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Ungar athafnakonur
Félagið Ungar athafnakonur (UAK) var upphaflega stofnað í maí 2014 af Lilju Gylfadóttur. Félagið hóf
formlega störf sín með stofnfundi félagsins í september sama ár en þar mættu hátt í 200 ungar konur
sem undirstrikaði áhugann fyrir félagi sem þessu.

Markmið
Ungar athafnakonur vilja stuðla að samfélagi þar sem konur og karlar standa jafnfætis og bjóðast
sömu tækifæri. Markmiðið er að styrkja stöðu og framtíð ungra kvenna sem stjórnendur og
þátttakendur í atvinnulífinu. Þar til konur og karlar standa jöfnum fótum í íslensku samfélagi munu
Ungar athafnakonur starfa áfram og vinna að jafnrétti með fræðslu, umræðu og hvatningu.

Félagskonur
Félagskonur UAK eru með fjölbreyttan bakgrunn, ýmist komnar með reynslu af atvinnumarkaði eða í
námi. Engin inngönguskilyrði eru í félagið og ekkert aldurstakmark en svo lengi sem konur finna sig í
starfi félagsins þá eru þær velkomnar. Félagið er opið fyrir nýskráningum allan ársins hring. Alls voru
félagskonur 280 yfir starfsárið.

Skipting félagskvenna eftir sviðum

Staða félagskvenna
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Hæsta menntunarstig félagskvenna

Aldursdreifing félagskvenna

Starfsemi
Félagið leitast við að skapa vettvang fyrir konur til að fræðast og efla hvor aðra. Því fylgir sterkt
tengslanet milli kvenna sem stefna að sams konar markmiðum á hinum ýmsu sviðum. Með
viðburðum sínum vill UAK hjálpa félagskonum að auka styrkleika sína og er markmiðið með hverjum
viðburði að fylla þátttakendur eldmóði, sama hvort um er að ræða fyrirtækjaheimsóknir eða
fræðslufundi.
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Stjórn UAK
Stjórn Ungra athafnakvenna er kjörin á aðalfundi félagsins sem haldinn er árlega. Hún er skipuð
6 félagskonum sem kosnar eru til tveggja ára í senn.
Andrea Gunnarsdóttir
Viðburðastjóri

Anna Berglind Jónsdóttir
Vefstjóri

Andrea er 23 ára og stundar
nám í rekstrarverkfræði við HR.
Hún er formaður nýsköpunarog frumkvöðlanefndar SFHR
ásamt því að vera starfsnemi
hjá Félagi UN á Íslandi.

Anna er 27 ára. Hún útskrifaðist
með BSc gráðu í
heilbrigðisverkfræði og
tölvunarfræði frá HR. Hún
starfar í hugbúnaðarþróun hjá
Wuxi Nextcode Genomics.

Ásbjörg Einarsdóttir
Fjármálastjóri

Elísabet Erlendsdóttir
Viðskiptastjóri

Ásbjörg er 27 ára
rekstrarverkfræðingur. Hún
útskrifaðist með meistarapróf
frá Stanford University í
Californiu vorið 2017 og
starfar nú sem sérfræðingur í
áhættustýringu Arion banka.

Balsam ehf.

Elísabet er 26 ára. Hún var
formaður Stúdentafélags HR
skólaárið 2015-2016 og
útskrifaðist með BSc í
rekstrarverkfræði frá
Háskólanum í Reykjavík í janúar
2017. Hún starfar nú á sviði viðskiptalausna hjá
Advania.

Helena Rós Sturludóttir
Samskiptastjóri

Sigyn Jónsdóttir
Formaður

Helena Rós er 28 ára
stjórnmálafræðingur frá
Háskóla Íslands. Hún starfar hjá
Kreditkorti, sérhæfðu
kreditkortaútbúi Íslandsbanka
og er starfsmannastjóri

Sigyn er 29 ára
rekstrarverkfræðingur frá
Columbia University. Hún
starfar hjá Men & Mice, situr í
stjórn nýsköpunarfyrirtækisins
Mure og er Mentor hjá Startup
Reykjavík.
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Ávarp stofnanda UAK
Hugmyndin að UAK kviknaði þann 8. mars árið 2014 í Hörpu á viðburði um
stöðu kvenna í alþjóðasamfélaginu. Þar talaði Afsané Bassir-Pour, forstjóri
upplýsingaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna í Brussel. Hún kom einna helst inn á
að menntun kvenna væri að hennar mati stærsta óleysta vandamál heimsins í dag.
Erindið var frábært en það sem vakti helst athygli mína var samsetningin á
hópnum sem var viðstaddur . Yngsti aðilinn að mér undanskilinni var í kringum
fertugt og vantaði því heila kynslóð inn í samtalið . Á þessum tímapunkti var
ákvörðunin tekin að stofna nýjan vettvang þar sem ungar konur gætu stigið inn í
jafnréttisumræðuna með ákveðnari hætti.
Næstu dagar og mánuður fóru í að stofna félagið formlega. Ákveðið var að halda stofnfund í
september en tíminn fram að honum fór í að fá inn stjórnarmeðlimi og ræða við mögulega
styrktaraðila. Ég var gríðarlega heppin að fá fjórar ofkonur í lið með mér, þær Andreu Karlsdóttur,
Karen Ósk Gylfadóttur, Kristel Finnbogadóttur og Rakel Guðmundsdóttur. Við unnum mjög hart að
því að stofna félagið og selja styrktaraðilum hugmyndina fyrir stofnfundinn . Það var mjög áhugavert að
fara á fundi og selja aðilum að styrkja málefni sem ekki enn var orðið til. Það tókst þó vel og erum við
þakklátar þeim sem hafa verið með okkur frá upphafi. Fyrir stofnfundinn áttum við von á í kringum 3040 ungum konum og var það því afar góð tilfinning þegar hátt í 200 mættu.
Fyrsta starfsárið gekk vel, viðburðirnir voru fjölbreyttir og skemmtilegir og góð mæting var á þá alla.
Okkur hafði tekist það sem við ætluðum að gera, búa til vettvang til þess að ræða og framkvæma þær
breytingar sem við vildum að yrðu í samfélaginu. Félagið hefur síðan stækkað og orðið öflugra með
hverju árinu sem líður. Gríðarlega öflugar konur hafa komið í stjórn með Margréti Berg og Sigyn
Jónsdóttur í fararbroddi. Það hafa verið algjör forréttindi að sjá hvernig litla hugmyndin hefur brotist
út í að vera öflugasta baráttuafl í jafnréttisbaráttu á Íslandi í dag. Sem dæmi má nefna UAK ráðstefnu
sem var að mínu mati ein flottasta ráðstefna sem haldin hefur verið á Íslandi um jafnréttismál á síðustu
árum. Árangurinn er bæði frábærum stjórnum að þakka en ekki síður þeim félagskonum sem hafa tekið
þátt í starfinu. Það verður spennandi að halda áfram að fylgjast með félaginu halda áfram að toppa sig á
hverju ári. Þetta er félagið okkar allra og það er ekki síður mikilvægt í dag en í gær að hlúa vel að því svo
okkur takist að ná fram öllum þeim breytingum sem gera samfélagið sem við búum í enn betra.

Lilja Gylfadóttir
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Ávarp formanns
Ungar athafnakonur hafa sótt fjölbreytta og áhugaverða viðburði á starfsárinu
2017-2018. Starfsemin hefur sem áður fyrr verið í formi námskeiða,
fyrirtækjaheimsókna, panelumræðna og tengslakvölda og í ár hélt UAK sína
fyrstu ráðstefnu. Áhersla var lögð á að kynnast betur félagskonum og þeirra
hugmyndum og auka sýnileika félagsins. Félagið hefur stækkað og styrkt
starfsemi sína á ári hverju frá stofnun þess og stefnum við ótrauðar áfram í átt
að jafnrétti.

Fjölbreyttir viðburðir

Aukinn sýnileiki

Ungar konur sem stefna hátt hafa ekki einungis
gagn af samningatækni og fyrirtækjaheimsóknum,
heldur leitum við sífellt fleiri leiða til að halda
gagnlega og valdeflandi viðburði fyrir félagskonur.
Launaviðræður, atvinnuviðtöl og fundir með
sterkum fyrirmyndum úr atvinnulífinu voru
auðvitað á sínum stað í dagskrá starfsársins en við
fræddumst líka um streitustjórnun og núvitund,
ræddum samfélagslega ábyrgð og buðum öllum
áhugasömum að taka þátt í umræðum um hvernig
kynin geta stuðlað að jafnrétti í sínu nærumhverfi.

Markvisst hefur verið unnið í því að fá meiri
umfjöllun um UAK og starfsemi þess í
fjölmiðlum,
með
misjöfnum
árangri.
Fjölmiðlaumfjöllun hefur verið meiri en á fyrri
árum og Ungar athafnakonur eru vonandi á
góðri leið með að skapa sér sess í
jafnréttisbaráttu hér á landi. Virkari notkun
samfélagsmiðla, beittari umræður og tíðari
fréttatilkynningar eru liðir í því að auka
sýnileika félagsins og vonumst við til þess að
hafa kveikt áhuga landans á félaginu og
starfsemi þess.

UAK dagurinn

Við erum Ungar
athafnakonur

Þegar hugmyndin um að halda ráðstefnu tileinkaða
ungum konum í atvinnulífinu kom upp og
ákvörðun tekin um að kýla á verkefnið, óraði okkur
ekki fyrir þeim frábæru viðtökum sem ráðstefnan
fékk hjá félagskonum og öðrum hagsmunaaðilum.
Ráðstefnan var haldin í Norðurljósum Hörpu í
samstarfi við Alvotech og með dyggum stuðningi
Advania, Íslandsbanka, Marel og TM. Ákveðið var
að þema ráðstefnunnar yrði “Höfum áhrif í
breyttum heimi” til þess að endurspegla mikilvægi
þess að kynin taki jafnan þátt í störfum
framtíðarinnar og þeim áskorunum sem samfélagið
stendur fyrir samhliða örri tækniþróun. Dagskráin
var þéttskipuð erindum og umræðum leiðtoga úr
íslensku og bandarísku atvinnulífi, konum sem hafa
fengið harða gagnrýni í fjölmiðlum og konum sem
hafa staðið frammi fyrir erfiðum ákvörðunum á
sínum ferli. Um 250 manns sóttu ráðstefnuna sem
var í alla staði vel heppnuð nýjung og framvegis
fastur liður í starfsemi Ungra athafnakvenna.

Ákveðið var að skyggnast betur inn í félagatal
UAK með því að biðja nýskráðar félagskonur
um að gefa upp starfssvið sitt, menntunarstig
og reynslu á vinnumarkaði. Í ljós kom að Ungar
athafnakonur er skemmtilega samsettur
hópur kvenna úr hinum ýmsu geirum og á
öllum aldri. Hópurinn er þó ekki fjölbreyttari
en svo að allir meðlimir eru af íslenskum
uppruna og er það vilji félagsins að fá konur af
erlendum uppruna sem finna sig í starfsemi
félagsins til að skrá sig til leiks í haust.
Samstaðan og eldmóðurinn sem skapast á
viðburðum UAK eiga sér enga hliðstæðu og við
búum allar að því að vera jafnt og þétt að
byggja upp þétt tengslanet kvenna sem hafa
sterka framtíðarsýn fyrir íslenskt atvinnulíf.
Takk fyrir frábært starfsár,
Sigyn Jónsdóttir
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Yfirlit yfir viðburði ársins
Opnunarviðburður
5. september 2017
Ráðhús Reykjavíkur

Samfélagsleg ábyrð fyrirtækja
5. október 2017
Arion banki

Heimsókn í Viðskiptaráð Íslands
9. nóvember 2017
Viðskiptaráð

Fyrirtækjaheimsókn til WOW air
7. desember 2017
WOW air

Tengslakvöld

22. september 2017
Hallveigarstaðir

Námskeið í streitustjórnun
17. október 2017
Háskólinn í Reykjavík

Örfyrirlestrakvöld um starfsþróun
28. nóvember 2017
Vonarsalur SÁÁ

Bíókvöld: Hvað er svona merkilegt við
það?
13. desember 2017
Bíó Paradís

Opnunarviðburður 2018:
Markmiðasetning
18. janúar 2018
Vonarsalur SÁÁ

Barbershop UAK: Leiðtogaverkfærið
8. febrúar 2018
Ægisgarður

UAK dagurinn
10. mars 2018
Harpa

Brúum bilið

25. apríl 2018
Veröld, hús Vigdísar

Leiðin að draumastarfinu
- Hagvangur
31. janúar 2018
PWC húsið

Fyrirtæjaheimsókn til Marels
22. febrúar 2018
Marel

Núvitundarnámskeið
23. - 24. mars 2018
Núvitundarsetrið

Aðalfundur

1. júní 2018
Hæðin veislusalur
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Opnunarviðburður starfsárs
hér

Ungar athafnakonur hófu nýtt starfsár með kynningarfundi í Ráðhúsi Reykjavíkur. Á fundinn mættu
rúmlega 150 áhugasamir gestir.
Sigyn Jónsdóttir, formaður UAK, opnaði fundinn og kynnti dagskrá vetrarins ásamt því að segja frá
félaginu og kynna nýkjörna stjórn. Næst á svið steig Liv Bergþórsdóttir forstjóri Nova,
stjórnarformaður Wow air og stjórnarmeðlimur CCP. Liv trúir því að við förum að fara sjá hraðar og
góðar breytingar í stjórnum og stjórnunarstöðum fyrirtækja á næstunni. Liv talaði um að stjórna
fyrirtæki og að vera í fyrirtækjarekstri væri eins og að vera hópíþrótt. Það þarf að setja saman rétta
liðið, ef hún hefur ekki fundið rétta liðið þá hefur hún fært sig um set og fundið sér nýjan vettvang.
Þá var komið að Claudie Wilson, héraðsdómslögmanni. Claudie kemur frá Jamaíku en hún ﬂutti til
landsins árið 2001 og hefur starfað hjá Rétti lögmannsstofu síðan árið 2013 og fengist þar við
mannréttindamál, þá aðallega innﬂytjenda- og ﬂóttamannamál. Claudie lauk próﬁ til að öðlast
héraðsdómslögmannsréttindi haustið 2016 og er fyrsti einstaklingurinn utan Evrópu til að ljúka slíku
próﬁ hér á landi. Claudie sagði glöð frá sögum um barnæsku sína og ﬁnnst gaman að rifja upp
æskuminningar sínar en það gefur henni tækifæri til að velta því fyrir sér hvar hún er stödd í dag,
hvar hún var stödd þá og hvert hún stefnir.

Tengslakvöld
Tengslakvöld Ungra athafnakvenna fór fram föstudaginn 22 . september sl . á kvennaheimilinu
Hallveigarstöðum . Hátt í 100 félagskonur sáu sér fært að mæta en markmið kvöldsins var að þétta hópinn
vel saman og fá félagskonur til að kynnast betur innbyrðis.
Á viðburðinn kom Margrét Erla Maack veislustjóri , magadansmær og DJ svo fátt eitt sé nefnt. Hún sagði
frá sér og sinni reynslu í skemmtanabransanum og hvernig henni hefur tekist að markaðssetja sjálfa sig.
Að loknu erindi Margrétar tóku við umræðuborð . Stjórnin var búin að undirbúa 8 vel valin málefni fyrir
hvert borð og svo mátti hver og ein segja sína upplifun eða skoðun . Hver hópur hafði um 20 mínútur við
hvert borð og svo mátti færa sig á annað borð. Eins og við mátti búast voru umræðurnar áhugaverðar og
líﬂegar. Í heildina heppnaðist tengslakvöld UAK virkilega vel og má svo sannarlega segja að markmiði
kvöldsins haﬁ verið náð.
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Samfélagsleg ábyrgð
Hvað er samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og hvernig kemur slík
ábyrgð jafnréttismálum í atvinnulíﬁnu við? Hafa fyrirtæki yﬁrlýsta
stefnu um samfélagslega ábyrgð og hvernig fylgja þau henni eftir?
Til að svara þessum spurningum og mörgum ﬂeiri héldu Ungar
athafnakonur opinn fund þann 5. október sl. í fyrirlestrasal Arion
banka . Við fengum til liðs við okkur fjölbreyttan hóp gesta sem öll
eiga það sameiginlegt að hafa þekkingu á samfélagslegri ábyrgð
fyrirtækja, þó frá ólíkum hliðum málsins. Viðmælendur voru Fanney
Karlsdóttir
stjórnarformaður
Festu,
miðstöðvar
um
samfélagsábyrgð fyrirtækja, Halla Tómasdóttir fyrirlesari og ráðgjaﬁ á alþjóðavettvangi,
Haraldur Guðni
Eiðssson upplýsingafulltrúi
Arion banka og Sigurður Hannesson
framkvæmdastjóri Samtaka Iðnaðarins.

Streitustjórnun
Þann 17 . október 2017 fengu Ungar athafnakonur
til
sín Ragnheiði Guð ﬁnnu Guðnadóttur í Háskólann í Reykjavík
og héldu þar námskeið í streitustjórnun.
Ragnheiður er framkvæmdastjóri Forvarna ehf . og er með
meistaragráðu í Félags- og vinnusálfræði.
Markmið námskeiðsins var að fræða félagskonur um almenna
streitu og hvernig hún hefur áhrif á daglegt líf okkar. Þá var
lögð sérstök áhersla á hvað sé að valda streitu, hvaða
aﬂeiðingar hún hafi í för með sér og hvað sé hægt að gera til
þess að draga úr og fyrirbyggja streitu.
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Heimsókn í Viðskiptaráð Íslands
Ungar athafnakonur fjölmenntu í Viðskiptaráð Íslands þar sem Ásta Sigríður Fjeldsted,
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður Viðskiptaráðs Íslands og
fyrsta konan til að gegna því hlutverki skiptust á að segja sögur og deila áhugaverðri og fjölbreyttri
reynslu sinni. Báðar tvær höfðu ógrynni ráðlegginga fram að færa og fengu félagskonur að skyggnast
inn í hvernig það er að starfa þar sem konur eru í minnihluta. Ásta sagði að þó það væri vissulega
mikilvægt að vera vel undirbúin þá skipti einnig máli að vera afslöppuð og að stress megi ekki koma í
veg fyrir að fólk nýti tækifærin sem bjóðast.

Í umræðunni um hindranir varpaði Ásta spurningu út í sal og vildi forvitnast um upplifun
félagskvenna af þessum málum. Nokkrar félagskonur sem starfa í upplýsingatæknigeiranum nefndu
dæmi um að þær fengju á sig neikvæðan stimpil fyrir að ræða jafnréttismál í vinnunni og
samstarfsfélagar einnar höfðu meira að segja gengið svo langt að segja hana eiga auðvelt með að fá
vinnu kyns síns vegna. Katrín Olga var ekki lengi að benda á staðreynd málsins og talaði til kvenna
þvert á atvinnulíﬁð: „Það er ekki verið að ráða ykkur af því að þið eruð konur. Það er verið að ráða
ykkur af því að þið eruð hæfar og ekki láta segja ykkur eitthvað annað.“

Örfyrirlestrakvöld

Þann 28. nóvember sl. stóðu Ungar athafnakonur fyrir örfyrirlestrakvöldi um starfsþróun.
Sandra Björg Helgadóttir hóf fyrirlestraröðina en hún fór yﬁr það hvernig hún komst í gegnum þær
hindranir sem urðu á vegi hennar í þeirri starfsþróun sem hún þráði hjá Ölgerðinni. Hún ræddi um
mikilvægi þess að láta ekki aðra ákveða þinn veg og þína getu í starﬁ.
Lára Óskarsdóttir fjallaði um leiðtogahæfni og hvernig við getum unnið gegn vanmati á okkur sjálfum.
Hún telur sjálfstal eitt mikilvægasta samtalið sem við eigum og segir mikilvægt að miða okkur við
jafnvægið hjá sjálfum okkur í stað þess að horfa á aðra. Því næst tók Unnur María Birgisdóttir við en hún
fjallaði um draumastar ﬁð og leiðina þangað . Þegar kemur að því að ﬁnna starf við hæﬁ er mikilvægt að
vera fylgin sér. Hún segir tilﬁnningu leiða okkur áfram mun meira en skynsemi . Kristrún Frostadóttir
fór yﬁr undirbúning fyrir viðtöl og samtöl almennt um starfsþróun . Hún fjallaði um það hve mikil
sölumennska það er að segja satt og rétt frá sjálfum sér þegar það kemur að því að sækja um starf, skóla
eða jafnvel styrk . Í síðasta fyrirlestri kvöldsins fjallaði Guðrún Ragnarsdóttir um laun og launaviðtöl .
Samkvæmt Guðrúnu er undirbúningur lykilatriði í launaviðtölum . Þá er einnig mikilvægt að vita
fyrirfram hverju maður vill ná fram, ásamt því að kynna sér kaup og kjör fyrir sambærileg störf.
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Heimsókn í WOW air
Ungar athafnakonur fjölmenntu í fyrirtækjaheimsókn
til WOW air ﬁmmtudagskvöldið 7. nóvember 2017. Hjá
WOW starfa um 1.100 manns, þeirra á meðal þrjár
kröftugar konur sem tóku á móti okkur, kynntu okkur
fyrir starfsemi félagsins og sögðu okkur svo sínar
sögur. Þetta voru þær Ragnhildur Geirsdóttir,
aðstoðarforstjóri, Svanhvít Friðriksdóttir (Svana),
forstjóri samskiptasviðs og Jónína Guðmundsdóttir
(Nína), forstjóri mannauðssviðs. Við fengum góða
kynningu á fyrirtækinu sjálfu, fengum að kynnast
þessum þremur kjarnakonum betur og eftir
áhugaverðar umræður luku þær kvöldinu með góðum
hvatningarorðum og heilráðum sérstaklega miðuðumtil
Ungra athafnakvenna.

Bíókvöld
Þann 13. desember 2017 skipulögðu Ungar athafnakonur sitt fyrsta bíókvöld. Það var haldið í Bíó Paradís
og sýnd var myndin ,,Hvað er svona merkilegt við það ”. ,,Hvað er svona merkilegt við það" fjallar um
skrautlega kvennabaráttu níunda og tíunda áratugarins . Myndin rekur sögu Kvennalistans og annarra
kvenfrelsishreyfinga á gróskumiklum tímum og hvað gerist þegar grasrótarsamtök storma inn í hið
skipulagða ker ﬁ.
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Markmiðasetning
Opnunarviðburður UAK 2018 var haldinn ﬁmmtudagskvöldið þann 18.
janúar í Vonarsal í húsnæði SÁÁ . Viðburðurinn var opinn öllum sem
höfðu áhuga á og mættu rúmlega 100 manns til að hlusta á
fyrirlesturinn sem fjallaði um markmiðasetningu ,tímastjórnun og
jákvæða sálfræði . Gestir kvöldsins voru þær Þóra Hrund
Guðbrandsdóttir , viðskipta - og markaðsfræðingur
og Erla
Björnsdóttir , sálfræðingur og dr. í líf- og læknavísindum , eigendur
MUNUM dagbókarinnar.
Þær Þóra og Erla fóru yﬁr mikilvægi þess að setja sér markmið og
hvernig maður hámarkar líkurnar á árangri. Þóra talaði um að ﬂestir
könnuðust við að setja sér áramótaheit og að 90% áramótaheita
klikka fyrir 16. janúar , ekki vegna þess að þau eru ﬂókin heldur vegna þess að það klikkar eitthvað á
leiðinni . Hún nefndi einnig að fólk sem setur sér markmið sé tíu sinnum líklegra til að ná árangri . Til að
fylgjast með árangrinum þurfa markmiðin að vera sértæk og mælanleg . ,,Fólk sem nær miklum árangri
hefur lent í því að mistakast margoft . Það eina sem skiptir máli er að gefast ekki upp og skoða hvað það
er sem er að klikka . Lykilatriðið er að gefast ekki upp ” sagði Þóra . Undir lokin fór Erla yﬁr það að þrátt
fyrir að markmiðasetning og eftirfylgni sé mikilvæg þá mætti alls ekki detta í fullkomnunaráráttu ,
samanburð við fólk á samfélagsmiðlum og niðurrif . ,,Okkur hættir til að einblína á veikleika okkar og
gleyma styrkleikunum. Það sem einkennir sigurvegara er trúin á að þau geti sigrað” sagði Erla.

Leiðin að draumastarﬁnu
Ungar athafnakonur fjölmenntu í fyrirtækjaheimsókn til Hagvangs miðvikudaginn 31 . janúar .
Félagskonur fengu að fræðast um starfsemi Hagvangs , hvernig sé best að ná draumastar ﬁnu ásamt
ýmsu öðru.
Gyða Kristjánsdóttir , ráðgja ﬁ hjá Hagvangi , opnaði kvöldið og fékk félagskonur til að stíga út fyrir
þægindarammann með nokkrum æﬁngum. Gyða fór yﬁr það að gott væri að hugsa um hvert við stefnum
og hvað við viljum gera í líﬁnu. Þegar við höfum komist að því hvert við stefnum þá er mikilvægt að koma
því á framfæri sem mestu máli skiptir fyrir starﬁð sem sótt er um. Þá tók Geirlaug Jóhannsdóttir við en
hún kynnti Hagvang og starfsemi þeirra.
Katrín S. Óladóttir , framkvæmdastjóri Hagvangs, lokaði kvöldinu
með nokkrum áhugaverðum punktum . Katrín byrjaði á að hrósa
nafni félagsins og undirstrikaði hversu margt orðið athafnakona
getur þýtt . ,,Ég veit ekki hversu margar konur ég hef ráðið og
fylgst með þeim eﬂast með hverju árinu” segir Katrín. Hún segir of
fáar konur stýra stórum fyrirtækjum en að þeim fari fjölgandi . Þá
fullyrti hún að eftir tíu ár munum við sjá mun jafnari skiptingu. ,,Ég
heyri ekki lengur : Finndu fyrir okkur karl í þetta. Nú skiptir aldur,
kyn eða bakgrunnur ekki öllu máli heldur einstaklingurinn og
hvað viðkomandi stendur fyrir ” segir Katrín . Hún segir konur
orðnar kjarkaðri en áður og það sem þær þurfa að passa er að þora
að stíga inn í umræðu og hafa skoðanir á hlutum.
13

Barbershop
Ungar athafnakonur héldu vinnustofu 8. febrúar sl . að fyrirmynd
HeForShe verkfærakistunnar og var þetta í fyrsta skipti í heiminum sem
slík vinnustofa var haldin fyrir ungt fólk . Ásdís Ólafsdóttir , leiðandi
höfundur Barbershop Toolbox , kynnti fyrirkomulag og markmið
vinnustofunnar sem var að fá þátttakendur til að líta inn á við, ígrunda
eigin hugmyndir og skilning á ójafnrétti. Vinnustofan var fyrsti viðburður
Ungra athafnakvenna þar sem konur jafnt við karla ræða saman um
jafnréttismál og þátttakendur fá tækifæri til að deila eigin upplifun.
Aðspurðar áttu konur í erfiðleikum með að velja sögu um kynbundna
mismunun eða kynferðislega áreitni því þær sjálfar og allar þeirra
vinkonur höfðu sögu að segja . Karlarnir lýstu því hvernig þeir hefðu
sumir hverjir ekki tekið eftir ójafnréttinu fyrr en út á vinnumarkaðinn
væri komið. Aðspurðir um hver sé helsta áskorun karlmanna við að styðja
konur og beita sér markvisst í baráttunni gegn kynjamisrétti sögðu
karlarnir að þessar aðstæður kvenna séu svo fjarri þeim, þeir lendi í slíku
misrétti nokkrum sinnum á ævinni en konur kljáist við þetta vandamál
frá 12-13 ára aldri sem er lýjandi til lengri tíma litið. Þó hafi margt breyst í
kjölfar #metoo byltingarinnar og þeir séu mun meðvitaðari en áður.
Þá voru megin niðurstöður um hvernig er hægt að bregðast við kynjamisrétti á þá leið að mikilvægt
er að allir átti sig á að jafnrétti er gott fyrir alla.

Heimsókn í Marel
Marel bauð Ungum athafnakonum í fyrirtækjaheimsókn fimmtudaginn 22 . febrúar sl. og tók
Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir , yfirmaður vöruþróunar hjá Marel, á móti félagskonum.Marel hafði
nýlega náð þeim áfanga að hafa 100 konur við störf í Garðabæ og fengu félagskonur að kynnast sjö
konum með mismunandi bakgrunn sem starfa við mismunandi störf innan fyrirtækisins . Marel hefur
skilað matvælaiðnaðinum og samfélaginu auknum verðmætum en með stöðuga nýsköpun að leiðarljósi
hefur Marel umbreyst úr sprotafyrirtæki í heimsleiðtoga á sínu sviði . ,,Á sama tíma og maður fær að vera
kona í vöruþróun er fjórða iðnbyltingin í gangi. Tækifærin eru óendanleg – ímyndið ykkur þetta!“ sagði
Guðbjörg og sýndi félagskonum hvernig fyrirtækið nýtir sér sýndarveruleika í sinni starfsemi. Guðbjörg
deildi sinni sýn þegar kemur að því að samtvinna frama og fjölskyldulíf en hún tók þá ákvörðun að
eignast barn á sama tíma og hún tók við starfi sem yfirmaður vöruþróunar.
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UAK dagurinn 2018: Höfum áhrif
í breyttum heimi
UAK dagurinn, ráðstefna tileinkuð ungum konum í
atvinnulífinu, var haldinn í fyrsta skipti þann 10.
mars í Norðurljósum, Hörpu, en um 250 ungar
konur og karlar sóttu ráðstefnuna.
Ráðstefnan bar yfirskriftina „Höfum áhrif í
breyttum heimi“ og markmið hennar var að gera
stjórnendum fyrirtækja, stjórnmálamönnum og
ungu fólki í atvinnulífinu á Íslandi grein fyrir
kröftum vel menntaðra og reynslumikilla kvenna
ásamt mikilvægi þess að hlustað sé á kröfur þessa
öfluga hóps hvað varðar atvinnutækifæri.

,
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Meðal fyrirlesara voru Halla Tómasdóttir , Alda
Karen Hjaltalín , Paula Gould , frumkvöðullinn
Laura Kornhauser og Eliza Reid forsetafrú. Fyrri
panelumræður
dagsins fjölluðu um störf
framtíðarinnar og stöðu kvenna í því samhengi .
Umræðunum stýrði Guðrún Sóley Gestsdóttir og
viðmælendur hennar voru Ari Kristinn Jónsson
rektor
HR , Stefanía
G . Halldórsdóttir
framkvæmdastjóri
hjá Landsvirkjun , Þórdís
Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ráðherra og
Ægir Már Þórisson forstjóri Advania.
Í seinni panelumræðum dagsins var tekið fyrir
hvernig umræðan um áhrifamiklar konur er
öðruvísi en um karla. Björg Magnúsdóttir talaði við
Rannveigu Rist forstjóra Alcan á Íslandi , Salvöru
Nordal umboðsmann barna og Steinunni Valdísi
Óskarsdóttur fyrrverandi borgarstjóra.
Myndbönd af ráðstefnunni má ﬁnna á Youtube
rás Ungra athafnakvenna.
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Núvitundarnámskeið
Pálína í Núvitundarsetrinu hélt námskeið fyrir Ungar athafnakonur daganna 23. og 24. mars. Markmið
námskeiðsins var að þjálfa vakandi athygli og auka meðvitund um það sem er að gerast innra með
okkur. Hjálpa okkur að tengjast líkamanum, nýta þá visku sem býr innra með okkur og læra að
bregðast við aðstæðum af yfirvegun og ró í stað þess að bregðast sjálfvirkt við. Áhersla var lögð á
reynslunám þar sem félagskonur upplifðu efnið á eigin skinni með ýmsum hugleiðslu æfingum. Hvatti
Pálína til umræðu í tímunum svo mikinn lærdóm var hægt að draga af reynslunni sem einnig dró fram
þá þætti sem við eigum sameiginlega sem manneskjur.

Brúum bilið
Ungar athafnakonur í samstarfi við W.O.M.E.N., Samtök kvenna af erlendum uppruna, héldu
vinnustofu 25. apríl sl. að fyrirmynd Barbershop verkfærakistu UN Women. Við leituðum leiða fyrir
konur af fjölbreyttum uppruna til að brúa bilið milli ólíkra menningarheima og byggja þannig upp
sterkara samfélag. Við tókum höndum saman og sköpuðum valdeflandi umræðuvettvang þar sem
raddir allra fengu að heyrast, óháð uppruna.
Laura Cervera, ein stjórnarkvenna W.O.M.E.N. kynnti fyrirkomulag vinnustofunnar og flutti Eliza
Jean Reid hugvekju um hvernig er að vera innflytjandi á Íslandi – sem seinna varð forsetafrú. Að auki
var Alice Bower, fyndnasti háskólaneminn 2018, með virkilega gott uppistand.
Í meginatriðum voru niðurstöður umræðanna þær að fólki er mismunað eftir uppruna , t.d. hvernig
hörundslitur getur skipt máli, bæði í umræðu og framkomu Íslendinga við innflytjendur, eða hvernig vel
menntaðar konur af erlendum uppruna fá ekki vinnu við hæfi. Þá upplifa konur af erlendum uppruna oft
félagslega einangrun og það að þær tali litla eða enga íslensku sé oft hindrun.
Hátt í 60 konur sáu sér fært að mæta og við þökkum stjórn W.O.M.E.N. kærlega fyrir gott samstarf.

Ungar athafnakonur
Ársreikningur
Starfsárið 2017-2018
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Rekstrarreikningur
2017-2018

Rekstrartekjur
Félagsgjöld ………………...……………….. 1,503,000
UAK dagur ………………..………………... 2,450,000
Aðrar tekjur …………….………………….. 680,884
4,633,884

Rekstrargjöld
Viðburðir (aðrir en UAK dagur) * ... -1,266,571
UAK dagur ……………………………..…... -2,565,656
Laun og launatengd gjöld ……..…….. 0
Auglýsingar og lén ………………..…….. -54,724
Innheimtuþjónusta og
þjónustugjöld ……………………………... -57,592
Annar rekstrarkostnaður ……..……... -115,608
-4,060,151
Afkoma fyrir fjármagnsliði ……..…. 573,733

Fjármagnsliðir
Fjármagnsgjöld …………………....……... -954
Fjármagnstekjur …………………...…….. 4,771
3,817
Hagnaður af reglulegri starfsemi 577,550
*Ath: Í kostnaði við viðburði er gert ráð fyrir kr 356,750 fyrir aðalfund
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Efnahagsreikningur
2017-2018

Eignir
Viðskiptakröfur ……………………….

342,575

Aðrar skammtímakröfur ………....

0

Handbært fé * ………………………...

1,106,998
1,449,573

Eignir samtals ……………………..….

1,449,573

Eigið fé
Rekstrarhagnaður / -tap ………...

577,550

Óráðstafað eigið fé …….……….…... 872,023
1,449,573

Skuldir
Aðrar skammtímaskuldir ………..

0
0

Eigið fé og skuldir samtals …..

1,449,573

*Ath: Í handbæru fé er gert ráð
fyrir kr 356,750 fyrir aðalfund
sem er dregið frá heildarstöðu
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Sjóðstreymi
2017-2018

Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður / -tap ……..……. 577,550
Hreint veltufé frá rekstri ……...….. 577,550

Rekstrarliðir
Breyting á rekstrartengdum
eignum ………………………………………. 342,575
Breyting á rekstrartengdum
skuldum …………………………………….. 0
Handbært fé til rekstrar ……...….... 234,975

Hækkun / lækkun handbærs fjár .. 234,975
Handbært fé í upphafi árs …….……. 872,023
Handbært fé í lok árs ………....……... 1,106,998
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