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Fræðslunefnd FIE 

Fundargerð 4 

Dags. 6.9.2016 

Mætt: Guðmundur I. Bergþórsson (GIB) og Jóhanna María Einarsdóttir (JME). 

Dagskrá: 

1. Haustráðstefna:  

a. Í samræmi við síðustu fundargerðir mun GIB muni senda nefndarmönnum drög að 

bréfi til Miklosar um efni haustráðstefnu fyrir mánudaginn 12. september 2016. 

b. Í samræmi við síðustu fundargerðir mun GIB kanna hvort að Kristján Elvar 

Guðmundsson framkvæmdastjóri fjármálasviðs hjá Ölgerðinni geti komið með 

framlag um reynslusögu af innleiðingu samtímaeftirlits og jafnvel – endurskoðunar 

fyrir mánudaginn 12. september 2016. 

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

í um klukkustund fyrir mánudaginn 12. september 2016. 

d. Ákveðið var að setja upp eftirfarandi styrktarkerfi: 

i. Aðalstyrktaraðilar. 

1. 200.000. 

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

ii. Styrktaraðilar. 

1. 100.000. 

2. 35% afsláttur fyrir tvo miða. 

iii. Aukastyrktaraðilar: 

1. 50.000 

2. 20% afsláttur fyrir einn miða. 

iv. Styrktarlína 

1. 10.000. 

Gróflega lítur planið svona út: 

 

Nöfn styrktaraðila koma á auglýsingum og skráningargögnum ráðstefnunnar. 

Ákveðið var að: 

Auðbjörg talar við eftirfarandi banka og fjármálafyrirtæki: Landsbankann, Íslandsbanka, Arion, Kviku, 

MP-banka, Borgun og Valitor. 

3 2 1

200.000  100.000  50.000     10.000  

Boðsmiði 70.000 -    -                

Afsláttur 70.000 -    49.000 -    14.000 -    

Nettó styrkur 60.000     51.000     36.000     10.000  

Greitt f. miða 210.000  140.000  70.000     

Heildarafsláttur 140.000 - 49.000 -    14.000 -    

Styrkur 200.000  100.000  50.000     

Greitt 270.000  191.000  106.000  

Pr. þáttkanda 90.000     95.500     106.000  

Afsláttur af keyptum miðum 50% 35% 20%
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Björg Ýr tala við eftirfarandi endurskoðunarfyrirtæki: Deloitte, KPMG, PWC, Ernst&Young, BDO og 

Grant Thornton endurskoðun ehf. 

Guðmundur talar við eftirfarandi opinber fyrirtæki: Háskóli Ísland, OR, Landsvirkjun, Reykjavíkurborg, 

Seðlabankann, Ríkisendurskoðun, Kauphöll og Fjármálaeftirlit. 

Jóhanna María talar við eftirfarandi einkafyrirtæki: Ossur, Marel, Isam, Ölgerðin, Vífilfell, Nói Sírius. 

Fundur verður í fræðslunefnd í næstu viku. Þar verður lögð fram dagskrá til að senda á fyrirtækin. GIB 

býr til dagskrána. Auglýsingar verða búnar til að því loknu. 

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

a. GIB mun kynna þetta fyrir Dokkunni. 

b. GIB mun hafa samband við Stjórnvísi til að auglýsa ráðstefnuna. 

3. JME kannar nánar hvernig greiðslu fyrir veitingar er háttað. Stjórn hefur samþykkt áætlunina. 

4. BÝJ hefur sent út drög að auglýsingu til fræðslunefndar. Auglýsingin fer út í vikunni. 

5. GIB kynnti fyrir stjórna að viðræður hafi farið fram við Háskóla Íslands um starfsnám og 

nemaverkefni á sviði innri endurskoðunar og voru viðtökur stjórnar jákvæðar. Ákveðið var að 

unnið verði að því að fá fleiri fyrirtæki að borðinu og mun formaður félagsins boða 

stjórnendur innri endurskoðunareininga til skrafs og ráðagerða í því efni. 

6. GIB og BÝJ eru að undirbúa fræðslufundi fyrir háskólana. 

7. Stjórn samþykkti að fela fræðslunefnd að koma með tillögu að undirbúningsnámskeiði fyrir 

CIA próf fyrir áramót og tillögu að endurskoðuðu erindisbréfi. 

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. 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.  

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

háskólunum. 

e. Senda út ítarefni til þátttakenda. 

12. Koma með tillögu að undirbúningsnámskeiði fyrir CIA próf fyrir áramót. 

Fundargerð samþykkt; JME og GIB  

Dagsetning næsta fundar var ekki ákveðin. 


