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Stjórn FHK 2018-2019

• Margrét Kristín 
Sigurðardóttir, formaður

• Hanna Lára Helgadóttir,
gjaldkeri

• Helga Guðrún Johnson, ritari

• Halldóra Traustadóttir, 
meðstjórnandi

• Elísabet Sveinsdóttir,
meðstjórnandi

• Á starfsárinu voru haldnir 8 
stjórnarfundir



Háskólakona ársins
Háskólakona ársins var kynnt á Hótel Holti 22. október. Fyrir 
valinu varð dr. Anna Þorvaldsdóttir, tónskáld.



90 ára afmælishátíð

• Stjórn stóð fyrir 90 ára afmælishátíð FHK í 
hátíðarsal Háskóla Íslands 14. nóvember

• Flutt voru ávörp og erindi

• Háskólakonur heiðraðar

• Rannsóknarstyrkur afhentur

• Tónlist

• Að lokinni dagskrá var boðið upp á léttar 
veitingar



90 ára afmælishátíð
Fjölmennt var á afmælishátíð FHK sem fram fór í hátíðarsal 
Háskóla Íslands 14. nóvember.



Rannsóknarstyrkur

• Í tilefni 90 ára afmælis FHK ákvað stjórn að veita 500 þúsund
króna rannsóknarstyrk sem auglýstur var

• Um 20 umsóknir bárust

• Rannsóknarstyrkinn hlaut Ingunn Gunnarsdóttir, 28 ára
doktorsnemi í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla
Íslands með sérhæfingu í sjálfbærri orkuþróun og
sjálfbærnivísum



Heiðursfélagar
Guðrún Erlendsdóttir, séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir og Margrét 
Kristín Sigurðardóttir hlutu heiðursviðurkenningar félagsins sem
afhentar voru á 90 ára afmælishátíð félagsins.



Nýtt myndmerki
Stjórn stóð fyrir gerð nýs myndmerkis fyrir félagið. Ákveðið var að færa gamla  myndmerkið í nútímabúning. 



Ný vefsíða
Stjórn stóð fyrir því að ný vefsíða félagsins færi í loftið í nóvember í tilefni 90 ára afmælis.



Heimildarmynd

Stjórn stóð fyrir gerð heimildarmyndar um sögu FHK frá árinu 1928.
Helga Guðrún Johnson sá um framkvæmdina.



Hátíðarkveðja
Stjórn sendi félagskonum hátíðarkveðju
í desember.



Rektor LHÍ
Rektor Listaháskóla Íslands, Fríða Björk Ingvarsdóttir, tók á 
móti félagskonum FHK í skólanum 23. janúar. 



Umboðsmaður barna

• Félag háskólakvenna heimsótti
Umboðsmann barna, Salvöru Nordal, í 
húsakynnum embættisins í Kringlunni 1

• Heimsóknin fór fram 26. mars

• Góð mæting var á fundinn



Boðskort á starfsárinu



Fjölmiðlar

• FHK komst í fjölmiðla nokkrum
sinnum á starfsárinu:

• Morgunblaðið

• Fréttablaðið

• Viðskiptablaðið

• Mbl.is

• Vísir

• RÚV



Mæðrastyrksnefnd
Guðrún Gunnarsdóttir er fulltrúi FHK í stjórn Mæðrastyrksnefndar. Auður Reynisdóttir og Edda Björt
eru fulltrúar FHK með vinnuframlag.



Bandalag kvenna í Rvík
Hanna Lára Helgadóttir og Helga Guðrún Johnson voru fulltrúar FHK 
á ársfundi Bandalags kvenna í Reykjavík.



Erlent samstarf
FHK er aðili að GWI

Graduated Women International fagnar 100 ára afmæli á þessu ári. 
Stefnt er að því að fulltrúi FHK sæki ráðstefnu í Genf í sumar.



Fundur tveggja landa

• Hanna Lára 
Helgadóttir átti fund 
með ísraelskri konu 
sem er 
varaformaður 
systurfélags FHK í 
Ísrael. Þær kynntust 
á ráðstefnunni sem 
GWI stóð fyrir í Graz
í Austurríki. 
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