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Tölfræði ársins

Um UAK
Félagið Ungar athafnakonur (UAK) var stofnað árið 2014 af Lilju Gylfadóttur. Meðlimir félagsins eru ungar
konur á Íslandi sem vilja stuðla að jafnrétti, hugarfarsbreytingu og framþróun í samfélaginu. UAK starfar
fyrir konur sem vilja skara fram úr á hinum ýmsu sviðum og gera allt sem í þeirra valdi stendur til að styrkja
stöðu og framtíð ungra kvenna sem stjórnendur og þátttakendur í atvinnulífinu.
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. Árið 2018-2019 voru
félagskonur samtals 275 talsins.
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Stjórn UAK
Stjórn Ungra athafnakvenna er kjörin á
aðalfundi félagsins sem haldinn er árlega.
Hún er skipuð sex félagskonum sem kosnar
eru til tveggja ára í senn.

Anna Berglind Jónsdóttir
Va r a f o r m a ð u r o g v i ð b u r ð a s t j ó r i
Anna er 28 ára tölvunarfræðingur frá HR og starfar í hugbúnaðarþróun
hjá Wuxi Nextcode Genomics. Hún eyddi lokaönninni í Tölvunarfræði í
Maryland í Bandaríkjunum þar sem hún vann sem lærlingur hjá
Fraunhofer CESE og vann meðal annars að verkefnum fyrir DARPA
(Defense Advanced Research Projects Agency).

Auður Albertsdóttir
Kynningastjóri
Auður er 29 ára og með BA gráðu í bókmenntafræði frá Háskóla Íslands
og MS gráðu í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum frá sama skóla. Hún
starfar sem ráðgjafi hjá Aton og var áður umsjónarmaður viðskiptafrétta á
mbl.is.

Ásbjörg Einarsdóttir
Fjármálastjóri

Ásbjörg er 28 ára rekstrarverkfræðingur. Hún útskrifaðist með
meistarapróf frá Stanford University í Californiu vorið 2017 og starfar sem
sérfræðingur í tekjustýringu Icelandair. Áður starfaði hún sem
sérfræðingur í áhættustýringu Arion banka.
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Stjórnarkonur

Stjórn UAK
Kolfinna Tómasdóttir
Ráðstefnustjóri

Kolfinna er 25 ára og nemur lögfræði og Mið-Austurlandafræði við
Háskóla Íslands. Samhliða náminu starfar hún hjá Fjárvakri og var
nýverið ráðin í stöðu alþjóðafulltrúa SHÍ.

Sigyn Jónsdóttir
Formaður

Sigyn er 30 ára rekstrarverkfræðingur frá Columbia University í New York.
Hún starfar hjá hugbúnaðarfyrirtækinu Men & Mice og situr í stjórn
nýsköpunarfyrirtækisins Mure.

Snæfríður Jónsdóttir
Viðskiptastjóri
Snæfríður Jónsdóttir er 25 ára viðskiptafræðingur. Hún starfar sem
verkefnastjóri hjá auglýsingastofunni TVIST.
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Formaður UAK

Sigyn Jónsdóttir
Starfsárið 2018-2019 einkenndist af aukinni fjölmiðlaumfjöllun um félagið, fjölbreyttum
viðburðum og hárbeittum umræðum. UAK dagurinn var haldinn í annað sinn og
heppnaðist sem fyrr einstaklega vel. Eins og fyrri ár hittust félagskonur á tengslakvöldum,
málstofum og námskeiðum og heimsóttu áhugaverð fyrirtæki sem hafa sterkar
kvenfyrirmyndir í sínum röðum og vinna að jafnrétti.
UAK í umræðunni
Við upphaf starfsárs tók stjórn UAK ákvörðun um að halda áfram vegferð sinni í átt að auknum sýnileika félagsins. Því
fleiri sem vita af félaginu, því líklegra er að konur sem eiga heima í félaginu taki þátt. Enn fremur er mikilvægt að UAK sé
áberandi í umræðunni en nú í vetur höfðum við aldeilis hátt og fengum verðskuldaða athygli í fjölmiðlum. Í janúar hóf
UAK umræðu á samfélagsmiðlum sem úrvinnslu úr #MeToo byltingunni þar sem fólk var hvatt til að deila sögum af áreitni
á vinnustað undir myllumerkinu #vinnufriður. Átakið heppnaðist vel og í kjölfarið fékk félagið tækifæri til að skila inn áliti á
þingsályktunartillögur Alþingis er tengjast jafnréttismálum. UAK var einnig áberandi á Alþjóðadegi kvenna þar sem við
hringdum bjöllunni fyrir jafnrétti í Kauphöll Íslands þann 8. mars og vöktum athygli á mikilvægi þess að leiðrétta
kynjahallann í stjórnum og æðstu stjórnunarstöðum stærstu fyrirtækja landsins, að brjóta glerþakið frá báðum hliðum fyrir
fullt og allt.
UAK dagurinn
Ráðstefna tileinkuð ungum konum í atvinnulífinu, UAK dagurinn svokallaði, var haldinn í annað sinn og heppnaðist
frábærlega. Um 250 manns mættu til að hlusta á fyrirlesara og málstofur, tóku virkan þátt í umræðunni og skemmtu sér
saman í kokteilboði í lok dags. Yfirskrift ráðstefnunnar í ár var Brotið glerþak til frambúðar og hnýtti dagskráin saman
byltingar samtímans, áhrif þeirra og afleiðingar og framtíðarhugsjón fyrir atvinnulífið sem er enn svo þjakað af kynjahalla
þegar kemur að æðstu stjórnunarstöðum og valdamiklum hlutverkum í þjóðfélaginu. Það má með sanni segja að UAK
dagurinn sé hefð sem er komin til að vera og ætla má að vinsældir ráðstefnunnar komi til með að aukast með ári hverju
ef fram fer sem horfir.
UAK og fjölbreytileikinn
Eftir sem áður vill félagið ná til breiðs hóps í samfélaginu og í ár var ákveðið að leggja áherslu á viðburði sem tengjast
atvinnugreinum öðrum en tækni og viðskiptum. Meðal annars heimsóttum við Borgarleikhúsið, ræddum umfjöllun um
konur í fjölmiðlum, hittum stjórnmálakonur og heyrðum af þeirra reynslu, héldum viðburð um umhverfismál í samhengi
jafnréttis og hittumst á fyrirlestrakvöldi um fjölskylduréttindi. Með fjölbreyttum viðburðum fengu félagskonur innsýn inn í
ólíka upplifun kvenna út frá starfi þeirra og bakgrunni, ásamt því að UAK náði mögulega til kvenna sem áður höfðu haldið
að félagið væri einvörðungu fyrir konur í viðskiptum. Við viljum að öllum konum sem hafa áhuga á starfsemi félagsins líði
eins og þær séu hjartanlega velkomnar og sú vinna hefur skilað okkur skráningum frá konum á ýmsum aldri, úr öllum
kimum atvinnulífsins.
UAK sem vörumerki
Hluti af þeirri vinnu að auka sýnileika félagsins og vinna að ímynd þess er að styrkja vörumerkið enn frekar. Nafnið Ungar
athafnakonur hefur af sumum þótt villandi og þá sér í lagi að athafnakonur séu konur í viðskiptum. Á starfsárinu hefur
stjórn UAK unnið markvisst að því að nota frekar skammstöfunarheitið UAK yfir félagið og starfsemi þess. Með þeim
hætti má ætla að UAK skapi sér stærri sess og haldi áfram að vera félag sem stjórnvöld og leiðtogar í samfélaginu
þekkja sem málefnalegt félag fyrir konur sem ætla sér langt í atvinnulífinu.
Einu sinni UAK, alltaf UAK
Tíminn flýgur og nú er tveggja ára setu minni í stjórn UAK lokið. Það hefur verið einstakur heiður að starfa fyrir félag sem
skiptir okkur allar svo miklu máli. Að láta að sér kveða og starfa með jafnrétti að leiðarljósi í hópi kvenna sem eru hver
annarri hæfileikaríkari er starf sem ég myndi taka að mér aftur og aftur. Ég hlakka til að mæta á UAK viðburði næstu árin.
Takk fyrir mig.
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Yfirlit

Viðburðir 2018-2019
1

Opnunarviðburður - 5. sept 2018 - Nauthóll

2

Tengslakvöld - 21. sept 2018 - Hallveigarstaðir

3

Örfyrirlestrakvöld um fjölskylduréttindi - 3. okt 2018 - HR

4

Eru konur auðveldara skotmark? - 30. okt 2018 - Arion banki

5

Frumkvöðlakonur - 15. nóv 2018 - Stélið

6

Námskeið í framkomu og ræðumennsku - 27. nóv 2018 - HR

7

Fyrirtækjaheimsókn í Advania - 5. des 2018 - Advania

8

#vinnufriður - 17. jan 2019 - Kex hostel

9

Tengslakvöld - 1. feb 2019 - Mengi

10

Heimsókn til Sýnar - 13. feb 2019 - Sýn

11

UAK dagurinn - 16. mars 2019 - Harpa

12

Leiðtoganámskeið - 9. apr 2019 - HR

13

Konur í stjórnmálum - 2. maí 2019 - Norræna húsið

14

Feminísk leið til að bjarga umhverfinu - 15. maí 2019 - Hitt húsið

15

Aðalfundur - 28. maí 2019 - Mengi
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5. SEPT 2018, NAUTHÓLL

Opnunarviðburður
Ungar athafnakonur hófu nýtt starfsár með opnum viðburði á Nauthóli. Áhuginn á félaginu leyndi sér ekki en
í kringum 170 manns mættu til að hlusta á erindi þriggja kvenna.
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, var fyrsti gestur kvöldsins. Katrín fór yfir víðan völl og talaði út frá
eigin reynslu um hvernig femínisminn hefur breyst á undanförnum áratugum. Hún byrjaði á því að segja að í
raun hefði femínistinn í henni sjálfri stækkað og breikkað eftir því sem hún eltist. Í dag þegar mörgum
stórum réttindabaráttumálum hefur verið komið í gegn hér á landi fer Katrín, eins og svo margir aðrir, að
beina sjónum sínum að rótgrónum menningarvandamálum sem eru afleiðing margra alda af óréttlæti. „Það
skiptir máli að hafa fleiri konur við borðið, sýna samstöðu og muna að maður þarf ekkert að ganga inn í
eitthvað kerfi sem karlar bjuggu til.“
Eftir að Katrín hafði lokið máli sínu steig Ingileif Friðriksdóttir, fjölmiðlakona, í pontu. Hún fyllti félagskonur
og aðra gesti eldmóði með umfjöllun sinni um hið svokallaða imposter syndrome. „Maður er svo ótrúlega
duglegur að downgrade-a sjálfan sig og festist í þessu imposter-syndromi,“ sagði hún um tilfinninguna sem
hún fékk þegar hún var beðin um að stýra kosningaþættinum „Hvað í fjandanum á ég að kjósa?” á RÚV.
„En það er ótrúlega mikilvægt að setja sig þarna út þegar maður fær svona góð tækifæri.“

Þóra Arnórsdóttir, ritstjóri fréttaskýringaþáttarins Kveiks á RÚV, lokaði þessu frábæra kvöldi. Hún gerði
jafnrétti á vinnumarkaðnum og óraunhæfar kröfur kvenna til sjálfra sín að umfjöllunarefni sínu. „Það eru til
dæmis aðeins örfáar konur sem halda út innan fjölmiðla. Við sjáum einstaka konur en engan veginn nógu
margar. Þær geta ekki varið það heima fyrir að vera með skítakaup og vinna á vöktum en karlarnir geta það
einhverra hluta vegna,“ sagði Þóra og bætti því við að við yrðum að hafa það í huga að yfirmenn nýttu sér oft
samviskubit og samviskusemi kvenna. Hún bætti því við að ungar konur sem ætla að hafa áhrif á umræðuna
verða að láta í sér heyra, taka þátt, fylgjast með og vita hvað er í gangi.
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2 1 . S E P T 2 0 1 8 , H A L LV E I G A R S TA Ð I R

Tengslakvöld I
Fyrra tengslakvöld Ungra athafnakvenna þetta starfsárið fór fram á kvennaheimilinu
Hallveigarstöðum. Um það bil 70 félagskonur sáu sér fært að mæta og fengu þar gott
tækifæri til að kynnast betur innbyrðis og gæða sér á pizzum.
Saga Garðarsdóttir, leikkona og grínisti, opnaði viðburðinn eins og henni einni er
lagið. Saga fór um víðan völl og talaði meðal annars um þær áskoranir sem fylgja því
að eignast sitt fyrsta barn. Uppistandið hennar uppskar mikil hlátrasköll meðal
viðstaddra og var frábær byrjun á skemmtilegu kvöldi. Í kjölfarið stóð stjórn UAK fyrir
kvenlægri spurningakeppni og kepptust félagskonur áfram innbyrðis í hinum ýmsu
partíleikjum fram eftir kvöldi. Markmið kvöldsins var að hrista hópinn betur saman
sem heppnaðist aldeilis vel í þetta skiptið.
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3 . O K T 2 0 1 8 , H Á S K Ó L I N N Í R E Y K J AV Í K

Örfyrirlestrakvöld um
fjölskylduréttindi
Um fjörtíu konur mættu á örfyrirlestrakvöld UAK um fjölskylduréttindi. Kvöldið var einstaklega vel heppnað
og sköpuðust áhugaverðar umræður eftir öll erindi kvöldsins.
Fyrst á svið var Dagný Ósk Aradóttir Pind, lögmaður hjá Rafiðnaðarsambandi Íslands. Dagný fræddi
félagskonur um réttindi mæðra og foreldra á vinnumarkaði, réttinn til fæðingarorlofs, greiðslur,
uppsagnarvernd, réttindi foreldra á vinnumarkaði þegar það kemur að veikindum barna og fleira sem þessu
fylgir.
Næst á svið var Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Marel á Íslandi. Það er óhætt að segja
að saga Guðbjargar sé einstök en um áratug eftir að hafa eignast sitt fyrsta barn með þáverandi eiginmanni
sínum fór hún einstæð í glasafrjóvgun og varð ólétt. Á sama tíma fékk hún nýja krefjandi stöðu innan Marel
og lýsti hún því m.a. hvernig hún tók aðeins sex vikur í fæðingarorlof en lét það virka.

Björt Ólafsdóttir, formaður Bjartrar framtíðar og fyrrverandi Umhverfis- og auðlindaráðherra, var þriðji gestur
kvöldsins. Björt er þriggja barna móðir og lýsti hvernig það hafi verið að vera fyrst á þingi en svo ráðherra
með ung börn á heimilinu. Sagði Björt að það hafi almennt gengið vel en bætti við að hún hefði ekki séð
mikið af manninum sínum á þessum árum og þau hefðu aðallega hist í útidyrahurðinni.
Síðasti gestur kvöldsins var Helen Breiðfjörð, mannauðsstjóri Sýnar. Hún fór yfir málin frá sjónarhorni
vinnustaðarins og mannauðsstjórans. Helen hefur beitt sér fyrir jafnrétti í stöðu sinni og Sýn er með
áhugaverða stefnu í gangi þegar það kemur að vinnuumhverfi, sveigjanleika og fjölskyldulífi.
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30. OKT 2018, ARION BANKI

Panel: Eru konur auðveldara
skotmark?
Rúmlega 100 manns mættu á pallborðsumræður Ungra athafnakvenna sem haldnar voru undir yfirskriftinni
„Eru konur auðveldara skotmark?“. Umfjöllunarefnið var umræða um konur, bæði í fjölmiðlum og annars
staðar. Viðmælendur kvöldsins voru Andrés Jónsson, framkvæmdastjóri Góðra samskipta, Edda Sif
Pálsdóttir, íþróttafréttakona og þáttastjórnandi hjá RÚV, Katrín Olga Jóhannesdóttir, formaður Viðskiptaráðs
Íslands og Stefanía Óskarsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Umræðurnar fóru um víðan
völl og var velt upp spurningum eins og hvort það sé erfiðara að fá konur í viðtal, af hverju konur virðast oft
fá harðari og öðruvísi umfjöllun í fjölmiðlum en karlar og hvers vegna það er vegið öðruvísi og oft á
persónulegri hátt að konum en körlum.

#MeToo byltingin barst einnig í tal ásamt afstöðu karla í slíkum málum. „Um leið og maður fór að tala um
meðvitað eða ómeðvitað kynferðislegt eða kynbundið misrétti t.d bara í orðræðunni, eins og að allt sé
karllægt þar, eða hrútskýringar eða augnaráðið, þá urðu þeir brjálaðir,“ sagði Katrín. Benti Edda á að sér
þætti eins og karlar væru hræddari við að taka afstöðu í málum sem tengjast konum. Nefndi hún sem dæmi
að þegar hún varð fyrir ofbeldi í vinnuferð í Rússlandi í sumar hafi fjölmiðlakonur stigið fram og fordæmt það
en ekkert heyrðist í fjölmiðlakörlum. „Af hverju sendu þeir ekki líka eitthvað frá sér?“ spurði Edda og sagðist
hafa fengið fjölmörg skilaboð og faðmlög en voða lítinn stuðning frá körlum opinberlega.
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15. NÓV 2018, STÉLIÐ

Frumkvöðlakonur
Ungar athafnakonur buðu félagskonum á viðburð undir yfirskriftinni Frumkvöðlakonur. Tilgangur kvöldsins
var að veita félagskonum tækifæri til að fræðast um og heyra frá konum sem hafa stofnað fyrirtæki eða
starfað í frumkvöðlaumhverfinu á einn eða annan hátt.
Gestir kvöldsins voru þær Jarþrúður Ásmundsdóttir, starfandi framkvæmdastjóri Icelandic Startups, Kolbrún
Bjargmundsdóttir, sérfræðingur hjá Rannís, Helga Valfells, frumkvöðull og stofnandi Crowberry Capital, Vala
Halldórsdóttir, frumkvöðull og framkvæmdastjóri Framtíðarinnar og Sandra Mjöll Jónsdóttir Buch,
frumkvöðull og vörustjóri Florealis.

Viðmælendur kvöldsins voru flestar sammála um mikilvægi þess að vera í góðu teymi, ekki starfa í
einangrun heldur fá fleiri með sér í lið með fleiri sjónarhorn á hugmyndina. Einnig var talað um að konur
ættu að vera óhræddar við að hafa samband við hina og þessa í bransanum og biðja um ráð eða aðstoð.
Tengslanet og mikilvægi þess bar einnig á góma. Töluðu gestir kvöldsins t.d. um að það væri virkilega
mikilvægt að vera með gott tengslanet ekki aðeins upp á tengsl heldur líka til að fá hvatningu og hvetja
aðra. Voru nokkrar sem mældu með því að senda skilaboð á ókunnugt fólk til að fá ábendingar og spyrjast
fyrir. Með þessu gætu skapast verðmæt tengsl.
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2 7 . N Ó V 2 0 1 8 , H Á S K Ó L I N N Í R E Y K J AV Í K

Námskeið í ræðumennsku
Þriðjudagskvöldið 27. nóvember héldu Ungar athafnakonur námskeið í framkomu- og ræðumennsku. Engin
önnur en Sigríður María Egilsdóttir var fengin til að kenna námskeiðið en hún hefur stundað ræðumennsku
um árabil, í gegnum ræðukeppni enskufélagsins á Íslandi, MORFÍs, TedX, á erlendum ráðstefnum og nú
nýlega á þingi. Þá hefur hún einnig kennt og þjálfað framsögn og ræðuskrif í nokkur ár, en hún var þjálfari
MORFÍs-liðs Verzlunarskóla Íslands í 4 ár.Hátt í fimmtíu félagskonur nýttu sér námskeiðið sem var virkilega
fróðlegt og skemmtilegt.
Sigríður hóf kvöldið á að fara yfir það sem þarf að hafa í huga við ræðuskrif eins og fyrir hvern ræðan er,
hver tilgangur hennar er og hvar áheyrandinn stendur. Einnig fræddi Sigríður okkur um hvernig huga skal
að uppsetningu ræðna og grundvallaratriði í flutningi þeirra. Sigríður sýndi jafnframt mikilvægi þátta eins og
áhersluþagna, handahreyfinga og blæbrigða í ræðum og gerði hópurinn saman æfingar. Benti Sigríður á að
áheyrendur heyri ræðu yfirleitt aðeins einu sinni og því væri mikilvægt að vera skýrmæltur, nota
augnsamband og jafnframt hafa þekkingu á efni ræðunnar og sýna einlægni. Fyrst og fremst þurfi sá sem
flytur ræðuna að skilja hvað hann er að segja og af hverju.

5 . D E S 2 0 1 8 , A D VA N I A

Heimsókn til Advania
Ungar athafnakonur heimsækja á hverju starfsári fyrirtæki og fá að heyra frá sterkum fyrirmyndum í hinum
ýmsu geirum. Síðasti viðburður haustannar var fyrirtækjaheimsókn til Advania í byrjun desember. Á móti
hópnum tóku þær Sesselía Birgisdóttir, markaðsstjóri, Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, þáverandi
framkvæmdastjóri rekstrar og þjónustu og Íris Sigtryggsdóttir, fræðslustjóri. Það var virkilega skemmtilegt,
fræðandi og hvetjandi að hlusta á og síðan spjalla við þessar öflugu konur.

Sesselía hóf kvöldið og talaði meðal annars um mikilvægi þess að skapa og þekkja vel sitt persónulega
vörumerki. Fyrir hvað stendur þú og hvað kemur þú með að borðinu? Íris sagði frá því hvernig hún endaði á
að vinna fyrir Advania og fræddi félagskonur um stefnur og aðgerðir sem þau hafa tekið í jafnréttismálum.
Eva Sóley sagði frá tilviljanakenndum ferli sem var ekki þaulplanaður en um leið virkilega spennandi og
skemmtilegur. Lagði hún áherslu á mikilvægi þess að vera opin fyrir tækifærum sem koma og kýla á þau.
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17. JAN 2019, KEX HOSTEL

#vinnufriður
Stjórn Ungra athafnakvenna blés til samstöðufundar undir yfirskriftinni #vinnufriður í byrjun árs. Var tilgangur
fundarins að vekja athygli á rétti fólks að sinna starfi sínu í friði og hvetja stjórnvöld og leiðtoga í atvinnulífinu
til að skilgreina hvaða afleiðingar og eftirfylgni áreitni á vinnustað hafi fyrir gerendur og þolendur. Fundurinn
fór fram á Kex hostel þann 17. janúar og var opinn öllum.
Daginn fyrir fundinn ákváðu stjórnarkonur að byrja að birta reynslu sína af áreitni á vinnustað undir
myllumerkinu #vinnufriður. Viðbrögðin létu ekki á sér standa og tóku fjölmargir þátt. Framtakið vakti mikla
athygli og var fjallað um það í helstu fjölmiðlum.
Á samstöðufundinum fengum við frábæra gesti, þær Klöru Óðinsdóttur, lögfræðing, Elísabetu Brynjarsdóttur,
þáverandi forseta SHÍ og Hönnu Katrínu Friðriksson, þingflokksformann Viðreisnar.
Erindi Klöru fjallaði um kynferðislega áreitni á vinnustað, forvarnir, umgjörð og eftirfylgni. Talaði Klara um að
kynferðisleg áreitni yrði aldrei upprætt með lögum einum saman þar sem að fræðsla og hugarfarsbreyting
þurfi einnig að eiga sér stað. Klara sagði skorta úrræði þegar allt væri búið að gerast; hvað kemur svo? Að
hennar mati ætti að vera til staðar faglega menntaður ráðgjafi á vinnustöðum sem veitir aðstoð fyrir þolendur
og gerendur.
Elísabet byrjaði á að nefna að það væri ekki langt síðan manni var ekki trúað, væri bara að væla eða „hefði
verið að bjóða upp á þetta“. Elísabet nefndi jafnframt í sínu erindi jaðarsetta hópa. „Við erum hér á
samstöðufundi, en hvað með konurnar sem komast ekki hingað í kvöld? Í samfélaginu eru líka jaðarsettir
hópar sem oft er ekki trúað. Þær leita í heilbrigðiskerfið og þeim er ekki trúað. Þær fá ekki vettvang til að leita
réttar síns.”
Hanna Katrín byrjaði á því að ræða #MeToo og þá byltingu sem því fylgdi. Blaðið var brotið því rödd þolenda
kom fram og sagði frá þessari rótgrónu menningu. Þá velti hún því upp hvernig best væri að halda áfram.
„Við erum auðvitað öll orðin þreytt, en það er bara tvennt í boði: Annað hvort breytum við þessu hér og nú
eða höldum áfram að ræða þetta. Við getum breytt þessu.“
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Eftir viðburðinn sendi stjórn UAK frá sér yfirlýsingu sem var send á alla þingmenn á Alþingi sem og fjölmiðla
sem birtu yfirlýsinguna. Í henni kom m.a. fram að það væri ljóst af frásögnum fjölda Íslendinga að #MeToo
baráttunni er hvergi nærri lokið og að eftirfylgni er víða ábótavant. Skorað var á stjórnvöld og leiðtoga í
atvinnulífinu að takast á við þá áreitni sem enn á sér stað á íslenskum vinnumarkaði.
Í kjölfarið var stjórn Ungra athafnakvenna beðin um að skila inn umsögn við
tillögu til þingsályktunar um áætlun fyrir árin 2019–2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess.
Þar lagði stjórnin til að þeir vinnustaðir sem sýnt geti fram á skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á
vinnustað, ásamt aðkomu óháðs fagaðila við framgöngu slíkra mála, fái einhverskonar viðurkenningu frá
Vinnueftirlitinu þess efnis.
Kolfinna Tómasdóttir, stjórnarkona Ungra athafnakvenna, fór í kjölfarið á fund allsherjar- og
menntamálanefndar Alþingis þann 19. febrúar þar sem hún gerði grein fyrir umsögn stjórnarinnar og svaraði
spurningum nefndarmanna.
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1. FEB 2019, MENGI

Tengslakvöld II
Síðara tengslakvöld UAK á starfsárinu 2018-2019 fór fram föstudagskvöldið 1.
febrúar í Mengi þar sem um 40 félagskonur mættu og gerðu sér glaðan dag.

Markmið tengslakvölda UAK er að félagskonur styrki innbyrðis tengslanet sitt og
skemmti sér saman og tókst það vel þetta kvöldið. Að þessu sinni var appið Kahoot
notað til að kynnast hvor annari betur sem vakti stormandi lukku.

Þá var blásið til nafnakeppni fyrir UAK kokteilinn sem boðið var upp á í kokteilboði
UAK dagsins. Rannveig Erlendsdóttir bar sigur úr býtum með kokteilanafnið Broken
Glass. Einnig var dagskrá UAK dagsins kynnt.

Rithöfundurinn og fjölmiðlakonan Tobba Marinós kíkti til okkar og flutti erindið „Konur
sem stúta gleðinni" sem er byggt á rannsókn sem Tobba gerði sem lokaverkefni sitt í
MPM námi sínu. Rannsóknin sneri að því hvernig kyn skiptir máli í samskiptastíl
þegar horft er til samskipta á vinnustað með tilliti til vellíðan og frama. Niðurstöðurnar
voru virkilega áhugaverðar og vöktu áheyrendur til umhugsunar
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12. FEB 2019, SÝN

Heimsókn til Sýnar
Þann 12. febrúar 2019 fór UAK í fyrirtækjaheimsókn til Sýnar. Þar tóku tvær flottar konur, þær Helen og
Bára Mjöll, á móti okkur.
Fyrirtækið varð til í lok árs 2017 við sameiningu Vodafone og 365 miðla að fráskildum pappírsútgáfum. Við
samrunann tvöfaldaðist starfsmannafjöldi Fjarskipta, móðurfélags Vodafone, og fór úr 300 starfsmönnum í
rúmlega 600. Stækkunin hafði ýmsar áskoranir í för með sér, m.a. að sameina menningu tveggja ólíkra
fyrirtækja. Sýn virðist hafa tekist vel til við áskoranirnar og vinna nú út frá pýramída sem listar upp hlutverk
fyrirtækisins, stefnu þess, sýn og gildi. Þau hvetja starfsfólk sitt til að vera skapandi og vinna í
vinnuumhverfi sem þau kalla BESTA, en fyrirmynd þess sækja þau í vinnuumhverfi Vodafone erlendis.
Meginþráðurinn í BESTA er að hafa hvetjandi, skapandi og opið umhverfi. Stjórnendur Sýnar eru vissir um
að með nýrri kynslóð starfsmanna séu kröfurnar um hreyfanleika og sveigjanleika að aukast og hafa því
sveigjanlega vinnuaðstöðu starfsmanna. Helen benti á að með því móti gæti maður setið við hliðina á
forstjóranum einn daginn og í sófa þann næsta. Við það hyrfu valdaveggir á vinnustaðnum. Þetta er stór
þáttur í jafnréttisstefnu fyrirtækisins þar sem fyrirkomulagið auðveldar t.d. aðgengi að stjórnendum.
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1 6 . M A R S 2 0 1 9 , H A R PA

UAK dagurinn
UAK dagurinn 2019, ráðstefna tileinkuð jafnrétti kynjanna, var haldinn í annað skipti þann 16. mars í
Norðurljósasal Hörpu. Á þriðja hundrað einstaklinga sóttu ráðstefnuna sem heppnaðist einstaklega vel.

Ráðstefnan í ár bar yfirskriftina Brotið glerþak til frambúðar og vísar í glerþakið svokallaða, sem er skilgreint
sem ósýnileg hindrun á frama kvenna í atvinnulífinu en mörg okkar hafa rekist harkalega á þetta þak sem
heldur niðri konum og minnihlutahópum um allan heim. Markmið ráðstefnunnar var að vekja athygli
stjórnvalda og leiðtoga í íslensku atvinnulífi á framtíð ungra kvenna og þeim gríðarlegu áhrifum sem
glerþakið hefur því kynjajafnrétti er ekki einkamál kvenna, heldur vandamál okkar allra.

Frú Vigdís Finnbogadóttir opnaði ráðstefnuna og setti sterkan tón fyrir daginn þegar hún minnti okkur á að
brestir í glerþakinu heyrðust út í heim. Ásamt Vigdísi voru fyrirlesarar úr ýmsum áttum, en þeir voru Sigríður
Dúna Kristmundsdóttir, Bergur Ebbi Benediktsson, Ragnhildur Ágústsdóttir, María Rut Kristinsdóttir og
Guðbjörg Heiða Guðmundsdóttir. Einnig voru tvennar panelumræður á dagskrá. Þær fyrri báru heitið Frá
byltingum og bakslögum til aðgerða og stýrði Auður Albertsdóttir umræðum. Gestir panelsins voru Adda
Þóreyjardóttir Smáradóttir, Guðrún Ögmundsdóttir, Silja Bára Ómarsdóttir og Þorsteinn V. Einarsson. Seinni
panelumræðurnar báru heitið Er pláss fyrir konur á toppnum? og stýrði Edda Sif Pálsdóttir umræðum.
Panelgestir voru Helga Valfells, Lilja Gylfadóttir, Stefán Sigurðsson og Páll Harðarson. Einnig var spiluð
kveðja frá Helenu Morrissey, en bókina hennar It‘s a Good Time to be a Girl var að finna í gjafapokum
ráðstefnugesta. Við færum samstarfsaðila okkar Origo og bakhjörlunum Kviku, Marel og Sýn bestu þakkir
fyrir stuðninginn, en án þeirra hefðum við ekki getað boðið upp á jafn glæsilega dagskrá.
Eftir vel heppnaða ráðstefnu héldu ráðstefnugestir í Björtuloft þar sem kokteilboð Kviku fór fram og
DJ Dóra Júlía hélt uppi góðri stemningu. Það var frábært að sjá félagskonur og aðra gesti tengjast enda
mikið að ræða eftir þétta dagskrá.

Á UAK deginum fengu ráðstefnugestir tækifæri til að ræða við þau sem hafa barist fyrir kynjajafnrétti síðustu
áratugi og velta upp þeim byltingum sem hafa orðið, hvaða árangri þær hafa náð og hvaða bakslög hafa
orðið, ásamt því að skoða stöðuna í dag og bága stöðu er varðar kynjahlutföll æðstu stjórnenda. Við rýndum
í ósýnilegar hindranir á frama kvenna í atvinnulífinu, glerþakið svokallaða, og fengum dýrmæt ráð frá
stórkostlegum fyrirmyndum.
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Ljóst er að fyrri kynslóðir kvenna sem enn standa undir glerþakinu hafa án árangurs reynt að brjóta sér leið
í gegn en það er á ábyrgð okkar allra að skapa jafnrétti í atvinnulífinu. Með UAK deginum 2019 skoruðu
Ungar athafnakonur á leiðtoga í atvinnulífinu að sýna hugrekki og leiða með fordæmi. Við getum öll lagt lóð
okkar á vogarskálarnar til að hér ríki kynjajafnrétti og við verðum að sitja við sama borð ef við ætlum að ná
fullkomnum árangri. Það þýðir ekki að hafa konur í stjórnunarstöðum til að fylla upp í einhvern kynjakvóta á
blaði en gefa þeim svo ekki ákvörðunarvald og völdin sem eiga að fylgja. Kona er ekki til skrauts, hún er
öllum eiginleikum borin til að ráða yfir sér, kjósa, stjórna og lifa. Saman getum við öll barist fyrir kynjajafnrétti
og haldið áfram að vinna að betri framtíð.

Við getum ekki beðið eftir breytingum. Við þurfum að hrinda þeim í framkvæmd og nú er sú stund runnin
upp að þeir sem standa ofan á glerþakinu stígi niður fæti og mölbrjóti þetta mikla samfélagsmein. Glerþakið
má brjóta frá báðum hliðum og nú er kominn tími til að mölva það.
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9 . A P R 2 0 1 9 , H Á S K Ó L I N N Í R E Y K J AV Í K

Leiðtoganámskeið
Í apríl var haldið leiðtoganámskeið fyrir félagskonur. Mikil aðsókn var á námskeiðið sem fylltist á innan
örfáum klukkustundum.

Ungar athafnakonur höfðu fengið Eyþór Eðvarðsson, þjálfara og ráðgjafa hjá Þekkingarmiðlun, til liðs við
sig en hann fjallaði um hlutverk og ábyrgð stjórnandans. Þátttakendur svöruðu spurningalista sem segir til
um stjórnunarstíl svarandans og voru stjórnunarstílarnir svo kynntir og farið ofan í saumana á því hvenær
er best að nota hvaða stíl. Farið var í hlutverkaþjálfun þar sem þátttakendur unnu í hópum og þurftu að
tækla raunveruleg vandamál sem gætu komið upp á vinnustaðnum.

Almenn ánægja var með viðburðinn og fóru þátttakendur út þónokkuð fróðari um mismunandi
stjórnunarstíla og hvenær skuli beita þeim.

2. MAÍ 2019, NORRÆNA HÚSIÐ

Konur í stjórnmálum
Næst síðasti viðburður starfsárs Ungra athafnakvenna var haldinn fimmtudagskvöldið 2. maí en yfirskrift
viðburðarins var Staða kvenna í pólitík. Gestir viðburðarins voru stjórnmálakonurnar Áslaug Arna
Sigurbjörnsdóttir, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Helga Vala Helgadóttir, Lilja Alfreðsdóttir og Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir. Eitt helsta markmið viðburðarins var að skapa öruggan vettvang fyrir bæði gesti og
félagskonur til að tjá sig og má með sanni segja að ákveðin „trúnó” stemning hafi skapast í sal Norræna
hússins þetta kvöldið.

Á viðburðinum var allri umræðu um flokka og pólitík sleppt. Þess í stað deildu stjórnmálakonur reynslu sinni
af því hvernig það er að vera kona í pólitík á Íslandi ásamt þeim áskorunum og tækifærum sem fylgja
starfinu. Að loknum erindum gafst félagskonum tækifæri til að spyrja þessar reynslumiklu konur spjörunum
úr og sköpuðust afar áhugaverðar umræður í lok viðburðarins. Kvöldið var einstakt að því leyti að gestir
viðburðarins töluðu á afar persónulegum nótum og gáfu félagskonum innsýn inn í líf og starf
stjórnmálakvenna á Íslandi.
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15. MAÍ 2019, HITT HÚSIÐ

Feminísk leið til að
bjarga umhverfinu
Ungar athafnakonur í samstarfi við Unga umhverfissinna héldu umræðukvöld í Hinu
húsinu þann 15. maí sem bar yfirskriftina „Femínísk leið til að bjarga umhverfinu“.
Velt var upp spurningum eins og hvaða tengsl séu á milli jafnréttis- og loftlagsmála
og hvernig hægt sé að vinna saman að jafnrétti að leiðarljósi til að leysa
umhverfisvanda heimsins. Frábær mæting var á umræðukvöldið en um 40 manns
mættu. Þátttakendur voru úr báðum félögum og einnig aðilar utan félaganna sem var
einstaklega gaman að sjá.

Rakel Guðmundsdóttir var fundastjóri en hún býr yfir mikilli þekkingu á
umhverfismálum. Þá var fjölmiðlakonan Þóra Arnórsdóttir með hugvekju en hún hefur
lengi brunnið fyrir málaflokknum. Eftir erindin var hópnum skipt upp í sjö hópa sem
ræddu fyrirfram ákveðnar spurningar. Farið var um víðan völl en rauði þráðurinn var
samband jafnréttis- og umhverfismála.

Svo virðist sem flestir á umræðukvöldinu hafi verið sammála um að það þurfi skýrari
stjórnvaldsaðgerðir og sterkari ábyrgð fyrirtækja í þessum mikla vanda sem við
stöndum frammi fyrir. Mikilvægt sé að sýna róttækni, reyna að hafa áhrif og þrýsta á
þá sem hafa raunveruleg völd. Fyrst og fremst þurfi þó að vinna saman til þess að
árangur náist.
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YFIRLIT OG SKJÁSKOT

Fjölmiðlaumfjöllun
Fjölmiðlaumfjöllun um félagið jókst töluvert á starfsárinu ef litið er til fyrri ára. Fjallað var um félagið á öllum
helstu miðlum, í dagblöðum, netmiðlum, útvarpi og sjónvarpi. Umfjöllunin var helst um #vinnufrið og UAK
daginn en einnig um opnunarviðburðinn í september og sameiginlegan viðburð UAK og Ungra
umhverfissinna í maí.
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Ungar athafnakonur
Ársreikningur
Starfsárið 2018-2019
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Rekstrarreikningur
2018-2019

Rekstrartekjur
Félagsgjöld ………………………..

1,629,000

UAK dagur …………………………

2,748,400

Aðrar tekjur ………………………..

0
4,377,400

Rekstrargjöld
Viðburðir (aðrir en UAK dagur) * ..

-1,038,644

UAK dagur …………………………

-3,168,571

Laun og launatengd gjöld ………..

0

Auglýsingar og lén ………………..

-95,270

Innheimtuþjónusta og
þjónustugjöld ………………………

-28,387

Annar rekstrarkostnaður …………

-132,749
-4,463,621

Afkoma fyrir fjármagnsliði …….

-86,221

Fjármagnsliðir
Fjármagnsgjöld ……………………

-276

Fjármagnstekjur …………………..

1,249
973

Hagnaður af reglulegri starfsemi

-85,248

*Ath: Í kostnaði við viðburði er gert ráð fyrir kr 104,650 fyrir
aðalfund
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Efnahagsreikningur
2018-2019

Eignir
Viðskiptakröfur ……………………

0

Aðrar skammtímakröfur ………….

0

Handbært fé * ……………………..

1,030,865
1,030,865

Eignir samtals …………………….

1,030,865

Eigið fé
Rekstrarhagnaður / -tap …………

-85,248

Óráðstafað eigið fé ………………

1,116,113
1,030,865

Skuldir
Aðrar skammtímaskuldir ………..

0
0

Eigið fé og skuldir samtals …..

1,030,865

*Ath: Í handbæru fé er gert ráð fyrir kr 104,650 fyrir aðalfund sem
er dregið frá heildarstöðu
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Sjóðstreymi
2018-2019

Rekstrarhreyfingar
Rekstrarhagnaður / -tap ………….

-85,248

Hreint veltufé frá rekstri ………..

-85,248

Rekstrarliðir
Breyting á rekstrartengdum eignum

0

Breyting á rekstrartengdum
skuldum …………………………….

0

Handbært fé til rekstrar …………

-85,248

Hækkun / lækkun handbærs fjár ..

-85,248

Handbært fé í upphafi árs ……….

1,116,113

Handbært fé í lok árs ……………

1,030,865
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