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Aðalfundur STÍL, 2. mars 2012. 

Formaður Ragnheiður Jónsdóttir bauð félaga velkomna og skipaði fundarstjóra, Lovísu 

Kristjánsdóttur.  

 

1) Skýrsla stjórnar sem formaður Ragnheiður Jónsdóttir flutti. Hún nefdi það að skýrslur væru 

flestar komnar á netið og þess vegna yrðu skýrslur fluttar í styttra lagi í dag. RJ byrjaði á því 

að segja frá sumarnámskeiði síðasta sumars sem endaði sem 2ja daga vinnubúðir að Hofsósi. 

Námskeiðið átti að vera lengra en fyrirlesari forfallaðist. Upphafleg ritsmiðja verður hins 

vegar haldin í Reykjavík dagana  7.-10. ágúst,  undir stjórn Dr.Jeffreys Wilhelm.  

Ragnheiður hættir sem formaður nú og mun Brynhildur Ragnarsdóttir taka við en hún kemur  

úr röðum dönskukennara. RJ nefndi að þær væru sammála um að nú væri lag að fara í 

naflaskoðun á STÍL, endurskoða innviði og þétta umgjörð starfsins. 

2) Reikningar STÍL . Steinunn gjaldkeri STÍL lagði reikninga félagsins fyrir fund. Steinunn upplýsti 

að hún hefði tekið við í sumar og hefði ekki fengið nein gögn frá fyrri gjaldkera, enga 

reikninga o.s.frv. Fær prókúru í ágúst. Halli tæpar 900.000 sem hefur sínar skýringar. Gjald 

sem átti að greiðast 2011 var greitt í jan 2012 (v/ráðstefnu) og hlýtur því að vera gróði 2011. 

Styrkur vegna sumarnámskeiðs 2011 kom ekki í hús fyrr en 2012, en kostnaður á árið 2011. 

Fundarmenn lýstu yfir óánægju sinni með það að Steinunn skuli ekki hafa fengið aðgang að 

bókhaldsgögnum frá fyrri gjaldkera. Reikningar samþykktir einróma og Steinunni klappað lof í 

lófa.  

3) Skýrslur formanna.  Stefnt að því að hafa allar skýrslurnar á heimasíðu STÍL en styttri útgáfan 

flutt á fundinum.   

a. Skýrsla dönskukennara sem Lovísa Kristjánsdóttir flutti.  

b. Skýrsla frá ÍSBRÚ – Sólborg Jónsdóttir, formaður flutti.  

c. Skýrsla félags spænskukennara, Thelma Björk flutti.  

d. Skýrsla félags frönskukennara, Sigríður Anna Guðbrandsdóttir flutti.  

e. Skýrsla enskukennara – Jón Hannesson flutti.  

f. Skýrsla þýskukennara – Sigurborg Jónsdóttir flutti.   

g. Skýrsla félags ítölskukennara – Hulda Hlín Magnúsdóttir flutti 

Að öðru leyti er vísað í skýrslur formanna á heimasíðu STÍL. 

4) Reikningar tímaritsins Málfríðar – Ásmundur Guðmundsson fór yfir þá. – Ásmundur nefndi að 

engin greiðsla væri nú vegna prófarkalesturs vegna þess að hann tók það sjálfur að sér. 

Styrkur frá ráðuneyti upp á 500.000 krónur veittur nú fyrir stuttu og er það mjög ánægjulegt 

og þarf að nálgast hann í ráðuneytið.  Reikningar samþykktir athugasemdalaust.   

5) Ákvörðun árgjalds. – Árgjaldið var lækkað síðast, í 500 kr á félagsmann. Ákveðið að hafa það 

óbreytt að sinni.  



 

2 
 

 

6) Lagabreytingar sem Lovísa kynnti. Breytingin varðar 4. gr. laganna. Breytingartillagan er um 

það hvenær skuli halda aðalfund og hvernig skuli boðað til hans. Breytingartillagan hljóðar 

upp á að halda skuli aðalfund í febrúar EÐA mars ár hvert. Önnur tillaga kom síðan um að 

halda skuli aðalfund fyrir lok marsmánaðar og var það samþykkt. Breytingartillagan hljóðar 

því svona: ,,Aðalfundur skal haldinn í lok marsmánaðar ár hvert ....“.  

Einnig var samþykkt að boða megi til aðalfundar með tölvupósti.  

7) Kosning skoðunarmanna reikninga. Óbreytt. Peter Rasmussen áfram samþykktur og Erika 

Frodell annar skoðunarmaður.  

8) Önnur mál. –  

a. Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, verðandi formaður hélt smá tölu og nefndi m.a. að 

framundan væri að hlúa að samtökunum ekki síst vegna yfirvofandi breytinga með 

nýrri námskrá. Mikil tækifæri fælust í nýrri námskrá. Þriðja tungumálið á í vök að 

verjast og hvatti Brynhildur okkur til að líta til Norðmanna, hvernig þeir fara að því að 

styðja við þriðja tungumálið, plús kínversku, arabísku o.fl. tungumál sem þar er farið 

að kenna. STÍL ber að upplýsa skólastjórnendur, nefndir, fræðsluráð um stöðu og 

mikilvægi tungumála. Öll tungumál eru jafn mikilvæg.  

b. Erindi aðalfundar frá stjórn STÍL, varðandi ,,greiðslu“ til stjórnarmeðlima. Það þarf 

samþykki aðalfundar til að heimila greiðslur til formanns, gjaldkera og ritara. Það 

stendur ekkert um þetta í lögum STÍL.  Bent var á að allir stjórnarmeðlimir eigi að fá 

eitthvað greitt. Einhver þóknun hefur víst verið greidd en það var ekki gert s.l. ár. Í 

lögum stendur að halda skuli fjóra fundi að lágmarki á ári. Viljayfirlýsing lesin upp og 

hún samþykkt, þ.e. að stjórn skuli fá einhverja þóknun fyrir fundarsetur sínar. 

c. Sigríður Anna greindi frá því að í MH væri verið að undirbúa nýja námskrá og 

kennarar telji að verið sé að brjóta lög varðandi kennslu erlendra tungumála. Fleiri 

skólar eigi eftir að fara í gegnum þetta mál og spurning hvort STÍL eigi ekki að grípa 

eitthvað inn í. Því var velt upp hvort ráðuneytið eigi ekki að gera úttekt á því hvort 

verið sé að ná hæfnimarkmiðum ráðuneytisins. Hafdís Ingvarsdóttir sagði fundinum 

frá því að hún hefði heyrt að ráðuneyti ætli að hafa eftirlit með því hvort nemendur 

nái þeirri færni/kunnáttu sem krafist er á viðeigandi þrepi. Spurning hvað þeir ætli að 

gera ef skóli nær ekki kröfum þrepsins.  

9) Formlegum fundi slitið en kl. 20 komu tónmenntakennarar/kórstjórar og tóku við 

viðurkenningu fyrir sitt framlag til tungumálanáms.  

 

Vera Ósk Valgarðsdóttir, fundarritari.  

 


