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Fræðslunefnd FIE 

Fundargerð 12 

Dags. 22.03.2017 

Mætt: 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 hefur sent glærur sem bárust frá fyrirlesurum til BÝJ sem mun koma þeim til 

félagsmanna.  

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: 

4. Fræðslufundir: 

a. Næsti fræðslufundur;  

i. Einn fundur verður 5. apríl. Dagskráin er komin. 

ii. Einn fundur verðu í maí. Drög að dagskrá er komin. 

5. Haldin var fundur með FLE sem BÝJ og HP sóttu. Fram kom á fundinum að: 

a. Hægt er að nýta endurmenntareiningar í báðar áttir. 

b. Reynt er um FLE myndi hugsanlega miða einn til tvo fundi fyrir félagsmenn beggja 

hópa og ræða við fræðslunefnd FIE um skipulagið. 

c. FLE skipuleggur starfið ár fram í tímann þar sem dagsetningar eru ljósar og FIE verður 

að taka mið af því. 

d. Fræðslunefnd leggur til að næsta fræðslunefnd taki við „boltanum“. 

6. Dagskrá á næsta stjórnarfundi er eftirfarandi: 

1. Upplýsingagjöf og fundargerðir frá fræðslunefnd til stjórnar (fyrirkomulag og skipulag). 

2. Fréttabréfið – reynsla af útgáfunni og fyrri umræða um að gera það rafrænt með tíðari 

greinarskrifum. 

3. Könnun meðal félagsmanna um fræðslustarf næsta árs: 

a. Drög að spurningarlista. 

b. Spurningar sem stjórn vill fá svör við og hægt væri að bæta í könnunina. 

4. Dagsetningar viðburða og áætlanagerð næsta árs fyrir fræðslunefnd. 

a. Samstarf við ráðstefnufyrirtæki? 

5. Námskeið í CIA. 

a. Verð og fyrirkomulag. 

b. Auglýsingar og skipulag. 

6. Sameinað erindisbréf. 
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7. 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 

 
8. 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; GIB og HP.  

 


