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Fræðslunefnd FIE 

Fundargerð 9 

Dags. 18.11.2016 

Mætt: Björg Ýr Jóhannsdóttir (BÝJ), Guðjón Viðar Valdimarsson (GVV), 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. 

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

félagsmanna.  

2. GIB hefur haft samband við HR og hefur flutt kynningu í dag fyrir meistaranema í fjármálum, 

endurskoðun og stjórnunarreikningsskilum. 

3. GVV lýsti því að stjórn hafi rætt útgáfumál og –form félagsins (BÝJ). Vilji nefndarinnar er að: 

a. 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 og greinar skili sér með reglubundnum hætti og að 

einhverju tilteknu lágmarki yfir árið.  

GVV lýsti því að gerð verði tilraun með að gefa út greinar jafnóðum og svo verði 

greinum safnað saman í fréttabréf sem verði tekið saman tvisvar á ári.  

Enn fremur kom fram hugmynd um að gera tilraun með að senda út lifandi upptöku 

frá fræðslufundinum og kanna hvort að hægt sé að rukka fyrir fyrirlesturinn og veita 

endurmenntunareiningar fyrir það. 

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

GIB mun skrifa grein um haustráðstefnuna. 

b. Fundargerðir fræðslunefndar verði gerðar aðgengilegar fyrir félagsmenn um leið og 

fundi er lokið. 

BÝJ mun sjá um þetta f.h. fræðslunefndar með stuðningi GVV.  

c. Að hægt sé að setja inn komandi viðburði, fundi og fundardagskrá á dagatal á 

heimasíðu og fésbókarsíðu félagsins og/eða að senda fundarboð á félagsmenn. 

4. Fræðslufundir: 

a. Næsti fræðslufundur verður um sviksemisrannsóknir, aðferðafræði og dæmisögur. 

23. nóvember. 

b. Jólafund verður haldinn 8. desember. 

c. Ákveðið var að óska eftir fundi með FLE um samstarf og samskipti.  

GIB mun hafa samband við formann FLE. 

5. HP sendir fræðslunefnd tillögu að endurskoðuðu erindisbréfi. 

6. GIB mun skoða hvernig er hægt að setja upp námskeið fyrir faggildingarpróf. 

7. Umræður voru um kennslu í innri endurskoðun á meistarastigi.  

 

  

Fleira gerðist ekki. 
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Verkefni í bið:  

1. Fræðslufundir: 

a. Febrúar 

b. Apríl 

2. Fréttabréf: 

a. Janúar. 

b. Maí. 

3. 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, GIB, GVV og HP.  

 


