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Fræðslunefnd FIE 

Fundargerð 11 

Dags. 16.02.2017 

Mætt: Björg Ýr Jóhannsdóttir (BÝJ), Guðmundur I. Bergþórsson (GIB) og Hinrik Pálsson (HP). 

Dagskrá: 

1. Haustráðstefna:  

a. BÝJ mun sjá um að gera ráðstefnuna upp fjárhagslega að því sem snýr að 

fræðslunefnd. Ólokið. 

b. GIB mun koma glærum sem berast frá fyrirlesurum til BÝJ sem mun koma þeim til 

félagsmanna. Ólokið. 

2. Fræðslunefnd stefnir að því að Fréttabréf FIE verði lagt niður og í stað þess verði hægt að 

skrifa greinar og setja inn á „Fréttasvæði“ á heimasíðu og fésbókarsíðu félagsins. Hlutverk 

fræðslunefndar verði þá að sjá til þess að fréttir, fundargerðir og greinar skili sér með 

reglubundnum hætti og að einhverju tilteknu lágmarki yfir árið. Enn fremur er stefnt að því 

hægt sé að setja inn komandi viðburði, fundi og fundardagskrá á dagatal á heimasíðu og 

fésbókarsíðu félagsins og/eða að senda fundarboð á félagsmenn. Stefnt að þetta 

fyrirkomulag verði hér eftir. 

BÝJ mun sjá um ofangreint f.h. fræðslunefndar með stuðningi GVV. Ólokið. 

3. Fréttabréf FIE. Efni og ábyrgðarmaður: 

a. Yfirlit yfir morgunverðarfundi (BÝJ). 

b. Haustráðstefna (GIB). 

c. Fræðslufundir HÍ-HR-Dokkan (GIB) 

d. Pistill um Alþjóðaráðstefnu innri endurskoðenda 2016 og 2017. 

e. Nordic Light (GIB/AMJ) 

f. Pistil frá stjórn (BÝJ/ÁH). 

g. Breytingar á stöðlunum (HP). 

h. Hugleiðingu fræðslunefndar um fræðslustarf (GIB-BÝJ-HP-JME). 

i. Fyrirkomulag. 

ii. Kostnaður. 

iii. Framboð. 

iv. Annað. 

i. Breyting á erindisbréfi (HP). 

j. Hvað er framundan (BÝJ). 

k. Námskeið í stöðlunum (GIB). 

Útgáfudagur: 28. febrúar, skil á greinum 22. febrúar. 

4. Fræðslufundir: 

a. Næsti fræðslufundur;  

i. GIB mun hafa samband við Dale Carnegie fyrir næsta fund um að halda erindi 

á sviði „soft skill“. Jákvætt svar hefur borist. 

ii. GIB mun hafa samband við Einar Guðbjartsson hjá HÍ. Jákvætt svar hefur 

borist. Stefnt á næsta morgunverðarfund 16. mars. 

iii. HP mun kanna mögulegt erindi um nýjungar um peningaþvættismál. Er í 

vinnslu Stefnt á morgunverðarfund í maí. 

iv. GIB mun kanna mögulegt erindi um persónuvernd. Beðið eftir svari. 
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v. BÝJ mun kanna mögulegt erindi um uppbyggingu og skipulag IIA og 

breytingar á stöðlum IIA. Er í vinnslu Stefnt á næsta morgunverðarfund 16. 

mars. 

vi. HP mun kanna mögulegt erindi um mansal. Stefnt á morgunverðarfund í maí. 

vii. Fyrirhugað er að næsti fundir verði í kringum 16. mars og 9. maí. BÝJ mun 

kanna fundarstaði. 

b. Ákveðið var að óska eftir fundi með FLE um samstarf og samskipti (GIB). Beðið eftir 

svari. 

5. Farið var yfir erindisbréf. Ákveðið að GIB sendi það út til breytinga og samþykkta. Að því 

loknu verði erindisbréfið sent stjórn. Ólokið. 

6. GIB hefur skoða hvernig er hægt að setja upp námskeið fyrir faggildingarpróf. Fram kom að 

HR (Opni háskólinn) býður upp á samstarf við að halda námskeiðin. Ákveðið hefur verið að 

bjóða upp á námskeið á þessu ári. GIB hefur fengið verð frá IIA fyrir kennsluefni og aðgengi er 

að efni fyrir leiðbeinendur. Ákveðið var að GIB mun kanna verðið hjá GLEIM og að því loknu 

verður stjórn félagsins sent erindi um að námskeið verði haldið á þessu ári. Er í vinnslu 

 
7. Í samræmi við síðustu fundargerð mun GIB ýta á eftir því að fá fund með stjórnendur innri 

endurskoðunareininga til skrafs og ráðagerða um starfsnám. Ólokið. 

 

  

Fleira gerðist ekki. 

 

Fundargerð samþykkt; BÝJ, GIB og HP.  

 


