröskun og tengdar raskanir mæta sem gestir stjórnar og 

halda kynningu á starfi samtakanna. Markmiðið er að sinna forvörnum og fræðslu 

um þessar raskanir. Málþing er fyrirhugað 10. október. 

 

Fundi slitið klukkan 18:30 
 

 


