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Fræðslunefnd FIE 

Fundargerð 6 

Dags. 3.10.2016 

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

Dagskrá: 

1. Haustráðstefna:  

a. Dagskrá liggur fyrir. BÝJ sendir fyrsta tölvupóst á félagsmenn og vekur athygli á 

ráðstefnunni, BÝJ mun hafa samband við Natura og fá staðfest að salur hafi verið 

tekin frá fyrir ráðstefnuna og hversu margir komast að í fyrsta kastinu. 

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

bréfi til Miklosar um efni haustráðstefnu með þessari fundargerð. Uppbygging að 

bréfinu er þessi: 

i. Almennur inngangur og kynning á okkur. 

ii. Almenn kynning og yfirferð á samtímaeftirliti og – endurskoðun - 

skilgreiningar á samtímaeftirliti og samtímaendurskoðun. Hvað er þetta og 

hver er ávinningurinn? 

iii. Hvað er það sem endurskoðendur nota af gögnum almennt og úr 

samtímaeftirliti stjórnenda, eiga endurskoðendur að þróa sína eigin 

mælikvarða eða eftirlit til að koma á samtímaendurskoðun og hvaða breytur 

á þá að mæla og hvernig. 

1. Hvaða þekkingu þarf, 

2. Tæknistig.... 

iv. Hlutverk stjórna, endurskoðunarnefndar og æðstu stjórnenda við 

samtímaeftirlit og samtímaendurskoðunar. 

v. Verkefni: Viljum fá case study þar sem verkefnið er að koma fram með 

mælikvarða til að stunda samtímaendurskoðun, ræða og rökstyðja. 

1. Kynna 

2. Endurgjöf. 

vi. Taka dæmisögur af árangri við samtímaendurskoðun og samtímaeftirlit. 

vii. Taka dæmisögur af því hvernig stjórnir og æðstu stjórnendur vinna með 

samtímaeftirlit og samtímaendurskoðun í störfum sínum. 

viii. Biðja um endurgjöf á bréfið. 

c. Ákveðið var að hætta við leita styrkja hjá fyrirtækjum þar sem tíminn sem eftir er 

fram að ráðstefnu er of stuttur. 

d. Í samræmi við síðustu fundargerð verður gerð markhópagreining fyrir fleiri hópa 

(GIB/JME) þegar auglýsingin liggur fyrir: 

i. GIB mun kynna þetta fyrir Dokkunni. 

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

iii. BÝJ mun hafa samband við vefmiðla og kanna hvernig hægt er að auglýsa 

ráðstefnuna.  Ákveðið var að hún hafi 200.000 kr. til umráða og ákveði 

hvernig peningarnir verði best nýttir í auglýsingar. Hún mun einnig hafa 

samband við FLE og koma auglýsingunni á framfæri. 

2. GIB hefur haldið fyrirlestur út í HÍ. GIB hefur haft samband við HR og beðið er eftir svari. 

Fleira gerðist ekki. 
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Verkefni í bið:  

1. Fræðslufundir: 

a. Nóvember 

b. Febrúar 

c. Apríl 

2. Fréttabréf: 

a. Janúar. 

b. Maí. 

3. Endurskoðun erindisbréfs: 

a. Í bið. 

4. 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. 

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

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

CIA próf fyrir áramót og tillögu að endurskoðuðu erindisbréfi. 

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. 

 

Fundargerð samþykkt; BÝJ og GIB  

Dagsetning næsta fundar var ekki ákveðin. 


