
Finnur Birgisson

Upplýsingar vegna framboðs til stjórnar FEB 2021

„Ég fæddist á Ísafirði 1946 og ólst þar upp. Lauk stúdentsprófi frá MA

1966 og prófi í arkitektúr í Hannover/Þýskalandi 1974. Eftir heim-

komuna vann ég í nokkur ár á teiknistofum í Reykjavík, en fluttist

1980 til Akureyrar og tók við starfi skipulagsstjóra bæjarins. 1989

hóf ég rekstur eigin teiknistofu á Akureyri, með skipulagsmál, endur-

gerð gamalla húsa og almenna húsahönnun sem helstu verkefna-

svið. 2006 tók ég við starfi skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar en lét af

því starfi og fór á eftirlaun í ágúst 2016.

Frá árinu 1990 hef ég tekið þátt í pólitísku starfi, fyrst með Alþýðuflokknum fyrir norðan en

síðar með Samfylkingunni. Ég hef látið mig skattamál töluvert varða og beitti mér einkum

framan af með greinaskrifum gegn hinum séríslensku tekjutengingum barnabóta. Eftir að ég

gerðist sjálfur lífeyristaki 2016 hef ég tekið virkan þátt í hagsmunabaráttu eldra fólks og

umræðu um lífeyriskerfi almannatrygginga og baráttunni gegn jaðarsköttunum sem grassera

þar. Ásamt nokkrum öðrum liðsmönnum í Gráa hernum vann ég að stofnun Málsóknarsjóðs

Gráa hersins, sem nú hefur hrundið af stað málsókn gegn ríkinu fyrir hönd þriggja eftirlauna-

taka í þeim tilgangi að fá staðfestingu dómstóla á því að skerðingaregluverk almannatrygg-

inganna standist ekki stjórnarskrá og mannréttindasáttmála.

Ég sat í stjórn Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni 2018-2020 en sit nú í varastjórn og

er jafnframt formaður kjaranefndar félagsins sem var endurvakin 2020. Ég sóttist eftir sæti á

framboðslista Samfylkingarinnar í Reykjavík við væntanlegar Alþingiskosningar í haust, með

það yfirlýsta markmið að halda á lofti hagsmunamálum eldra fólks á þeim vettvangi, og mun ég

skipa 6. sæti S-lista í Reykjavík norður.

Ég bý í Grafarvogi, er fráskilinn, á fjóra syni, sex barnabörn og eitt barnabarnabarn.“

Nýlegar greinar:

Um Gráa herinn og lífeyrismálin, viðtal í FEB blaðinu, mars. 2021 

Er þetta satt Bjarni? Facebook færsla 13.03.2021

Um ríka manninn og almannatryggingarnar. Facebook færsla 10.02.2021

Fjárlögin og lífeyrir almannatrygginga    Grein í Kjarnanum 13.10.2020

Á hvaða leið eru stjórn LEB og formaður kjaranefndar?  Grein í Mogga 25. júní 2020

https://www.facebook.com/finnur.birgisson/posts/10207872462325761
https://kjarninn.is/skodun/2020-10-13-fjarlogin-og-lifeyrir-almannatrygginga/
https://kjarninn.is/skodun/2020-10-13-fjarlogin-og-lifeyrir-almannatrygginga/
https://www.facebook.com/finnur.birgisson/posts/10208834083165681
https://www.facebook.com/finnur.birgisson/posts/10208970336331925
https://www.facebook.com/finnur.birgisson/posts/10208981427169189


Geir A. Guðsteinsson                                               
 
Reykjavík 8. mars 2021 
 
Framboð til stjórnar Félags eldri borgara á aðalfundi 
FEB áætlaðan 15. apríl 2021 
 
Nafn; Geir A. Guðsteinsson kt. 030746-3099 
Heimili & sími; Prestastígur 6, 113 Reykjavík, s. 553-2646 & 840-9555 
Netföng; geirgudsteinsson@simnet.is & geir.gudsteinsson@gmail.com  

Hef starfað við bókhald en síðustu 40 ár sem blaðamaður og ritstjóri, bæði á landsblöðum og 
héraðsfréttablöðum. Hef mikla félagslega reynslu, m.a. formaður Knattspyrnuráðs Akureyrar, 
knattspyrnudómari og eftirlitsmaður með störfum knattspyrnudómara. Félagi í Rotary og Kiwanis um 
árabil, m.a. forseti Kiwanisklúbbsins Hrólfs á Dalvík, félagi í FEB og sat í stjórn Blaðamannafélags Íslands 
í 7 ár. Hef sungið í karlakórum frá árinu 1977, fyrst í Karlakór Akureyrar-Geysi og þar Formaður í tvö ár 
og síðar í Karlakórnum Þröstum og var fornmaður Sambands íslenskra karlakóra í sjö ár. Í dag er ég 
formaður Búsetufélags Prestastígs þar sem íbúar eru eldri en 55 ára og formaður Hvilftar ehf., félags í 
Önundarfirði sem leigir út húsnæði á ættarjörðinni, bæði til Íslendinga og erlendra ferðamanna 
gegnum Bungalo. 

Gera þyrfti könnun á því hvers konar félagsstarfsemi félagsmenn FEB vilja sjá til boða og efla. Vil efla 
,,Gráa herinn.” Kynningu á Félagi eldri borgara þarf að efla til muna út á við sem og fréttaflutning frá 
félaginu til félagsmanna. 

 

Ástæða framboðs 

Starfsreynsla mín sem blaðamaður og ritstjóri mundi nýtast FEB vel, auk þess að auka víðsýni stjórnar 
félagsins þegar horft er til þeirrar menntunar og atvinnu sem stjórnarmenn hefðu eftir langa starfsævi 
á vinnumarkaðnum.  

 

Geir A. Guðsteinsson 
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Halldór Frímannsson    
                                             
Ég býð mig fram í stjórn FEB.  

Ég er 67 ára fjölskyldumaður. Ólst upp í Mosfellsbæ og hef búið síðast liðin 
24 ár í Reykjavík. Er lögfræðingur með víðtæka reynslu úr atvinnulífinu og 
starfa núna sem fasteignasali.  

Ég vil í fyrsta lagi leggja áherslu á hagsmunamál eldri borgara.  

Við verðum að berjast fyrir því að lækkun fasteignagjalda nái til sem flestra 
og að öllum eldri borgurum verði tryggður mannsæmandi grunnlífeyrir. 

Einnig verðum við að berjast fyrir afnámi skerðinga vegna atvinnutekna og auknu framboði 
hjúkrunarrýma og húsnæðis sem er sniðið að þörfum eldri borgara.  

Ég styð kröfur Gráa hersins og bind vonir við að þau málaferli sem nú standa yfir leiði til jákvæðrar 
niðurstöðu varðandi afnám skerðinga sem taka mið af greiðslum sem eldri borgarar fá úr 
lífeyrissjóðum. Skerðingarnar fela það í sér að eldri borgurum sem hafa borgað skatta og skyldur til 
samfélagsins allt sitt líf er mismunað af ríkisvaldinu.  

Það er mjög fróðlegt að lesa svör fulltrúa flokka í Reykjavík varðandi kjör og framtíð eldri borgara í 
Félagstíðindunum okkar sem kom út í mars 2021. Ef þessir fulltrúar létu athafnir fylgja orðum og beittu 
sér fyrir þeim úrbótum sem þar koma fram er engin spurning að eldri borgar stæðu miklu betur að vígi 
en þeir gera í dag. En því miður er bitur reynsla okkar önnur og því tel ég að við eigum að eiga rödd á 
Alþingi úr okkar hóp til þess að knýja á um aðgerðir.  

Auk þess tel ég löngu tímabært að embætti Umboðsmanns aldraðra verði sett á laggirnar.  

Ég vil í öðru lagi leggja áherslu á fjölbreytt félagsstarf eldri borgara og stuðla með því að fjölgun 
félagsmanna og koma í veg fyrir einangrun þeirra. Áfram verði boðið uppá fjölbreytt námskeið og 
hreyfingu fyrir félagsmenn.  

Reykjavík, 22. mars 2021. 

Með baráttukveðjum. 

Halldór Frímannsson. 

[sign] 

 

 

 

 

 

 



Hákon Guðmundsson                                                  
Kynning: 
Hákon Guðmundsson k.t. 290747-2609 
Barðastaðir 9, 112 Reykjavík. 
S: 861-9240 mail: konni47@internet.is 

Fæddur og uppalinn í Reykjavík í Langholts og Laugarneshverfum. 

Eftir að hafa starfað í Landsbankanum í mörg ár lengst af við tölvudeild 
bankans sem var undanfari Reiknistofu bankanna hóf ég störf við sölu og 
markaðssetningu á tölvu og hugbúnaði hjá leiðandi fyrirtækjum á því sviði 
eins og Kristján Ó. Skagfjörð hf. og Einar J. Skúlason hf. Þá starfaði ég hjá 

hliðstæðum fyrirtækum í Danmörku í nokkur ár. Ég lauk prófi frá HÍ í markaðs og útflutningsfræðum. 

Ég hef lengi starfað í félagsmálum í íþróttahreyfingunni og verið formaður í skíða og 
körfuknattleiksdeildum ÍR.  Þá hef ég starfað í Rotary félagsskapnum í 30 ár og var m.a. forseti 
Rotaryklúbbsins Reykjavík Árbær. 

Ég hef áhuga á að starfa innan FEB og láta gott af mér leiða enda verkefnin mörg. 

Fjölskylda: 

Maki:  
Gróa Margrét Jónsdóttir ljósmóðir og gæðastjóri Kvennasviðs LSH. 

Börn: 
Jón Ingi  bæjarfulltrúi Hafnarfirði 
Arnar læknir, Malmö Svíþjóð 
Einar Þór nemi, Lund Svíþjóð 
Anna María læknir LSH. 
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Hákon Jónas Hákonarsson                                      

 
Hákon Jónas Hákonarson. Stutt lýsing ég er giftur Þorbjörgu 
Böðvarsdóttur eigum við 7 börn af fyrra hjónabönum og 14 barnabörn + 
2 á leiðinni. Ég starfaði í 25 ár á sjó svo eftir það við ýmis störf. Eigum 
heima á Skúlagötu 40 sem er íbúð fyrir 60 ára og eldri. Félagslega þá er 
ég búinn að vera í Frímúrarareglunni í 16 ár, við eigum líka sumarhús í 
Eyrarskógi og erum mikið þar. Á yngri áru var ég nokkuð sterkir félagslega 
í Ungmennafélagi, í foreldrafélögum og ráðum sem formaður,  í Samfok 
og fl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingibjörg Óskarsdóttir                                   
Ég heiti Ingibjörg Óskarsdóttir. f. 21. febrúar 1946 í Reykjavík og 
uppalinn í Hafnarfirði til 16 ára aldurs. Fluttum þá á Snæfellsnes og þar 
bjó ég til 1985. Ég á fimm börn. Þegar börnin komust á legg  vann ég í 
fiski og var um tíma húsvörður í félagsheimili. Eftir að ég flutti til 
Reykjavíkur vann ég hjá Iðntæknistofnun Íslands sem síðar varð 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Ég sá um verkbókhaldið og var titluð 
aðalbókari. Þarna var ég í 31 ár eða þangað til ég þurfti að hætta vegna 
aldurs. Ég hef alltaf verið mjög virk í félags- og verkalýðsmálum og var 
varamaður í stjórn ASÍ þangað til ég flutti suður en þá varð ég félagi í 
SFR sem nú er Sameyki. Þar var ég trúnaðarmaður og í stjórn og 

varaformaður í nokkur ár. Var í samninganefnd frá 1993 þangað til ég hætti 2016. Ég hef alltaf verið 
mjög dugleg að mennta mig, tók verslunarpróf og stúdentspróf á viðskiptabraut, lauk námi frá 
Endurmenntunarstofnum í Rekstrar- og viðskiptafræðum, tók þrjá áfanga af fjórum sem viðurkenndur 
bókari og lauk BA námi í dönsku frá HÍ auk fjölmargra námskeiða. Ég er áhugaljósmyndari og er félagi í 
ljósmyndaklúbbi. Hef gaman af hvers konar útivist og þá helst í sambandi við ljósmyndun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kolbrún Stefánsdóttir                                      
 
Kolbrún Stefánsdóttir býr í Grafarvogi og er félagi í Korpúlfunum.  

Hún ólst upp á Raufarhöfn og bjó þar fyrstu 40 árin.  

Hún er fædd 1950 og kynntist því síldarævintýrinu og var orðin síldarstúlka 
um fermingu.   

Á Raufarhöfn starfaði hún í fiski og við afgreiðslustörf í búðum, læknaritari 
og fóstra og rak Félagsheimili með föður sínum.  

Þá var hún gjaldkeri hjá Fiskiðju Raufarhafnar áður en hún hóf störf hjá 
afgreiðslu Landsbanka Íslands á staðnum.  

Hún var fyrsta konan sem ráðin var sem útibússtjóri hjá Landsbankanum 1989 og starfaði sem slíkur í 
yfir 20 ár.  

Þegar hún flutti til Reykjavíkur tók hún rekstrar – og viðskiptafræði hjá EHÍ og síðar mannauðsstjórnun 
með vinnu í Landsbankanum. Hún hætti 2005/6 hjá L.I og gerðist framkvæmdastjóri hjá  Starfsafli – 
starfsmenntasjóði fyrir ófaglegt verkafólk- og síðar í 5 ár framkvæmdastjóri hjá Sjálfsbjörg – 
landssambandi hreyfihamlaðra og var þar til 2011. 

Kolbrún var framkvæmdastjóri Heyrnarhjálpar- félags heyrnarskertra á Íslandi í 8 ár og lauk starfsferli 
síðustu áramót.   

Hún var formaður LEK- Landsambands eldri kylfinga 2014 og 2015. 

Hún var í 20 ár soroptimisti og gegndi ýmsum trúnaðarstörfum innan  þeirra samtaka en þau berjast 
fyrir bættum hag kvenna um allan heim og eiga sinn fulltrúa hjá Sameinuðu þjóðunum. 
Hún er forseti í Rótarýklúbbnum Straumi í Hafnarfirði 2020-2021 og lýkur því starfi eftir u.þ.b. tvo 
mánuði. 
Síðustu 4 ár hefur hún verið fulltrúi ÖBI í Öldrunarráði Íslands.    

Hún er og hefur verið stjórnarmaður í Heilaheill í nokkur undanfarin ár, var í stjórn Evrópusamtakanna 
SAFE í 2 ár en það eru frjáls félög slagþola í Evrópu sem mynda það bandalag.  

Áhugamálin eru golf, flug, blak, dans og söngur, göngur og útivist ýmiskonar, og að kynnast nýju fólki 
og nýjum verkefnum. 

Hjartans málin eru svo barnabörnin sex sem eru á aldrinum frá 26 og niður í 5 ára tvíbura.  
 

 

 
 

 
 
 
 



Lilja Elsa Sörladóttir 
 
Ég hef gefið kost á mér til stjórnar FEB,   

Ég hef verið félagi í mörg ár og er búin að hagnast vel á því.   

Ég hef mestan tíma af minni starfsævi unnið við umönnun sjúkra eða/aldraða.  

Stjórnað bæði heimaþjónustu, þjónustu íbúðum og starfað á hjúkrunar heimilum.  

Einnig hef ég unnið á LSP geðdeild og almennum deildum.   

Ég er nú búsett í Mörkinni í íbúðum eldri borgara og ekki verið í launavinnu sl. 7 ár.  

Ég hef áhuga á að starfa með FEB og kynnast starfseminni með því að taka þátt.  

Menntun:  Menntask. Hamrahlíð,  Sjúkraliði, HÍ stjórnun og rekstur í heilbrigðisþjónustu.  

kveðja Lilja Elsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ólafur Örn Ingólfsson 
 

Ferilsskrá  
Ólafur  Örn  Ingólfsson   er fæddur  í  Reykjavík  9.  júní 1951.   Ólst  upp á 
Suðurnesjum. Foreldrar voru Ingólfur Aðalsteinsson fv. forstjóri Hitaveitu 
Suðurnesja d. 25. mars 2012 og Ingibjörg Ólafsdóttir d. 7. júlí 2011.  

Menntun 
1. Stúdent frá ML 1971.  
2. Viðskiptafræðingur frá HÍ 1976 af  þjóðhagskjarna. Lokaritgerð fjallaði 
um mat og endurgjald jarðhitaréttinda. Ábyrgðaraðili var prófessor 
Guðmundur Magnússon.  
3. Framhaldsnám í þjóðhagfræði við háskólann í Uppsala í Svíþjóð 1976-

1980 með áherslu á  stærð-fræðilega hagfræði, hagrannsóknir, fjármál og peningamálahagfræði.  
4. Löggiltur fasteignasali frá júní 2016. 

Starfsreynsla 
1. Hóf störf sem sérfræðingur í Landsbanka Íslands í Hagfræði- og áætlanadeild 1980, forstöðumaður   
Hagfræðideildar bankans frá 1985- 1988.  Framkvæmdastjóri  Fjármálasviðs 1988- 1992 og forstöðu-
maður Fjárstýringar á Alþjóða- og fjármálasviði frá þeim tíma til 1. apríl 2003.   
2. Hóf störf hjá KB banka 1. febrúar 2004 með staðsetningu í Kaupthing Bank Sverige í Stokkhólmi. 
3. Var ráðinn til SPRON 1. nóvember 2005 til að stofna Fyrirtækjaráðgjöf SPRON (Corporate Finance ). 
Fluttist snemma á árinu 2006 yfir í Fjárstýringu SPRON. Starfaði  þar síðan  sem sérfræðingur og tók 
þátt í uppbyggingu fjárstýringar og stjórnun lausafjárstöðu til marsloka 2009 . 
4. Hóf störf í Fjármálaeftirliti ( FME)  í febrúar 2010. Sat í vinnuhópi þeim sem stýrt var af Seðlabanka 
um afnámsáætlun vegna gjaldeyrishafta frá mars 2011.  Lauk störfum í Fjármálaeftirliti í júní 2011. 
5. Sjálfstæð ráðgjafaverkefni, sem einkum tengjast fjármálamarkaði, lánamarkaði og 
gjaldeyrismarkaði. Verkefnin tengdust innlendum og erlendum fjármálastofnunum en einnig 
erlendum PE ( Private Equity ) fyrirtækjum í USA og á Norðurlöndum á árunum 2011-2014. 
6. Stofnaði fyrirtækið Vildarhús ehf. í nóvember 2014. 
7. Starfa auk þess sem löggiltur fasteignasali hjá Ársölum-fasteignamiðlun. 
8. Er stjórnarformaður Leigufélags aldraðra hses. 

Persónulegir eiginleikar, félagsstörf og einkalíf 
Á  starfsferli  sínum  hefur  Ólafur  Örn  umgengist  og  kynnst  fjölda  erlendra bankamanna . Þá hefur 
Ólafur Örn umgengist, unnið með og þekkir fjölda aðila innan bankakerfis, stofnana og ráðuneyta auk 
fjölda aðila úr atvinnulífi og viðskiptalífi.  

Ólafur Örn er virkur í félagslífi. Er stofnfélagi í Rótarýklúbbnum Reykjavík- Árbær og hefur gengt öllum 
helstu trúnaðarstörfum þar. Situr í  stjórn SOS Barnaþorpa á Íslandi. Er í stjórn FEB félags eldri borgara 
í Reykjavík. Er í stjórn Múlabæjar og  Hlíðabæjar sem eru sjálfseignastofnanir á sviði endurhæfingar 
aldraðra og  alsheimersjúkra.  

Sat í endurskoðunarnefnd Íslenska lífeyrissjóðsins um árabil.  

Stundar líkamsrækt reglulega, er í mjög góðu formi  og hefur gaman af útivist og allri tónlist. 

Ólafur Örn er giftur Ingibjörgu Guðmundsdóttur og eiga þau eina dóttur Hrund og tvo  afastráka. 



Reynir Matthíasson  
                                                                                                                               
Kópavogur  Mars 2021  

Á unglingsárunum vann ég við ýmis störf, þó mest í byggingarvinnu, fór m.a. 
á vertíð á Höfn í Hornafirði, vann þar við beitingar, línu og netaveiðar. 

1969-75 Starfaði ég hjá fjölskyldufyrirtækinu Bílanaust h.f. Fyrst sem sendill 
og við lagervinnu. Seinna  vann ég við almenn afgreiðslu og lagerstörf. Árin 
1977-87 Starfa ég mest við vöruinnkaup, samskipti við birgja ásamt 
afleysingum í verslun og tilfallandi söluferðir út á land.  

1988-94, 95-99 starfa ég hjá Bílanaust ehf sem Framkvæmdastjóri 

2000-2004 Poulsen ehf, Framkvæmdastjóri. 2003-2008 stofna ég 
Baðheima ehf, Framkvæmdastjóri 

2008 – 2019 Poulsen ehf, Ýmis verkefni við innkaup, ráðgjöf og skipulagsmál. 

Menntun: 
1971-1972 Iðnskólinn í Reykjavík, málmiðnaðarbraut. 
1975-1976 Stevensons Collage, Edinburgh, Skotlandi. Cambridge enska, grunn í Hagfræði. 
1994-1995 Niels Brock, Kaupamannahöfn, starfsmannastjórnun og skipulag fyrirtækja. 
2002-2003 Háskóli Íslands Endurmenntun, Rekstarfræði. 

Ýmis stutt námskeið varðandi tölvuaðlögun, ýmis tölvukerfi og bókhald. Vörustjórnun, tímastjórnun 
og starfsmannahald. 

Persónulegar upplýsingar: 
Ég er giftur Lone Hedtoft leikskólakennara og erum við mjög samhennt hjón. Lone er dönsk og 
kynntumst við í Edinburgh í Skotlandi árið 1976. Við eigum tvíbura drengi fædda 1979 og stúlku fædda 
1985. Við hjónin stundum reglulega útiveru s.s. gönguferðir, hjólreiðar og stöku sinnum skíðaferðir. 
Við höfum mjög gaman að ferðast og reynum að heimsækja reglulega okkar sjö barnabörn, þarf af eru 
fjögur búsett í Danmörku.  Ég er félagi í Oddfellowreglunni síðan 1976. Tel mig búa yfir mikilli reynslu í 
stjórnun og rekstri fyrirtæka og á gott með að vinna með fólki.  Hef verið fararstjóri í nokkrum  ferðum 
með viðskiptavini á vörusýningar og í heimsóknir í ýmsar verksmiðjur sem og erlenda birgja. Ég hef 
áhuga á að kynnast starfsemi eldri borgara og vil bjóða starfskrafta mína í þágu félagsins. Neðanmáls 
eru nokkrar myndir úr myndasafni mínu/okkar hjónanna. 
Hlakka til að heyra frá ykkur. 

 
 
 
 
 
 
Bestu kveðjur. 
Reynir Matthíasson. 
Álalind 14, 201 
Kópavogur 



Sigurður I. B. Guðmundsson 
                04.03.21 

Ég er gagnfræðingur frá Hagaskóla. Hef stundað nám í London School 
of Foreign Trade verið á fjölda námskeiðum varðandi sölu-
markaðsfræða í gegnum árin. Starfaði lengst í Lindu-umboðinu og 
síðar í ABC hf. heildsölu sem eigandi ásamt föður mínum Guðmundi 
Guðmundarsyni. Stofnaði Gripið og Greitt ásamt nokkrum öðrum 
heildsölum og framleiðendum og sat þar í stjórn. Bý núna í 
Mosfellsbæ en bjó lengt af í Garðabæ og starfaði mikið fyrir UMFL 
Stjörnuna t.d. sem varaformaður handknattleiksdeildar og stofnaði 
Sunddeild Stjörnunnar ásamt fleirrum og var þar formaður. Rak 
fyrirtæki á Garðatorgi og var þar formaður Garðarstorgs. Hef alltaf 

haft áhuga á félagsmálum og alltaf verið heiðarlegur, er mjög jákvæður og á mjög auðvelt með að starfa 
með fólki. Er giftur Ólöfu G. B. Skúladóttur og eigum við tvö börn og sjö barnabörn.  

Tillögur að breytingum. 

1. Stjórnin einbeitir sér að baráttu og hagsmunamálum eldri borgara sem er þeim til 
hagsbóta.  Önnur starfsemi er í höndum nefnda/starfsmanna FEB. 

2. Setja á stofn nefndir sem sjá um önnur mál sem koma inn á borð FEB. Nefndirnar geta 
verið fjölmargar og eru skipaðar félagsmönnum sem hafa áhuga á viðkomandi máli. Svo sem 
fjáröflunarnefnd, skemmtinefnd, samskiptanefnd, bygginganefnd, framtíðarnefnd, 
fræðslunefnd, lýðheilsunefnd, upplýsinganefnd og svona væri lengi hægt að halda áfram. 

3. Þegar nefnd hefur komist að niðurstöðu eru tillögurnar lagðar fyrir stjórnina sem samþykkir, 
frestar, vísar frá til frekari vinnslu eða kemur með athugsemdir eða synjar.  

Er með ýmislegar útfærslur og hugmyndir sem ég tel vera félagsmönnum til hagsbóta ásamt því að 
styrkja stöðu FEB og gera félagið ennþá öflugra í kjaramálum þess.  

Mitt mottó er að gera lífið betra en það er. 

Með góðri kveðju 

Sigurður I. B. Guðmundsson, Háeyri Mosfellsbæ, kt: 061249-2149, s: 8996921 og 5666921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Steinar Harðarson 
 

Steinar Harðarson, fæddur 8. apríl 1944, til heimilis í Reykjavík. Sveinspróf 
í bifreiðasmíði frá Iðnskólanum í Reykjavík 1964. Véltæknifræðingur frá 
Polhems tekniska skola, Gautaborg 1977. Ýmiss námskeið H.Í. s.s. 
Stjórnsýsluréttur fyrir starfsmenn stjórnsýslu ríkisins; ráðuneyta og 
stofnana, og sveitarfélaga, Gerða lagafrumvarpa og reglugerða, 
Réttarreglur og málsmeðferð, Áhættur, neyðar- og öryggisstjórnun í 
rekstri fyrirtækja og stofnana. Svæðisstjóri hjá Vinnueftirliti ríkisins 1999-
2014. Forstöðumaður  framkvæmdasviðs Þórshafnarhrepps 1993-1999. 
Sveitarstjóri Öxarfjarðarhrepps 1992-1993. Auglýsingastjóri  Þjóðviljans 
1990-1992. Vélahönnuður hjá STAVA 1988-1990.  Innkaupastjóri hjá 

Innkaup hf. 1982-1988. Hefur tekið þátt í alþjóðlegum verkefnum fyrir Vinnueftirlitið, í starfshópum á 
vegum þess og setið í vinnuhópum Félagsmálaráðuneytisins við  gerð reglugerða á vinnuverndarsviði.  

Hef talsverða reynslu af félagsstörfum og mikinn áhuga á félagslegu réttlæti, kjörum og aðstöðu þeirra 
sem hafa aðaltekjur af ellilífeyri. Hef setið í stjórnum fjölda félaga s.s.:  Félagi Bifreiðasmiða, 
Alþýðubandalagsins í Reykjavík, Neytendafélags Reykjavíkur og nágrennis, félagsins Iceland Panorama, 
lífsskoðunarfélagsins Siðmennt, Vinstri-Grænum í Reykjavík, (2016-2018 gjaldkeri, 2018-2020 
formaður), félagsins Lífsvirðing.  Sit í stjórn Náttúruhamfaratryggingar Íslands, kosinn af Alþingi. Nú 
sjálfstætt starfandi vinnuverndarráðgjafi hjá Vinnuvernd og forvarnir ehf. og starfar sem athafnastjóri 
fyrir Siðmennt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sverrir Örn Kaaber 
Ferilsskrá. 

Ég er Sverrir Örn Kaaber, og býð mig fram til áframhaldandi setu í stjórn 
FEB í Reykjavík og nágrenni. Eftir útskrift úr Verzlunarskóla Íslands hélt 
ég áfram að vinna hjá Sjóvá, sagði þar upp 1971 og hóf störf hjá Verkfæri 
og járnvörur hf. Árið 1980 hóf ég störf hjá Varnarliðinu þar sem ég var 
skrifstofu og fjármálastjóri, síðar innkaupastjóri, þangað til að 
Varnarliðið fór 2006. 

Síðan vann ég við stjórnun nokkurra félaga tengdum veitingarekstri. Í lok 
árs 2019 orðinn 70 ára fór ég að skoða málin og ákvað að halda áfram 
við ýmiskonar félagsstörf. 

Á yngri árum var ég í nokkrum nefndum fyrir Hafnarfjarðarbæ,  hef setið í stjórnum SKB,og 
Viðeyingarfélagsins, Sóknarnefnd Grafarvogsprestakalls. Var félagi í Kiwanishreyfingunni í 25 ár og 
fleirum mannbætandi félögum.  

Ég hef nægan tíma til þess að styrkja starf FEB og koma áfram baráttumálum Okkar, auk þess að styðja 
við öflugt félagslíf okkar síungu unglinganna. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sæþór Líndal Jónsson 
 
CV.: Sæþór Líndal Jónsson Kt. 180847-3169  

Áhersla varðandi FEB : 

1. Afnám skerðinga vegna greiðsla frá lífeyrissjóðum, greiðum fullan  
       skatt. 
2. Afnám skerðinga vegna atvinnutekna, greiðum fullan skatt. 
3. Afnám 70 ára reglu fyrir opinbera starfsmenn. 
4. Heilsuefling bjóðist öllum eldriborgurum í anda Janusar   
       Guðlaugssonar. 
5. Berjast fyrir mannsæmandi kjörum og virðingu gagnvart eldri    

                                           borgurum í samstarfi við Gráa herinn. 
Menntun : 

1990-1992  Master of Science í Rafmagnsverkfræði frá Aalborg Universitetcenter,  

1989-1990  Bachelor of Science í Orkuverkfræði frá Aalborg Universitetcenter. 

1968  Sveinspróf í vélvirkjun frá Hamri hf. 

Núverandi starf:  Lífeyrisþegi(LSR). 

Sérfræðisvið:  Rafmagnsverkfræði, vélaverkfræði, orkuverkfræði, verkefnastjórnun. 

Starfsreynsla: 

1998-> 2017  Forstöðumaður Reiknistofnunar Háskóla. 

1973-1975  Jarðhitaverkfræði hjá Orkustofnun 

1988 -> 1989  Þátttaka í námskeiðum Dale Carnegie og síðar leiðbeinandi. 

Annað: 
Er giftur Höllu H. Hallgrímsdóttir handamenntakennara , tveggja barna faðir. Reyki ekki. Hef áhuga 
fyrir ljósmyndun, golfi og útivist. Stofnfélagi Fókus félag áhugaljósmyndara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bjarni Hákonarson 
 
 

Hef reynslu af og hef starfað í rekstri í marga áratugi, og margt af 
þeim rekstri hafa verið fyrirtæki þar sem þurfti að taka til hendinni, 
bæði fjárhagslega sem og þjónustu- og hugmyndalega. 
 
x Tók þátt í að byggja upp fraktdeild Flugleiða, sem síðan leiddi 
til reglulegra fraktfluga til ávinnings fyrir landsmenn, með 
nauðsynjar heim, og fisk og hesta út. 
x Þá má nefna DHL hraðflutninga, þar sem glórulausum 
taprekstri var snúið í mikinn bata. 
Að auki varð félagið brautryðjandi um að taka upp næturflug með 

frakt til og frá Íslandi, sem í dag er þjónusta sem Íslendingum þykir sjálfsögð, og er boðin af 
mörgum. 

x Hótel Óðinsvé, sem stóð á tímamótum fyrir 11 árum, en með samstilltu átaki er orðið eitt af 
vinsælli hótelum Reykjavíkur, með góða þjónustu, orðstír og rekstur. 

x Sit í stjórn Hótels Óðinsvéa. 
x Var gjaldkeri í stjórn húsfélags í fjölbýlishúsi í Reykjavík í 6 ár þar til 2019, aftur þar sem 

fjármál og þjónusta við íbúa voru ekki sæmandi, en var snúið við. 
x Er formaður í húsfélagi í miðbæ Reykjavíkur frá 2016, þar sem allt siglir lygnan sjó. 

 

Nú trúi ég því að FEB séu vel rekin og fjárhagslega sterk samtök, svo ekki þurfi að reyna mikið á 
endurskipulagningu. 

Hins vegar hef ég áhuga á og er ég reiðubúinn að koma að, styðja við og vinna að starfi FEB um réttindi 
og vellíðan félagsmanna, sem og hugmyndavinnu um framþróun til heilla félagsmönnum. 

 

 

 

 

 

 

 


