
Fræðslunefnd FIE 

Fundargerð 3 

Dags. 24.8.2016 

Mætt: Guðmundur I. Bergþórsson (GIB) og Björg Ýr Jóhannsdóttir (BÝJ). 

Dagskrá: 

1. Haustráðstefna:  

a. Í samræmi við síðustu fundargerð var ákveðið GIB muni senda nefndarmönnum drög 

að bréfi til Miklosar um efni haustráðstefnu. 

b. Í samræmi við síðustu fundargerð var ákveðið  að GIB og JME kanni hvaða íslenski 

aðili getur verið með framlag um reynslusögu af innleiðingu samtímaeftirlits og 

jafnvel – endurskoðunar. 

c. Ákveðið var að GIB kanni hvort að Expectus geti haldi kynningu á vörum fyrirtækisins 

í um klukkustund.  

d. Hugmynd kom fram um að bjóða fyrirtækjum að styrkja ráðstefnuna með eftirfarandi 

flokkun: 

i. Aðalstyrktaraðilar. 

1. 200.000 eða meira. 

2. Einn boðsmiði á ráðstefnuna og 50% afsláttur fyrir tvo til viðbótar. 

ii. Styrktaraðilar. 

1. 100.000 til 199.999. 

2. Einn boðsmiði á ráðstefnuna. 

iii. Aukastyrktaraðilar 

1. 10.000 til 99.999. 

Nöfn styrktaraðila koma á auglýsingum og skráningargögnum ráðstefnunnar. 

2. Í samræmi við síðustu fundargerð þarf að gera markhópagreiningu fyrir fleiri hópa (GIB/JME). 

3. JME hefur fengið tilboð frá Grand Hótel, Radisson Saga, Hótel Hilton og Hótel Natua og tekið 

saman upplýsingarnar. Niðurstaðan er eftirfarandi: 

 
 

Ákveðið var að taka tilboði Natura þar sem staðsetning og verð er talið henta best. 

Eftirfarandi drög að tekju- og kostnaðaráætlun var lögð fram: 

 
 

Fjöldi Salur Matur Verð per mann Heildarkostn. Pinnar Vín Einingaverð Veitingar Heildarkostnaður

Natura 35 75.000 6.150 8.293 290.250 6 1 1/2 5.825 203.875 494.125

Radisson Saga 35 9.600 9.600 336.000 5 1 1/2 3.900 136.500 472.500

Grand hótel 35 9.100 9.601 318.500 5.515 193.025 511.525

Hilton (1) 35 65000 7.050 8.907 311.750 5.515 193.025 504.775

Hilton (2) 35 13.500 13.500 472.500 5 1 1/2 5.515 193.025 665.525

Tekjuáætlun

Ráðstefnugjald @70.000*33 2.310.000

Ráðstefnugjald @80.000*2 160.000

Greiðsla frá OR 50.000

Styrktaraðilar 100.000

Alls 2.620.000



 
 

Ákveðið var að senda áætlanirnar á aðra meðlimi fræðslunefndar til rýni og samþykktar. 

4. Fræðslufundur í september. BÝJ hefur rætt við þá aðila sem fóru á ráðstefnuna í NY um að 

flytja örerindi um það efni sem þeim fannst áhugaverðast.  

Niðurstaðan var að sjö aðilar hafa ákveðið að taka þátt í þessu verkefni. Ákveðið var að fyrsti 

morgunverðarfundur verði haldinn 20. september. BÝJ mun kalla eftir efni frá þessum 

aðilum, búa til dagskrá og senda út póst til að auglýsa morgunverðarfundinn. BÝJ mun senda 

drög að auglýsingu til fræðslunefndar áður en hún fer út. 

5. GIB kynnti að viðræður hafi farið fram við Háskóla Íslands um starfsnám og nemaverkefni á 

sviði innri endurskoðunar en viðtökur skólans voru mjög jákvæðar. Ákveðið var að efnið yrði 

rætt við stjórn félagsins og hvort og þá með hvaða hætti félagið hafi aðkomu að þessu starfi. 

6. Ákveðið var að GIB ræði við forsvarsmenn náms í endurskoðun um kynningu (stað og stund) 

á innri endurskoðun fyrir meistaranemum. GIB og BÝJ munu halda kynninguna. 

7. Ákveðið var að auglýsa fundi fræðslunefndar sem opna fundi fyrir félagsmönnun þannig að 

þeir eigi tök á því að taka þátt í starfinu eftir áhugasviði. BÝJ kannar hvernig þessu verður best 

fyrir komið. 

Fleira gerðist ekki. 

 

Verkefni í bið:  

8. Fræðslufundir: 

a. Nóvember 

b. Febrúar 

c. Apríl 

9. Fréttabréf: 

a. Janúar. 

b. Maí. 

10. Endurskoðun erindisbréfs: 

a. Í bið. 

11. Útbreiðsla(-nefnd): 

a. Rætt á næsta fundi kynningar í háskólum og samfélaginu. 

12. Auglýsing Haustráðstefnu: 

a. Haustráðstefnan hefur verið sett á heimasíður félagsins. Ákveðið hefur verið að 

auglýsa ráðstefnuna auk þess með eftirfarandi hætti þegar dagskrá liggur fyrir: 

b. Senda póst á félagsmenn FLE. 

c. Senda auglýsingu á heimasíðu, facebook og/eða póst á félagsmenn FIE.  

Kostnaðaráætlun Verð

Fundarstaður+veitingar 494.125

Prentun 50.000

Matur+bensín 100.000

Auglýsingar 200.000

Flugfargjald 110.000

Greiðsla fyrir innlendan fyrirlesara 50.000

Hótel 50.000

Alls 1.054.125



d. Senda auglýsingu á heimasíðu, facebook og póst/eða á forstöðumann MACC í 

háskólunum. 

e. Senda út ítarefni til þátttakenda. 

Fundargerð samþykkt; BÝJ og GIB  

Dagsetning næsta fundar var ekki ákveðin. 

 


