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FÉLAGSTÍÐINDI BLAÐAMANNAFÉLAGS ÍSLANDS

Yfirskrift ráðstefnunnar var Fjöl
miðlar og kynþáttafordómar og um
ræðurnar snerust aðallega um hlut
verk og skyldur fjölmiðla í fjölmenn
ingarlegu samfélagi. Einn fyrirlesar
anna minnti á að fjölmiðlum bæri
að endurspegla samfélagið og
tryggja að innflytjendum og öðrum
minnihlutahópum væri gert jafn hátt
undir höfði og öðrum samfélags
hópum. Annar minnti á að fjölmiðlar
gegndu aðhaldshlutverki gagnvart
stjórnvöldum fyrir hönd innflytjenda
eins og annarra samfélagshópa
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Forsíðumyndin
Teikningin á forsíðu er eftir Birgittu Sif Jónsdóttur,
sem starfar nú um stundir við útlitsteikningu í
Bandaríkjunum.

Kaup og kjör blaðamanna
Blaðamenn hafa notið talsverðs launaskriðs síðustu misseri. Samkvæmt
launakönnun, sem gerð var í vetur og birt er hér í blaðinu, hafa laun
hækkað talsvert umfram samningsbundnar hækkanir á síðustu tveimur
árum Sé miðað við launakönnun sem gerð var árið 2005 og er sambæri‑
leg við þá könnun sem gerð var í vetur, þá hafa grunnlaun hækkað úr 292
þúsundum árið 2005 í 371 þúsund árið 2007 eða um rúm 27%. Þetta er
umtalsverð hækkun og sýnir ásamt fjölgun félaga, sem nú eru orðnir vel
á sjöunda hundraðið, að umtalsverð gróska hefur verið í fjölmiðlun á
þessum tíma. Kjaramál blaðamanna skipta miklu máli enda mikilvæg for‑
senda þess að hæft fólk komi til liðs við og haldist í stéttinni en freistist
ekki til að hverfa á vit annarra starfa sem e.t.v. gefa meira af sér efna‑
hagslega. Fjölmiðlun er vandasamur starfsvettvangur og gríðarlega mikil
væg fyrir samfélagið og því brýnt að þangað veljist sem bestir og hæf‑
astir starfskraftar.
Það er ánægjulegt að geta lesið út úr launatölum að grunnlaunin hafi
hækkað meira hjá þeim, sem eru í lægri þrepum launastigans, en hjá
þeim sem eru í þeim hærri. Þannig hafa grunnlaun þeirra, sem eru í
lægsta fjórðungi launastigans hækkað um rúm 34% á meðan grunnlaun‑
in hjá þeim, sem eru í efsta fjórðungi launastigans hafa hækkað um rúm
23%. Séu heildarlaunin hins vegar skoðuð sést að þeir, sem eru í efsta
fjórðungnum, hafa hækkað nokkuð meira en þeir, sem eru í lægsta fjórð‑
ungnum. Þannig hefur heldur dregið saman með fólki hvað grunnlaunin
varðar, sem hlýtur að teljast jákvætt og í samræmi við yfirlýst markmið, en
þegar heildarlaun eru skoðuð hefur launamunur hins vegar heldur verið
að aukast innan stéttarinnar. Jafnframt vekur það óneitanlega athygli að
umtalsverður launamunur virðist vera á milli kynjanna í blaðamannastétt,
þó hann fari vissulega minnkandi. Það munar hvorki meira né minna en
40.000 krónum á meðalgunnlaunum karla og kvenna og nákvæmlega
sami munur er til staðar þegar heildarlaunin eru skoðuð. Gögnin heimila
ekki að dregnar séu mjög miklar ályktanir af þessu og ugglaust má skýra
eitthvað af þessum mun út frá öðru en kyni. Hins vegar er svo mikill
munur áhyggjuefni og gæti verið vísbending um mjög mikinn og víðtæk‑
an kynbundinn launamun hjá blaðamönnum.
Framundan eru kjarasamningar. Þrátt fyrir nokkrar launahækkanir
umfram það sem samningsbundið var er ljóst að blaðamenn eru ekki
ofsælir af sínum launum, enda kemur í ljós að þeir eru almennt ekki mjög
ánægðir með þau. Það er því mjög mikilvægt að forustumenn félagsins á
vettvangi samningamála haldi djarfir fram raunhæfum kröfum sem
tryggja að blaðamenn uppskeri í samræmi við mikilvægi þeirra starfa
sem þeir vinna. Þjóðfélagið þarf á góðum blaðamönnum að halda og það
er jafnframt lífsnauðsynlegt fyrir fjölmiðlana sjálfa, sem eru að upplifa
harðari og víðtækari samkeppni en oftast áður. Til þess að svo geti orðið
verða blaðamenn að vera sáttir við kaup sitt og almenn kjör. Hér fara því
saman hagsmunir blaðamanna, útgefenda og þjóðfélagsins alls.
Kjarabætur geta raunar verið með ýmsu móti og Blaðamannafélagið
er hvort tveggja í senn stéttafélag og fagfélag. Félagið mun nú á aðal‑
fundi afgreiða tillögu um lagabreytingar, sem m.a. fela í sér lækkun
félagsgjalda – lækkun sem í flestum tilfellum mun hafa í för með sér mikla
lækkun fyrir félagsmenn. Sérstök ástæða er til að fagna því að staða
Blaðamannafélagsins sé nú í svo góðu standi að tillaga af þessu tagi sé
möguleg. Slíkt ber vott um góðan rekstur og öfluga starfsemi.
Birgir Guðmundsson
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Mikið um góða

blaðamennsku

Ávarp Jóhannesar Tómassonar f.h. dómnefndar við afhendingu verðlaunanna
Góðir félagar og gestir
Blaðamannaverðlaunin eru nú veitt
í 5. sinn. Þótt verðlaunin séu fremur
ung að árum má segja að ákveðin
festa sé að færast yfir framkvæmdina
og þó einkum og sér í lagi yfir tilnefn‑
ingaferlið.
Formaður verðlaunanefndar, Birgir
Guðmundsson, „lenti í því“ að þurfa
að vera í útlöndum þessa helgi og
getur því ekki haft orð fyrir dómnefnd‑
inni. Ábyrgð hans er samt sem áður
nokkur því auk þess sem hann bar
hitann og þungann af starfinu lét hann
okkur eftir drög að ávarpi áður en
hann fór, sem við hin höfum svo reynt
að botna.
Og við hin, sem sagt aðrir í verð‑
launanefndinni, erum: Kristín Þor
steinsdóttir, Lúðvík Geirsson, Sigríður
Árnadóttir og Jóhannes Tómasson.
Tilnefningarnar til dómnefndar
hlupu að þessu sinni á mörgum tugum
og voru þær flestar vel ígrundaðar.
Það var því mikið af góðri blaða‑
mennsku í pottinum.
Tilnefningarnar voru vel ígrundaðar
og rökstuddar og lítið bar á því sem
við getum kallað „vinsældakosningatilnefningar“ frá almenningi, en þær
voru nokkuð áberandi framan af. Þetta
er ótvírætt til marks um að eðli verð‑
launanna er að verða skýrara í hugum
fólks. Þetta eru ekki vinsældaverð‑
laun, heldur verðlaun þar sem reynt
er að meta gæði og fagmennsku
blaðamennsku okkar.
Vönduð blaðamennska er ekki endi
lega vinsæl og jafnvel ekki mjög áber‑
andi í amstri dagsins, þó að hún geti
vissulega verið það. Miklu mikilvæg‑
ara einkenni á slíkri blaðamennsku er
að hún skiptir máli fyrir samfélagið,
fyrir umræðuna og að hún sé unnin
undir viðurkenndum og eftirsóknar
verðum faglegum formerkjum, for‑
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Jóhannes Tómasson hafði orð fyrir dómnefndinni.

merkjum sem meðal annars krefjast
þess að hún sé sett fram á áhuga‑
verðan og lifandi hátt.
Þetta má líka orða sem svo að
samfara ígrundaðri tilnefningum hefur
ábendingum um góða blaðamennsku
fjölgað og gert störf dómnefndarinnar
vandasamari en um leið ánægjulegri.
Það er mjög margt gott í íslenskri
blaðamennsku í dag.
Þeirri hugmynd var hreyft við þetta
tækifæri í fyrra, að hugsanlega kynni
að vera gagnlegt að breyta flokka
röðun verðlaunanna og jafnvel fjölga
flokkum til þess að ná betur utan um
hina fjölbreyttu flóru sem fjölmiðlun er
í dag. Fyrir því var ekki hlómgrunnur á
aðalfundi. Dómnefndin ræddi það
hins vegar á fundum sínum að nokkr‑
ar af tilnefningum hefðu getað fallið í
flokk sem kalla mætti skúbb ársins,
en um það var þó ekki að ræða.
Mat á því hvað skuli teljast góð
blaðamennska er viðvarandi vanda‑
mál og á að vera það.

Það ár sem nú er til skoðunar hjá
verðlaunanefndinni er einmitt afmælis
ár Blaðamannafélagsins, sem fagnaði
110 ára afmæli. Félagið gaf í tilefni af
mælisins út bók þar sem rætt var við
handhafa blaðamannaskírteina frá
1-10. Flestir voru þar spurðir um gæði
blaðamennsku og hverjar fyrirmyndir
þeirra væru. Svörin voru mjög ólík.
Þó má segja að flestir hafi tekið
nokkuð undir það sjónarmið sem fram
kom hjá Gísla J. Ástþórssyni, að mikil
vægasti blaðamaðurinn væri sá ósýni‑
legi, sá sem vinnur verk sín hljóður, af
heilindum og samviskusemi, því þar
væri hornsteinn allrar blaðamennsku.
Óhjákvæmilega verður hinn ósýnilegi
blaðamaður þó stundum sýnilegur
enda miðlarnir ólíkir en blaðamanna‑
verðlaunin eru beinlínis hugsuð til þess
að benda á þá sem lítið hefur borið á.
Við getum eflaust skilgreint góða
blaðamennsku á margan hátt. Hún
snýst að miklu leyti um mat. Annars
vegar um mat á hvað við teljum eiga
erindi til almennings og hins vegar
mat á því hvernig við matreiðum efnið.
Hér reynir á hugmyndauðgi og innsæi
og blaðamenn þurfa að búa yfir þekk‑
ingu á fjölmörgum sviðum, kunna að
beita henni til að afla upplýsinga og
hafa helst fullkomið vald á íslensku
máli til að geta sett fram það sem máli
skiptir og þannig að það skiljist.
Góðir gestir.
Við tilkynnum hér á eftir hverjir eru
verðlaunaðir í flokkunum þremur. Ég
ítreka að allir tilnefndir þykja hafa sýnt
fagleg vinnubrögð. Svo var einnig um
fjölmarga sem ekki eru tilnefndir og
því var úr vöndu að ráða hjá nefnd‑
inni. En þessi varð niðurstaðan og við
væntum þess að verðlaunaveitingin
verði félagsmönnum áfram hvatning
til góðra verka.
Gleðilega hátíð.

BLAÐAMANNAVERÐLAUN

Blaðamanna
verðlaun 2007
Tilnefningar dómnefndar
Blaðamannaverðlaun ársins 2007
Kristján Már Unnarsson, Stöð 2, fyrir upplýsandi fréttir úr
hversdagslífi á landsbyggðinni þar sem hann á látlausan
en áhrifaríkan hátt varpaði ljósi á ýmsar þær þjóðfélagsbreytingar sem eru að verða á íslensku samfélagi.
Pétur Blöndal, Morgunblaðinu, fyrir fréttaskýringu og
umfjöllun um eitt stærsta fréttamál ársins, sem var REImálið og ýmsar pólitískar hliðar þess.
Óli Kristján Ármannsson, Fréttablaðinu, fyrir aðgengileg
og upplýsandi skrif um efnahagsmál og viðskipti.

Besta umfjöllun ársins 2007
Jóhannes Kr. Kristjánsson og Kristinn Hrafnsson, Stöð 2,
fyrir umfjöllun í Kompási um byssur á svörtum markaði á
Íslandi, um ástandið í Írak og um heilablóðfall.
Baldur Arnarson, Morgunblaðinu, fyrir fræðandi og áhrifa
ríka röð frétta og fréttaskýringa um svifryk, áhrif svifryksmengunar og hvað sé helst til ráða til að sporna við henni.

Kristín Sigurðardóttir, Fréttastofu Útvarpsins, fyrir röð
frétta um gjaldtöku bankanna vegna svokallaðs „fit-kostnaðar“, sem hafði mikil áhrif í þjóðfélaginu.

Rannsóknarblaðamennska ársins 2007
Ritstjórn DV, Sigurjón M. Egilsson, Valur Grettisson,
Anna Kristine Magnúsdóttir, Sigtryggur Ari Jóhannsson,
Hjördís Rut Sigurjónsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson,
Jakobína Davíðsdóttir og Kristján Hrafn Guðmundsson,
fyrir umfjöllun sína um meðferð barna og unglinga í Breiða
vík og á öðrum vistheimilum ríkisins.
Þóra Tómasdóttir og Sigmar Guðmundsson, Sjónvarp
inu, fyrir umfjöllun sína í Kastljósi um meðferð og örlög
drengja sem vistaðir voru á uppeldisheimilinu í Breiðavík.
Svavar Hávarðsson, Fréttablaðinu, fyrir víðtæk fréttaskrif
og góða eftirfylgd um sjóöryggi á siglingaleiðum við Suðurog Suðvesturland.

Handhafar blaðamannaverðlaunanna 2007. 							

Mynd: -sbs

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2008



BLAÐAMANNAVERÐLAUN
BLAÐAMANNAVERÐLAUN

Mæðgur á myndasýningu. Birna Ketilsdóttir og Arna Schram.

Sigurjón M. Egilsson fyrrum ritstjóri DV
með verðlaunagrip DV.

Á sýningunni Myndir ársins. Gunnar Birgisson og Eggert Jóhannesson ljósmyndari sem átti
mynd ársins.

Sigmar Guðmundsson og Þóra Tómasdóttir með verðlaunagrip
Kastljóss.
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Dómnefndarmennirnir Lúðvík Geirsson og Jóhannes Tómasson
ásamt Örnu Schram formanni B.Í. 		
Myndir: -sbs
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Rök dómnefndar
Blaðamannaverðlauna 2007
Dómnefnd Blaðamannaverðlauna Blaðamannafélagsins
tilkynnti niðurstöðu sína þann 23. febrúar sl. en veitt voru
verðlaun í þremur flokkum þar sem valið var úr alls 9 til‑
nefningum. Tilnefningarnar voru kynntar fyrir viku. Kristján
Már Unnarsson, Stöð 2 fékk Blaðamannaverðlaun ársins
2007. Verðlaun fyrir bestu umfjöllun ársins 2007 fóru til
þeirra Jóhannesar Kr. Kristjánssonar og Kristins Hrafnssonar í Kompási. Sameiginlega fengu ritstjórn DV annars
vegar og hins vegar Sigmar Guðmundsson og Þóra Tómas
dóttir í Kastljósi verðlaun fyrir rannsóknarblaðamennsku
ársins 2007. Er það í fyrsta sinn í fimm ára sögu verðlaun
anna að blaðamenn á tveimur ritstjórnum deila með sér
verðlaunum.
Í dómnefnd sátu: Birgir Guðmundsson, formaður,
Jóhannes Tómasson, Kristín Þorsteinsdóttir, Lúðvík
Geirsson og Sigríður Árnadóttir.

Rök dómnefndar vegna Blaðamannaverðlauna 2007
Blaðamannaverðlaun ársins 2007
Kristján Már Unnarsson, Stöð 2, fyrir upplýsandi fréttir úr
hversdagslífi á landsbyggðinni þar sem hann á látlausan
en áhrifaríkan hátt varpaði ljósi á ýmsar þær þjóðfélagsbreytingar sem eru að verða á íslensku samfélagi.
Um árabil hefur Kristján Már Unnarsson sagt fréttir af
daglegu lífi og umhverfi fólks um allt land. Hann hefur haft
sérstakt lag á því að finna fréttnæma atburði, ekki síst á
landsbyggðinni, mál sem jafnvel hafa blasað við en þá
fyrst orðið áhugaverð fyrir alla landsmenn þegar Kristján
hefur dregið þau fram og þar með bent á mikilvægi þeirra.
Þetta hefur Kristján gert á látlausan og alþýðlegan hátt.
Gott dæmi um þetta er fréttasyrpa Kristjáns Más um mann‑
líf á Norðausturlandi og sömuleiðis umfjöllun hans um virkj‑
anir og mannvirki fyrir austan. Þannig hefur Kristján af
innsæi og skilningi stuðlað að sterkari samfélagsvitund
landsmanna allra þar sem fólk í ólíkum landshlutum fær
mikilvægar upplýsingar um samfélagsbreytingar, mannlíf
og skoðanir annars staðar á landinu.

Besta umfjöllun ársins 2007
Jóhannes Kr. Kristjánsson og Kristinn Hrafnsson, Stöð 2,
fyrir umfjöllun í Kompási um byssur á svörtum markaði á
Íslandi, um ástandið í Írak og um heilablóðfall og heilablæð
ingu.
Fréttaskýringaþátturinn Kompás hefur sett mark sitt með
áberandi hætti á þjóðfélagsumræðuna á undanförnum
misserum og svo var einnig á árinu 2007. Tilefni umfjöllunar

þeirra Jóhannesar Kr. Kristjánssonar og Kristins Hrafnssonar
um aðgengi að byssum á Íslandi var harmleikur þar sem
margir áttu um sárt að binda og almenningur í landinu var
sem steini lostinn. Þeim tókst að fylgja þessu vandasama
máli eftir á skeleggan hátt og leiddu fram fjölmargar mark‑
verðar upplýsingar sem skipta miklu fyrir samfélagsumræð‑
una. Umfjöllun þeirra, hvors í sínu lagi, á vettvangi Kompáss
um Írak annars vegar og heilablóðfall og heilablæðingu
hins vegar eru síðan dæmi um sömu eiginleika. Þeir brutu
land að því leyti að lítið eða ekki hafði verið um málin fjallað
áður í fjölmiðlum á sambærilegan hátt. Þeim tókst að gæða
málin lífi og gera þau áhugaverð.

Rannsóknarblaðamennska ársins 2007
Tvær af tilnefningunum í þessum flokki deila með sér verðlaununum í ár. Annars vegar ritstjórn DV, Sigurjón M.
Egilsson, Valur Grettisson, Anna Kristine Magnúsdóttir,
Sigtryggur Ari Jóhannsson, Hjördís Rut Sigurjónsdóttir,
Valgeir Örn Ragnarsson, Jakobína Davíðsdóttir og
Kristján Hrafn Guðmundsson, fyrir umfjöllun sína um með
ferð barna og unglinga í Breiðavík og á öðrum vistheimilum ríkisins. Hins vegar Þóra Tómasdóttir og Sigmar
Guðmundsson, Sjónvarpinu, fyrir umfjöllun sína í Kastljósi
um meðferð og örlög drengja sem vistaðir voru á uppeldis
heimilinu í Breiðavík.
Breiðavíkurmálið og málefni fleiri vistheimila á vegum
hins opinbera voru fyrirferðamikil í þjóðfélagsumræðunni
á síðasta ári. Í umfjöllun um þessi mál var rifið ofan af
gömlum sárum sem ekki höfðu náð að gróa með eðlilegum
hætti í þögn undanfarinna áratuga. Þetta voru vandasöm
mál þar sem mörgum steinum var velt við. Framganga full‑
trúa kerfisins var leidd fram í dagsljósið og leitast var við
að draga fram viðhorf og reynslu einstaklinganna sem í
hlut áttu. Umræðan varð til þess að sett var á laggirnar
sérstök nefnd á vegum stjórnvalda til þess að fara ofan í
málið. Tveir miðlar tóku forustuna í þessari umfjöllun, DV
og Kastljós. DV hóf umfjöllunina um málið og fylgdi því
rækilega eftir. Fjallaði blaðið m.a. um obeldið sem börnin
máttu búa við og ástæður og afleiðingar þess að þau voru
vistuð á stofnunum. Sama er að segja um rannsókn og
umfjöllun Kastljóss sem fjallaði um málið á margvíslegan
hátt, m.a. með áhrifaríkum, erfiðum en nauðsynlegum við‑
tölum við Breiðavíkurdrengina sjálfa. Þessir ólíku fjölmiðlar
fjölluðu á sannfærandi hátt um málið, ljósvakinn annars
vegar og prentmiðillinn hins vegar. Að baki lá mikil heim‑
ildavinna sem svipti hulunni af viðkvæmu leyndarmáli.
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Aðalfundur BÍ

2008
Mánudaginn 14. apríl
kl. 20:00 í Síðumúla 23
Aðalfundur Blaðamannafélags Íslands árið 2008
verður haldinn mánudaginn 14. apríl nk. í húsnæði
félagsins að Síðumúla 23 og hefst fundurinn stund‑
víslega kl. 20:00.

2008
Dagskrá fundarins
Venjuleg aðalfundarstörf
Skýrslur frá starfsnefndum
Kosningar
Lagabreytingar
Önnur mál

BÍ-félagar eru hvattir
til að mæta
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V VERÐLAUNAMYNDIR
ERÐLAUNAMYNDIR

Verðlaunamyndirnar

2007

Mynd á r s i n s

Ljósmyndari:
Eggert Jóhannesson

Álit dómnefndar:
Þessi mynd skemmtir ekki
bara áhorfandanum heldur
vekur upp spurningar.
Fyndnar myndir eru ekki
á hverju strái og sláandi
pólítísk fyndin mynd er enn
sjaldgæfari.
Gunnar Birgisson bæjarstjóri hélt upp á sextugsafmæli sitt í Glaðheimum, reiðhöll Gusts í
Kópavogi, 29. september.
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V VERÐLAUNAMYNDIR
ERÐLAUNAMYNDIR
Fréttamynd ársins
Álit dómnefndar:
Morgunblaðsins er með á
nótunum. Hér hefur fagmað
ur verið á harðahlaupum til
að mynda óvæntan fréttavið
burð. Í dag er sjaldgæft að
ná að grípa slíkt augnablik
og því á þessi mynd svo
sannarlega skilin verðlaun í
sínum flokki.

Nokkurra tuga metra breið aurskriða féll á þjóðveginn um Kollafjörð aðfaranótt 13.
september. Rúta með tæplega 60 manns innanborðs lenti á henni klukkan fjögur um
nóttina, líklega fljótlega eftir að hún féll, og stöðvaðist uppi á eðjubingnum. Meiðsli á
fólki voru minniháttar.

Ljósmyndari:
Júlíus Sigurjónsson

Þjóðlegasta mynd ársins
Ljósmyndari:
Júlíus Sigurjónsson

Álit dómnefndar:
AÐEINS á Íslandi sér maður lögreglu
stjóra, Stefán Eiríksson, brosmildan
á bar á jólunum, heilsa vel þekktum
afbrotamanni, Sævari Ciesielski.
10
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Í ársbyrjun 2007 var lögregluumdæmum í land‑
inu fækkað úr 26 í 15. Stefán Eiríksson er lög‑
reglustjóri í nýju lögregluumdæmi höfuðborgar
svæðisins sem nær yfir Reykjavík, Seltjarnarnes,
Mosfellsbæ, Kjósarhrepp, Kópavog, Garðabæ,
Hafnarfjörð og Álftanes. Hann fór í eftirlitsgöngu
um Reykjavík ásamt Steinþóri Hilmarssyni lög‑
regluvarðstjóra til að kynna sér aðstæður og
heilsa upp á borgarana.

BLAÐA L J Ó S M Y N D A R A F É L A G Í S L A N DS
Umhverfismynd ársins
Ljósmyndari:
Eyþór Árnason

Álit dómnefndar:
Landslagsljósmyndun á
Íslandi sem og almenningur
þarf svo sannarlega á nýrri og
ferskri sýn að halda. Þessi
mynd er gott dæmi þess,
snjöll og næm í senn. Kald
hæðnin er sú að svona sjáum
við oft landslagið okkar í dag,
þokukennt og óljóst út um
glugga bíls á fleygiferð.

Á ferð.

Tímaritamynd
ársins

Ljósmyndari:
Hörður Sveinsson

Álit dómnefndar:
Mikið unnar myndir eru mjög áberandi í
íslenskum tímaritum í dag. Þetta er gott
dæmi sem sameinar viðfangsefnið og frum
lega stafræna myndtækni og tekst vel til.
Vonandi verða skýrari línur dregnar á milli
auglýsingaljósmyndunar og tímaritaljós
myndunar í framtíðinni.

Tónlistarmaðurinn Mugison heldur uppi heiðri
vestfirskrar menningar.
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V VERÐLAUNAMYNDIR
ERÐLAUNAMYNDIR
Portrettmynd ársins
Ljósmyndari:
Valgarður Gíslason

Álit dómnefndar:
Frumlegt og óvenjulegt
portrett af Sigurði Árna,
listamanni.
Sigurður Árni Sigurðsson myndlistamaður.

Íþróttamynd ársins
Ljósmyndari:
Kristinn Magnússon

Álit dómnefndar:
Gífurleg áreynsla í heimi íþróttana leynir
sér ekki og er hér fönguð á kraftmikinn
hátt. Það sem ekki sést á myndinni blasir
í raun við manni og undirstrikar á áhrifa
mikinn hátt hið mikla keppnisskap og
viljastyrk.

Orri Geirsson kraftlyftingamaður gefur allt
til að ná réttstöðulyftunni.

12

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2008

BLAÐA L J Ó S M Y N D A R A F É L A G Í S L A N DS
Daglegt líf
Ljósmyndari:
Vilhelm Gunnarsson

Tvö þúsund vatnsbyssu
eigendur felldu heims‑
met í vatnsbyssuslag á
landsmóti UMFÍ í Kópa
vogi í júlí.

Álit dómnefndar:
Frábær mynd sem sýnir mikla gleði og fögnuð. Eftir að hafa skoðað
yfir 1000 myndir þá er ljóst að íslensk fréttablöð virðast ekki hafa
mikinn áhuga á að mynda daglegt líf. Mögulega eru ljósmyndararn
ir ófúsir að senda myndir í þennan flokk.

Skoplegasta mynd ársins
Ljósmyndari:
Eggert Jóhannesson

Álit dómnefndar:
Þessi mynd skemmtir ekki
bara áhorfandanum heldur
vekur upp spurningar.
Fyndnar myndir eru ekki
á hverju strái og sláandi
pólítísk fyndin mynd er enn
sjaldgæfari.
Gunnar Birgisson bæjarstjóri hélt upp á
sextugsafmæli sitt í Glaðheimum, reiðhöll
Gusts í Kópavogi, 29. september.
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ERÐLAUNAMYNDIR
Ljósmyndari:
Brynjar Gunnarsson

Myndröð
ársins
Álit dómnefndar:
66°12´97”N er verðug heim
ild í yfirstandandi skráningu
lífs í íslenskum þorpum á
21.öld. Vonandi að frétta
blöð og tímarit á
Íslandi veiti sög
um sem þessari
stuðning.
Í mörgum íslenskum sjávarþorpum eru innflytjendur næstum helmingur íbúanna og oft meirihluti vinnufærs fólks. Flestir innflytj‑
endanna eru Pólverjar sem setjast að í þorpunum vegna þess að húsnæði þar er ódýrt og vegna þess að þeir bera umtalsvert
meira úr býtum en í heimalandinu. Anna kom til Íslands 6. mars 1998 og Jarek í september sama ár. Í Póllandi lærði Anna við‑
skiptafræði en Jarek er úr sveit. Þau kynntust á Suðureyri. Anna er í fæðingarorlofi og hugsar um soninn Piotr. Þar sem Jarek
vinnur við beitningu og hefur sveigjanlegan vinnutíma á hann auðvelt með að vera heima og gæta sonarins á meðan Anna
sinnir erindum. Fyrir eiga þau soninn Pawel sem er í leikskóla. Annað foreldra að minnsta kosti helmings barnanna á leikskól‑
anum er af erlendum uppruna.

14
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Orlofshús
Blaðamannafélags Íslands

Sumarhús í Brekku og á Akureyri
Umsóknarfrestur um sumarhús B.Í. skulu hafa borist skrifstofu félagsins í síðasta lagi
fimmtudaginn 18. apríl. Sendið umsóknir í tölvupósti á bi@press.is, eða með símbréfi 553 9177.
Nánari upplýsingar á skrifstofu B.Í., Síðumúla 23, sími 553 9155.

Alltaf hagstæð leiga

Vikugjald fyrir fullgilda félaga í B.Í. verður kr. 13.000 í Litlu-Brekku og kr. 18.000 fyrir Stóru-Brekku og á
Akureyri. Gjaldið greiðist við staðfestingu úthlutunar. (Heimilt er að greiða með Visa/Euro.)

Stóra-Brekka

Litla-Brekka

Akureyri

Skipti fara fram á föstudögum kl. 17.

Skipti fara fram á föstudögum kl. 17.

Skipti fara fram á föstudögum kl. 17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika

30.
6.
13.
20.
27.
4.
11.
18.
25.
1.
8.
15.
22.
29.

maí – 6.
júní – 13.
júní – 20.
júní – 27.
júní – 4.
júlí – 11.
júlí – 18.
júlí – 25.
júlí – 1.
ágúst – 8.
ágúst – 15.
ágúst – 22.
ágúst – 29.
ágúst – 5.

júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.

vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika

30.
6.
13.
20.
27.
4.
11.
18.
25.
1.
8.
15.
22.
29.

maí – 6.
júní – 13.
júní – 20.
júní – 27.
júní – 4.
júlí – 11.
júlí – 18.
júlí – 25.
júlí – 1.
ágúst – 8.
ágúst – 15.
ágúst – 22.
ágúst – 29.
ágúst – 5.

júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.

vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika

30.
6.
13.
20.
27.
4.
11.
18.
25.
1.
8.
15.
22.
29.

maí – 6.
júní – 13.
júní – 20.
júní – 27.
júní – 4.
júlí – 11.
júlí – 18.
júlí – 25.
júlí – 1.
ágúst – 8.
ágúst – 15.
ágúst – 22.
ágúst – 29.
ágúst – 5.

júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.

Nafn: ___________________________

Nafn: ___________________________

Nafn: ___________________________

1. vika __________ 2. vika __________

1. vika __________ 2. vika __________

1. vika __________ 2. vika __________

3. vika __________ 4. vika __________

3. vika __________ 4. vika __________

3. vika __________ 4. vika __________

Nefnið fleiri en eina viku til þess að auðvelda úthlutun!
Athugið að heitir pottar eru komnir við báða bústaðina í Brekku
og gestahús við Stóru-Brekku og þess vegna er leigan hærri þar.
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U UMRÆÐAN
MRÆÐAN
Kristján Már Unnarsson á Stöð 2 fékk blaðamannaverðlaunin 2008
fyrir syrpu frétta af Norðausturlandi:

Er kannski svolítil
í mér

Pollýanna
„Þessi eilífa spurning, hvernig geta fréttamenn verið hlut‑
lausir, blasir kannski við í fréttum eins og ég hef flutt af
landsbyggðinni. Þessi vandi blasir við öllum blaðamönnum
sem fjalla um sitt eigið samfélag. Ættu þeir þá ekki að telj

ast vanhæfir? Þeir eru jú hluti af samfélaginu. Hvað yrði þá
eftir til að fjalla um? Þótt fréttamaðurinn sé ekki beint að
flíka sínum eigin skoðunum þá er hann að taka afstöðu
bara með því einu að ákveða að fjalla um eitthvert tiltekið
mál,“ segir Kristján Már Unnarsson
fréttamaður á Stöð 2.
Blaðamannaverðlaunin fyrir árið
2008 voru afhent á dögunum. Fjöl
margar tilnefningar bárust dómnefnd
sem ákvað að veita Kristjáni Má
Unnarssyni Blaðamannaverðlaunin
fyrir árið 2007 fyrir syrpu frétta um
mannlíf á Norðausturlandi. Í rökstuðn‑
ingi nefndarinnar segir að í tímans rás
hafi Kristján „… haft sérstakt lag á því
að finna fréttnæma atburði ekki síst á
landsbyggðinni, mál sem jafnvel hafa
blasað við en þá fyrst orðið áhugaverð
fyrir alla landsmenn þegar Kristján
hefur dregið þau fram og þar með
bent á mikilvægi þeirra,“ segir dóm‑
nefndin sem telur þessar fréttir, hafa

„Ég komst við á þessari stundu,
sá fyrir mér að þarna hafi
einhvertímann verið fullt hús
af fjörmiklum börnum.“

stuðlað að sterkari samfélagsvitund
þar sem fólk í ólíkum landshlutum fær
upplýsingar um samfélagsbreytingar,
mannlíf og skoðanir annars staðar á
landinu.

Nú var allt galtómt
Á fyrstu árunum í blaðamennskunni. Kristján Már við flugvél sína TF-TWO vestur á
Gjögri þangað sem hann flug eftir myndum, sem þurfti í blaðið næsta dag.

16
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Fréttasyrpa Kristjáns Más af Norð
austurlandi birtist sjónvarpsáhorfend‑
um í október á síðasta ári. „Aðdrag

UMRÆÐAN
andinn að þessari ferð var skammur.
Við fréttum að sýslumaður hyggðist
bjóða upp fiskvinnsluhús Gunnólfs á
Bakkafirði. Við flugum austur á Egils
staði að morgni og héldum akandi rak
leiðis til Vopnafjarðar, þangað sem við
Sigurjón Ólason kvikmyndatökumaður
komum um ellefu leytið. Við tókum
fjölda myndskeiða á leiðinni og nokk‑
ur viðtöl, svo sem við bændur, sveitar
stjórann á Vopnafirði og starfsfólk í
fiskvinnsluhúsi þar. Við mættum svo
upp úr hádegi á nauðungaruppboðið
á Bakkafirði. Það var ömurleg upplif‑
un. Að sjá eignir, sem væru mörg
hundruð milljóna króna virði á höfuð
borgarsvæðinu, slegnar hæstbjóð‑
anda fyrir slikk. Við héldum svo niður
á bryggju og ræddum við heimafólk,
hittum tælenskan trillusjómann, ókum
út í sveit og þar hittum við pólskan
sauðfjárbónda og annan bónda sem
nýtti rekavið úr fjörunni við byggingu
íbúðarhúss. Við náðum loks flugi frá
Egilsstöðum til Reykjavíkur um kvöld‑
ið. Þá tók við nánari upplýsingaöflun,
grafíkvinnsla, klipping og önnur úr
vinnsla efnis næstu daga og vikur á
eftir. Eftirtekjan úr þessu tólf stunda
ferðalagi var í það heila talið, alls um
tuttugu eftirminnilegar fréttir sem er
svo fáránlega mikið að ég hef varla
viljað tala um það.“
Kristján segir reynslu úr svona
fréttaferðum vissulega sitja í sér. „Að
fylgjast með sýslumanni í eldhúsinu
bjóða upp æskuheimili framkvæmda‑
stjórans á Bakkafirði, hús sem eitt sinn
var með veglegustu íbúðarhúsum á
Norðausturlandi, það reynist verð
laust. Ég komst við á þessari stundu,
sá fyrir mér að þarna hafi einhvern
tímann verið fullt hús af fjörmiklum
Á Reykjavíkurflugvelli með Jóhanni risa úr Svarfaðardal, sem þarna var á leiðinni til
börnum sem ærsluðust um eldhúsið
dvalar á heimaslóðum sínum nyrðra eftir áralangt starf í fjölleikahúsum vestanhafs.
og stigana. Nú var allt galtómt og eyð‑
ingin blasti við. Og svona var um
annað hvert hús í þorpinu og sveitinni í kring því helmingur
íbúanna hefur flust brott á áratug, frá verðlausum eign‑
„Ákvörðun um að halda mig við blaðamennskuna
um.“

Landið þitt og Öldin okkar
Kristján Már Unnarsson er fæddur í Reykjavík árið 1959.
Foreldrar hans eru Unnar Stefánsson, lengi ritstjóri Sveitar
stjórnarmála, og María Ólafsdóttir, sem um árabil var próf‑
arkalesari á DV. Segist Kristján í gegnum foreldra sína því
hafa kynnst blaðamennsku og sömuleiðis hafi ræturnar út
á land verið sterkar.

tók ég í átta þúsund feta hæð yfir Vestfjörðum
í lítilli Cessnu-flugvél.“

„Faðir minn er fæddur austur í Neskaupstað en ólst upp í
Hveragerði, þar sem afi og amma voru meðal frumbyggja.
Þegar ég man fyrst eftir mér var Hveragerði lítið sveitaþorp
og þar var ég mikið á æskuárum. Móðir mín er fædd og
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hvernig ég gæti borgað flugnámið. Sá þá bráðsniðugan
uppalinn á Þingeyri og fjölskyldan reyndi að fara að reglu‑
leik í stöðunni og fór til Jónasar Kristjánssonar ritstjóra og
lega vestur í Dýrafjörð og þar var kannski dvalið í viku eða
reifaði fyrir honum hugmyndina um fljúgandi fréttamann,
hálfan mánuð í senn á sumrin. Annars get ég rakið ættir
enda lagði Dagblaðið mikið upp úr umfjöllun um lands
mínar í flesta landshluta og sjálfur er ég ofurlítið upp með
byggðina sem aftur átti stóran þátt í vinsældum þess. Ég
mér af því að vera í gegnum móðurömmu mína af hinni
var þá þegar kominn með annan fótinn inn á blaðið því ég
frægu Skarðsætt í Dalasýslu en Skarðsverjar eru sá ættbogi
á Íslandi sem hefur sennilega komist næst því að verða
hafði um nokkurn tíma skrifað íþróttafréttir í lausamennsku
aðall. Áttu, þegar best lét, á tímum Ólafar ríku, um 500 jarðir
samhliða námi. Það bar þannig til að ég iðkaði blak á þess‑
um land allt en einkum við Breiðafjörð, Djúp og á Ströndum,“
um árum en fannst eitthvað lítið fjallað um íþróttina. Því
segir Kristján, sem segir pælingar um Íslandssöguna og
varð úr að einn daginn labbaði ég niður í Síðumúla og tal‑
fróðleik um land og þjóð snemma hafa heillað sig.
aði við Hall Símonarson og Sigurð Sverrisson sem voru í
íþróttafréttunum og bauðst
„Sem strákur las ég
Árbækur Ferðafélagsins,
til að skrifa um blak. Þeir
„Heilu sveitirnar hafa nánast verið að leggjast í
Landið þitt og Öldina okkar.
félagar tóku mér fagnandi. Í
Þetta hefur sjálfsagt mótað
ljósi þessarar reynslu minn‑
eyði án þess að fjölmiðlar hafi tekið eftir því.“
mig og kannski ráðið ein‑
ar og meðmæla Halls
Símonarsonar gekk Jónas
hverju um það sem síðar
að tilboðinu um fljúgandi fréttamann og réði mig til starfa,
hefur orðið.“
þótt ég væri bara tvítugur og nýskriðinn úr menntaskóla,“
Tvítugur fljúgandi fréttamaður
segir Kristján Már sem næstu árin fór fljúgandi vítt og breitt
Fólk kemur til starfa í blaðamennsku eftir ýmsum leiðum;
um landið í fréttaöflun fyrir Dagblaðið og síðar DV; meðal
sumir af ásetningi en aðrir nánast fyrir tilviljun. „Ég ætlaði
annars norður í Mývatnssveit í Kröflugos. Segist þarna hafa
að verða flugmaður, en hafði fleira í huga, eins og laga‑
fundið sína fjöl en draumar um atvinnuflug dvínuðu.
nám. Setti síðan stefnu á flugið en þurfti auðvitað að safna
„Ákvörðun um að halda mig við blaðamennskuna tók
flugtímum svo ég gæti orðið atvinnuflugmaður og velti fyrir
ég í átta þúsund feta hæð yfir Vestfjörðum í lítilli Cessnu-

Íslenskir blaðamenn með forseta Íslands í opinberri heimsókn í Noregi haustið 1981. Frá vinstri talið: Fríða Proppé Morgunblaðinu,
Þráinn Hallgrímsson Alþýðublaðinu, Jón Einar Guðjónsson þá starfsmaður einkarekinnar útvarpsstöðvar í Osló, Vigdís Finnbogadóttir,
Álfheiður Ingadóttir Þjóðviljanum, Gunnar V. Andrésson, Vísi, Kristján Már Unnarsson, Dagblaðinu, Gunnar Elísson Þjóðviljanum,
Friðrik Indriðason Tímanum og Atli Rúnar Halldórsson Útvarpinu.

18

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2008

UMRÆÐAN

Á vettvangi. Kristján Már ræðir við Sigurð Arnalds talsmann Káraknjúkavirkjunar þegar byrjað var að fylla Hálslón.

flugvél sem ég átti hluti í, og þar sem ég horfði yfir Breiða
fjörðinn. Ég stóð á krossgötum, var búinn að safna nægi‑
legum flugtíma fyrir atvinnuflugmannsprófið, en var búinn
að eiga frábæran tíma í blaðamennskunni, hafði farið vítt
og breitt um landið að afla frétta, var í spennandi verkefn‑
um og stöðugt að hitta áhugavert fólk. Ég ferðaðist til
útlanda, meðal annars í opinberar heimsóknir með Vigdísi
Finnbogadóttur þar sem ég hitti fólk sem ég hefði ekki
getað ímyndað mér að ég ætti eftir að mæta á lífsleiðinni,
eins og Ólaf Noregskonug, Gro Harlem Brundtland, Thor
björn Egner og Olof Palme. Þarna satt að segja fílaði ég
blaðamennskuna í botn.“

Sárasta þjóðfélagsbreytingin
Í rökstuðningi dómefndar blaðamannaverðlaunanna voru
meðal annars nefndar fréttir Kristjáns Más af stórfram‑
kvæmdum á Austurlandi, sem hann fjallaði mikið um. Hann
segir þá fréttaöflun hafa verið mjög minnisstæða.
„Ég kom oft austur í Neskaupstað á árunum fyrir 1980 til
að spila blak og þá var þetta 1.800 manna bær. Síðan fjar‑
aði smám saman undan samfélaginu af því unga fólkið hafði
ekki að neinu að hverfa þegar námi lauk. Þegar ég fór svo

austur á land vorið 2003, þegar stóriðju- og virkjunarfram‑
kvæmdir voru að hefjast, kvaðst bæjarstjórinn í Fjarðabyggð
binda vonir við að þessar framkvæmdir með nýjum atvinnu‑
tækifærum leiddu til þess að Norðfirðingum fjölgaði úr 1.300
í 1.500. Þessar tölur slógu mig. Ég get líka nefnt að á árun‑
um í kringum 1980 – þegar landsbyggðin var í hvað mest‑
um blóma – var Patreksfjörður 1.000 manna byggðarlag þar
sem voru tvö frystihús, mjólkurstöð, sparisjóður, bankaútibú,
nokkrar verslanir, áætlunarflug og fleira. Í dag er flest af
þessu farið og Patreksfirðingar eru í dag ekki nema um 600
talsins og þar af stór hluti íbúanna fólk sem er komið á eða
yfir miðjan aldur,“ segir Kristján sem rennur til rifja að sjá
landsbyggðinni blæða út.
„Mér finnst óskaplega sárt að sjá þessa miklu hnignun.
Þetta er í mínum huga einhver sárasta þjóðfélagsbreyting‑
in sem hefur átt sér stað og ég sagt fréttir af, á þeim 28
árum sem ég hef verið í blaðamennsku. Út frá mælikvarða
fréttamennsku er þessi samfélagsbreyting að mínu mati
ein stærsta fréttin þá tíð sem ég hef verið í faginu. Þegar
maður skilgreinir hvað sé frétt þá má almennt segja að
þegar breytingar verða í umhverfi okkar, þá sé það frétt.
Blaðamönnum hættir gjarnan til að telja breytingu varla
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Kristján Már Unnarsson hefur starfað í blaðmennsku í 28 ár. Fyrstu árin á Dagblaðinu og DV, en síðustu tuttugu árin á Stöð 2.

frétt nema hún gerist í einni hraðri skriðu. Þarna er breyting
sem gerist sem hægfara þróun – sé litið yfir eitt ár – en ef
tölur eru skoðaðar milli áratuga er þetta skriða og það risa‑
stór. Á henni eru ótal hliðar og mannlegir fletir, sem við höf
um að mörgu leyti vanrækt að sinna. Heilu sveitirnar hafa
nánast verið að leggjast í eyði án þess að fjölmiðlar hafi
tekið eftir því.“

Ný kynslóð borgarbarna
Í gegnum áralangt starf sitt sem blaðamaður, fyrst á Dag
blaðinu og DV, og á fréttastofu Stöðvar 2 síðustu tuttugu
árin, hefur Kristján öðlast sambönd við fólk vítt og breitt um
landið sem oft hefur samband þegar og ef eitthvað frétt‑
næmt gerist. Hann segist reyna að sinna þessum ábend‑
ingum, eins og tök leyfa, en stundum sé ekki auðvelt að
sannfæra vinnufélagana á fréttafundum dagsins um að
fréttir séu handan við hæðina.
„Ég man þá tíð að blankheitin hér á fréttastofunni voru
slík að okkur var nánast bannað að fara út fyrir bæjar
mörkin, enda kostaði slíkt bæði mannskap og peninga. En
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á móti kemur að þessar fréttir vekja gjarnan mikla athygli,
eru sjónvarpsvænar, og áhorfendur eru þakklátir, ekki
aðeins landsbyggðarfólkið heldur ekki síður sá stóri hópur
höfuðborgarbúa sem á rætur úti á landi. Það sem ég hef
hins vegar verulegar áhyggjur af, er að í dag er kominn til
starfa á fjölmiðlum – og raunar víðar – ný kynslóð borgar
barna sem lætur sig mannlíf og málefni úti á landi engu
varða. Það skelfir mig að fjöldi fólks virðist þeirrar skoðunar
að það sé allt í lagi að landsbyggðin verði einskonar
Árbæjarsafn. Ísland hefur verið að breytast hratt í borgríki
þar sem tveir þriðju hlutar þjóðarinnar búa nú þegar á
höfuðborgarsvæðinu. Ég held að íslenska samfélagið yrði í
senn fjölbreyttara og áhugaverðara ef byggðin væri betur
dreifð um landið. Flóttinn mikli af landsbyggðinni virðist
hins vegar ekkert á undanhaldi.“

Kraftaverk á hverjum degi
Í auglýsingasamfélagi nútímans er jákvæð ímynd fyrir
tækja, byggðarlaga og annarra, afar mikilvæg. Fréttamenn
þekkja flestir baráttu við þá sem eiga hagsmuna að gæta í

UMRÆÐAN
því sambandi, þrýsting um að koma ekki með neikvæðar
Aðhaldið er aðkallandi
fréttir.
Útttektir Kristjáns Más Unnarssonar á íslenska skattkerfinu
„Ég finn á fréttamönnum úti á landi að þeir eru undir
hafa vakið mikla athygli. Hann hefur raunar tekið skatta
pressu frá sínu heimafólki að mála ekki upp dökka mynd af
málin upp í nokkrum fréttasyrpum, þeirri fyrstu um 2002.
sinni heimabyggð. Það getur þá kannski verið styrkur að
Kjarni þessara frétta var sá að þrátt fyrir að álagningar
vera Reykvíkingur eins og ég þegar fjalla þarf um mál af
prósenta tekjuskatts hefði lækkað, hefði skattbyrði ekki
þessu tagi, sem oft geta verið afar viðkvæm,“ segir Kristján
lækkað og kæmi þar til að persónuafsláttur hefði ekki hald‑
sem telur í þessu sambandi að fréttamönnum sé mikilvægt
ið í við almenna verðlagsþróun auk þess sem barna- og
að staldra stundum við og spyrja sig hvort þeir séu að
vaxtabætur og fleiri slíkar ívilnanir hefðu verið skertar. Væri
bregða upp réttri mynd af þjóðfélaginu.
niðurstaðan því sú að skattbyrði almennings hefði aukist,
„Kannski er ég svolítil Pollýanna í mér. Ég vil gjarnan
þvert á það sem haldið væri fram.
líka leita að jákvæðu hliðinni á málum,“ segir Kristján sem
„Á sama hátt og ég spurði hérna áðan hvort fréttamaður
minnist áranna upp úr 1990 þegar efnahagslægð, kvóta‑
geti verið hlutlaus þegar hann fjallar um sitt eigið samfélag
samdráttur, fjöldauppsagnir og gjaldþrot voru áberandi í
þá á spurningin kannski enn frekar við þegar hann fjallar
fréttum. „Við vorum með þunglyndisfréttir í þessum dúr í
um skattamál, því hann er jú sjálfur skattþegn í landinu.
hverjum einasta fréttatíma, dag eftir dag. Svo gerðist það
Skattamálin snerta okkur og hafa áhrif á afkomu hvers ein
einhvern daginn að Ingvi Hrafn Jónsson, sem þá var frétta‑
asta manns í landinu. Blaðamaður, sem á börn og er að
stjóri, barði hnefanum í
koma sér þaki yfir höfuðið,
borðið og sagði að við
getur tæplega talist hlutlaus
„Blaðamaður sem á börn og er að koma sér þaki
værum ekki að segja sann‑
þegar hann fjallar um
leikann. Meginþorri fyr‑
barna- og vaxtabætur. Í
yfir höfuðið getur tæplega talist hlutlaus þegar
irtækja í landinu væri í
þessum fréttum var ég í
hann fjallar um barna- og vaxtabætur.“
góðum rekstri og á öruggri
stöðu gagnrýnandans sem
siglingu. Því yrðum við einn‑
hamaðist á ráðherrum og
ig að segja frá. Þetta varð upphafið að sjónvarpsþáttaröð
ríkisstjórn, og reyndi að sýna fram á að fullyrðingar um
okkar Karls Garðarssonar, Framlag til framfara, þar sem
skattalækkanir stönguðust á við blákaldar staðreyndir, sem
við sögðum frá fyrirtækjum og einstaklingum sem voru að
birtust m.a. í tölum OECD um ört hækkandi skattbyrði. Mér
gera góða hluti: voru í nýsköpun og sókn. Í framhaldinu
fannst hins vegar alveg út í bláinn þegar ég var ásakaður
gerðum við svo þáttaröðina, Hver lífsins þraut, þar sem við
um að vera handbendi Baugs og Samfylkingar eins og
yfirfærðum þessa hugmyndafræði á heilbrigðiskerfið.
gerðist iðulega í umræðu, sem þessum fréttum fylgdu.
Fréttatímarnir höfðu verið uppfullir af fréttum um niður
Grætilegast fannst mér samt þegar flokkar í stjórnarand‑
skurð, biðlista og kostnaðarvitund og við sáum bara mynd‑
stöðu, eins og til dæmis Vinstri grænir, trúðu því að skattar
ir af sjúklingum liggjandi á göngum sjúkrahúsa. Við spurð‑
hefðu lækkað og lömdu svo á ríkisstjórninni fyrir að lækka
um okkur hvort við værum að gefa rétta mynd af íslenska
skatta. Því er innprentað í flest okkar frá fyrsta degi í blaða‑
heilbrigðiskerfinu þar sem unnin voru kraftaverk nánast á
mennsku að fjölmiðlarnir hafi mikilvægu hlutverki að gegna
hverjum degi við að lækna fólk. Við nálguðumst viðfangs‑
við að veita stjórnmálamönnum allra flokka aðhald. Við
efnið út frá einstaklingum, sem hafði verið kippt út úr dag‑
höfum hins vegar séð það gerast síðastliðinn áratug að
legu lífi vegna alvarlegs sjúksdóms eða slyss og sýndum
áhrif stjórnmálamanna á mótun samfélagsins og örlög
hvernig hámenntað heilbrigðisstarfsfólk beitti nýjustu
þegnanna hafa minnkað. Á sama tíma hafa áhrif eigenda
aðferðum læknavísindanna til að koma fólki aftur á ról.
og ráðamanna stórfyrirtækja aukist án þess að fjölmiðlarnir
Þarna slógum við allt annan tón í umræðu um heilbrigðis
hafi að sama skapi snúið sínu gagnrýnis- og eftirlitshlutverki
mál. Við gerðum einnig fréttir upp úr þessum þáttum, sem
nægilega gagnvart þeim. Það finnst mér vera mest aðkall‑
og atvinnumálaþáttunum, og ég er ekki frá því að þetta –
andi verkefni íslenskra fjölmiðla um þessar mundir, að þeir
ásamt öðru – hafi átt sinn þátt í því að umræðan í landinu
efli aðhaldshlutverk sitt gagnvart fjármálageiranum og við‑
breyttist.“
skiptalífinu.“ 				
-sbs
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Meðaltal heildarlauna

Eftir

Örnu Schram
formann B.Í.

400 þúsund á mánuði

Meðaltal heildarlauna svarenda í launa
könnun Blaðamannafélagsins er 400
þúsund krónur á mánuði. Í könnuninni
kom fram að langflestir eða 84,24%
svarenda eru á svonefndum fastlauna‑
samningi. Í sambærilegri könnun sem
gerð var árið 2005 kom fram að meðal
tal heildarlauna væri 330 þúsund krón
ur. Þá voru rétt rúmlega 80% svarenda
á fastlaunasamningi. Könnunin nú
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bendir til þess að laun hafi frá þeim
tíma hækkað talsvert umfram samn‑
ingsbundnar hækkanir.
Könnunin var gerð í nóvember
2007. Spurningar voru sendar með
tölvupósti til félagsmanna BÍ, sem
starfa hjá 365 miðlum, Morgunblaðinu,
Birtingi, Viðskiptablaðinu og 24 stund‑
um. Stærð úrtaksins var 361. Alls 241
svaraði; 147 karlar og 94 konur. Svar
hlutfall var því 67%. Fyrirtækið Intell
ecta vann úr svörunum.
Svarhlutfallið var nokkuð jafnt milli
miðla og nær allir sem svöruðu eru í
fullri vinnu. Tæplega sextíu prósent
svarenda eru almennir blaða- eða
fréttamenn, um 5,4% eru vaktstjórar
en tæplega 35% eru í öðru ábyrgðareða yfirmannastarfi. Vaktstjórar og
aðrir þeir, sem gegna ábyrgðar- eða
yfirmannastörfum eru á hærri launum
en almennir blaða- og fréttamenn og
toga þar með heildarlaunin upp, eins
og tæpt verður á hér á eftir.

Í könnuninni var spurt um grunn‑
laun og heildarlaun. Í ljós kom að
grunnlaun, þ.e.a.s. laun án yfirvinnu,
eru að meðaltali 371 þúsund krónur á
mánuði. Grunnlaun kvenna eru að
meðaltali 347 þúsund krónur á mánuði
en grunnlaun karla eru að meðaltali
387 þúsund krónur á mánuði. Í könn
uninni árið 2005 var meðaltal grunn
launa 292 þúsund krónur á mánuði.
Einnig var spurt um heildarlaun,
þ.e.a.s. laun með yfirvinnu og öðru,
en flestir svarenda eru á fastlauna‑
samningum. Í ljós kom að heildarlaun
eru að meðaltali 400 þúsund krónur á
mánuði eins og áður sagði. Í könnun
inni 2005 voru meðaltalslaunin 330
þúsund krónur á mánuði. Heildarlaun
kvenna eru nú að meðaltali 377 þús‑
und krónur á mánuði en voru 302 þús‑
und krónur árið 2005. Heildarlaun
karla eru nú að meðaltali 417 þúsund
krónur á mánuði en voru 356 þúsund
krónur árið 2005.

FÉLAGIÐ

• 22% hækkun
heildarlauna
• 27% hækkun
grunnlauna
• Launamunur
kynjanna hefur
minnkað

• Fjórðungur með
hærri laun en
460 þús.

reitt
fá g
15% taklega u
sérs yfirvinn
r
fyri

• Grunnlaun kvenna
hafa hækkað um
30%

• Fjórðungur með
laun undir 310
þús.
• 85% aðspurðra
eru á fastlaunasamningi
• 15% fá greitt
sérstaklega fyrir
yfirvinnu

Blaðamenn hafa á undanförnum tveimur árum fengið talsverða kjarabót umfram um
samdar launahækkanir. Þeir eru þó ekki ánægðir með laun sín og margir hoppandi
stressaðir í vinnunni.
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Heildarlaun vaktstjóra eru að meðal
tali 517 þúsund krónur á mánuði en
meðaltalslaun þeirra, sem eru í öðru
ábyrgðar- eða yfirmannastarfi, eru
478 þúsund krónur á mánuði. Heildar
laun almennra blaða- og fréttamanna
eru að meðaltali 345 þúsund krónur á
mánuði.
Tæplega þrjátíu prósent svarenda
vinna að jafnaði innan við tíu yfirvinnu‑
tíma á mánuði. Svipað hlutfall eða
tæplega þrjátíu prósenta vinna að
jafnaði 11 til 20 yfirvinnutíma á mán‑
uði. Í kringum tuttugu prósent svar‑
enda vinna að jafnaði 21 til 30 yfir‑
vinnutíma á mánuði. Ríflega tuttugu
prósent svarenda vinna meira en það
í yfirvinnu á mánuði.
Í könnuninni kom fram að innan við
fjörutíu prósent svarenda eru með
bílastyrk. Flestir eru með bílastyrk á
bilinu fimm til tíu þúsund krónur á
mánuði. Um tólf prósent svarenda eru
með meira en fimmtán þúsund krónur
í bílastyrk á mánuði.
Því lengri starfsaldur því meiri líkur
eru á því að blaðamenn finni fyrir mik‑
illi streitu í starfi sínu. Þeir sem eru
búnir að vera í blaðamennsku í sextán
til 20 ár finna fyrir mestri streitu. Þá
finna vaktstjórar og þeir sem eru í

Blaðamenn segja mikla
streitu fylgja starfinu
Annar hver blaðamaður í könnun
Blaðamennafélagsins segir að mikil
streita fylgi starfinu. Ívið fleiri konur
en karlar segja að mikil streita fylgi
starfinu. Þetta er svipuð niðurstaða
og var í sambærilegri könnun
félagsins fyrir tíu árum.
Spurt var: Fylgir mikil streita starfi
þínu? Um fimm prósent svöruðu:
Mjög eða fremur sjaldan.
Um fimmtán prósent svöruðu:
Kemur fyrir. Um þrjátíu prósent
svöruðu: Stundum og fimmtíu
prósent svöruðu: Oft. Í sambærilegri
könnun BÍ fyrir tíu árum kváðust
fjörutíu prósent svarenda oft finna
fyrir mikilli streitu í starfinu.

ábyrgðarstörfum fyrir meiri streitu en
aðrir. Konur finna líka fyrir ívið meiri
streitu en karlar, eins og áður sagði.
Tæplega sjötíu prósent svarenda í
könnun Blaðamannafélagsins eru
frekar ánægðir eða mjög ánægðir í nú
verandi starfi. Þetta er svipuð niður
staða og í sambærilegri könnun fé

lagsins fyrir tíu árum. Spurt var:
Hversu ánægð(ur) ertu í núverandi
starfi? Um það bil fimm prósent eru
mjög óánægð, um þrettán prósent eru
frekar óánægð og um tólf prósent eru
hvorki ánægð né óánægð. Um fimm‑
tíu prósent eru frekar ánægð og um
tuttugu prósent eru mjög ánægð. Kon
ur eru ívið ánægðari í starfinu en karl‑
arnir. Ánægjan er mest hjá þeim sem
hafa stystan starfsaldur en minnst hjá
þeim sem eru búnir að vera 16 til 20
ár í starfi. Ánægjan virðist svo aukast
aftur hjá þeim sem hafa verið 20 ára
eða lengur í blaðamennsku.
Blaðamenn eru hins vegar ekkert
sérlega ánægðir með launin sín. Um
45 prósent svarenda í könnun Blaða
mannafélagsins eru mjög óánægðir
eða frekar óánægðir með launin. Tæp
lega þrjátíu prósent segjast hvorki
ánægð né óánægð og um tuttugu og
fimm prósent segjast frekar ánægð
eða mjög ánægð. Konur eru óánægð
ari með launin en karlarnir.
Í könnunin var spurt hvað leggja
ætti áherslu á í komandi kjarasamn‑
ingum. Flestir nefndu hækkun grunn‑
launa, næstflestir lengra orlof og þar
á eftir kom styttri vinnutími og hækkun
lægstu launa.

Orlofsíbúðin glæsilega í
Kaupmannahöfn
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BÍ með orlofsíbúð

í Kaupmannahöfn

Blaðamannafélag Íslands
hefur tekið á leigu íbúð á
Vesterbro í Kaupamanna
höfn, sem er miðsvæðis í
borginni. Þannig er einung‑
is um 10 mínútna gangur
að Aðaljárnbrautastöðinni
og Tívolí og um 15 mínútna
gangur niður á Strikið. Íbúð
in er á 5 hæð í húsi sem
byggt er árið 1907 að Flens
borggade 39. Hún er öll
nýendurnýjuð eins og húsið
allt og er leigð með öllum
húsgögnum og uppábún‑
um rúmum.
Íbúðin er með tvö mjög
rúmgóð svefnherbergi og
eina stofu, sem einnig er
mjög rúmgóð, fullbúið eld‑
hús með uppþvottavél,
baðherbergi með hita í
gólfinu, þvottavél og þurrk‑
ara saman í einni vél og
rúmgóðum sturtuklefa.
Sófinn í stofunni er
svefnsófi, og þegar hann
er dreginn út er pláss fyrir
2 að sofa (140x200 stærð).
Alls eru rúm fyrir 6 manns í
íbúðinni en möguleiki er á
að bæta inn aukarúmum
og er þá pláss fyrir allt að
10 manns að sofa í einu.
Íbúðin er fullbúin húsgögn‑
um og öllu því sem telst til
þurfa. Hún er með uppá‑
búin rúm og handklæði fyrir gesti með
aðgangi að netinu og flatskjár er í
stofu og aðgangur að öllum helstu
sjónvarpsstöðvum. Athugið að lyfta er
ekki í húsinu, en töskur verða bornar
upp fyrir gesti og niður aftur að lokinni
dvöl. Þá verða reiðhjól og hjálmar til
afnota fyrir dvalargesti.
Íbúar Flensborggade 39 hafa að
gang að lokuðum bakgarði sem er
einstaklega vel við haldið og hefur
upp á að bjóða mjög fína aðstöðu til

leiks, afslöppunar og ýmissrar afþrey‑
ingar, ásamt því að bjóða upp á mjög
öruggt umhverfi fyrir börn. Gatan er
einstefnugata og því er mjög kyrrsælt
við götuna þrátt fyrir að hún sé mið‑
svæðis í borginni.
Íbúðin er í göngufæri og hjólafæri
við helstu samgöngukerfi borgarinnar
og helstu afþreyingu, sem ferðamenn
kjósa sér. Innan við þriggja mínútna
gangur er í næsta strætó.
Ýmsir helstu ferðamannastaðir

borgarinnar eru aðeins í
fárra mínútna göngufæri
og hjólafæri frá Flensborg
gade 39. Má þar t.d. nefna
að ferð:
• í Tívolí tekur aðeins um
10 mín.
• á Aðallestarstöðina 		
„Hovedbanegården“ tekur
aðeins um 8 mín.
• á aðalverslunargötu 		
borgarinnar „Strikið“ 		
tekur aðeins um 12 mín.
• í dýragarð borgarinnar
„Zoologiske Have“ tekur
aðeins um 15 mín.
• í Listasafn Danmerkur
tekur aðeins um 15 mín.
• stærsta þrívíddarbío 		
heims „Tycho Brahe 		
Planetarium“ tekur 		
aðeins um 15 mín.
• í eina af stærstu og
nýjustu verslunarmið-		
stöðvum Fisketorvet“ 		
tekur aðeins um 10 mín.
Í sumar – frá 29. maí til 2.
október – verður íbúðin
leigð í viku í senn.
Verðið fyrir vikuna er 50
þúsund kr. Sömu reglur
gilda um úthlutanir og um
sumarhús BÍ. Umsóknar
frestur er til 18. apríl næst‑
komandi og verður úthlut‑
að að honum loknum. Eftir
2. október verður íbúðin
leigð hálfa viku í senn, annars vegar
frá fimmtudegi til sunnudags (3 nætur)
og hins vegar frá sunnudegi til fimmtu‑
dags (4 nætur). Leiga fyrir fimmtudagsunnudags er 35 þúsund kr. og fyrir
sunnudag-fimmtudags 25 þúsund
krónur. Sé íbúðin laus er mögulegt að
leigja hana nótt og nótt og er þá leig‑
an 10 þúsund. Gert er ráð fyrir að
greitt sé við úthlutun og er hægt að
greiða með greiðslukorti eða með því
að leggja inn á reikning BÍ.

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2008

25

F FÉLAGIÐ
ÉLAGIÐ

Félagsgjöld
lækka í 0,9%
– samkvæmt tillögum til lagabreytinga
– tilkynnt skal um formannsframboð viku fyrir aðalfund

Nefnd sem falið var að endurskoða lög
Blaðamannafélagsins skilaði af sér til‑
lögu til stjórnar fyrir 1. febrúar síð
astliðinn og eru í tillögunum nokkrar
umtalsverðar breytingar frá gildandi
lögum, auk fjölda smærri breytinga.
Breytingarnar verða bornar upp á aðal
fundi þann 14. apríl. Ein mesta breyt‑
ingin felur í sér stórfellda lækkun
félagsgjalda hjá blaðamönnum, eða úr
1,2% af föstum launum eins og þau
eru á hverjum tíma, niður í 0,9% af
heildarlaunum. Þá er lagt til að niður
falli orlofsheimilasjóðsgjald sem var
0,25% af launum. Hér getur því verið
um umtalsverða lækkun félagsgjalda
að ræða, einkum hjá þeim sem eru á
fastlaunasamningum. Þá er jafnframt
ákvæði þarna sem heimilar stjórn að
setja þak á félagsgjaldið.
Af öðrum breytingum ber hátt
ákvæði um að skila beri inn tilkynn‑
ingu um framboð til formanns viku
fyrir aðalfund, en ekkert slíkt ákvæði
er í núverandi lögum. Breytingarnar
eru tíundaðar hér að neðan og eru við
bætur eða breytingar feitletraðar, en
það sem lagt er til að falli út er skáletr‑
að, undirstrikað og í sviga.

Lög Blaðamannafélags Íslands
I. kafli
Tilgangur BÍ
1.1. Félagið heitir Blaðamannafélag
Íslands, BÍ, og er heimilsfang þess
í Reykjavík. Tilgangur félagsins er
að gæta faglegra og stéttarlegra
hagsmuna félagsmanna í hvívetna.
1.2. Blaðamannafélaginu ber:
Að vinna að bættum launakjörum
félagsmanna.
Að stuðla að betri aðstöðu félags‑
manna til menntunar.
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Að standa fyrir faglegri umræðu
meðal félagsmanna.
Að standa vörð um hagsmuni stétt‑
arinnar gagnvart vinnuveitendum,
löggjafarvaldi og stjórnvöldum.
1.3. Félagið er aðili að Norræna blaða
mannasambandinu NFJ, Alþjóða
blaðamannasambandinu IFJ og
Evrópska blaðamannasambandinu
EFJ.

II. kafli
Aðild og inntökuskilyrði
2.1. Félagar geta orðið allir þeir, sem
hafa fjölmiðlun að aðalstarfi eða
eru fastráðnir starfsmenn ritstjórna
á dagblöðum, vikublöðum, sértíma
ritum, landshlutablöðum, vefmiðl
um og fréttastofum útvarps- og
sjónvarpsstöðva, svo og aðrir þeir,
sem fastráðnir eru við frétta- og fjöl
miðlun á launakjörum, sem félagið
hefur samið um eða gefið út taxta
fyrir Þar með eru taldir blaðamenn,
fréttamenn, útlitsteiknarar, prófarka
lesarar, handritalesarar, ljósmynd‑
arar, (safnverðir), ritstjórar, ritstjórn‑
arfulltrúar, fréttastjórar, dagskrár‑
gerðarmenn fréttadeilda útvarpsog sjónvarpsstöðva hljóð- og töku‑
menn, tækni- og aðstoðarfólk á
dagskrár- og fréttadeildum.
(2.2. Félagar á ríkisfjölmiðlum hafa
aðeins atvkæðisrétt um launamál
þegar og er BÍ semur um laun
þeirra. Að öðru leyti hafa þeir sömu
réttindi og skyldur og aðrir félagsmenn. Á sama hátt hafa aðrir
félagar í BÍ ekki atkvæðisrétt þegar
samið og ef samið er um laun á ríkisfjölmiðlum. )
2.3. Hætti félagi starfi í blaðamennsku
jafngildir það úrsögn hans úr félag
inu. Blaðamenn, sem hafa starfað
að blaðamennsku geta þó sam‑

kvæmt ákvörðun félagsstjórnar ver
ið biðfélagar, enda óski þeir eftir
því skriflega innan þriggja mánaða
frá því hætt var störfum og inni af
höndum greiðslur tilskilinna félags‑
gjalda. Sömuleiðis geta félagar,
sem leggja fyrir sig lausavinnu
(freelance) haldið fullri félagsaðild.
2.4. Félagsmaður, sem kominn er á
eftirlaun og er ekki lengur í fullu
starfi, skal vera undanþeginn
greiðslu félagsgjalda. Hann skal þó
sem áður njóta fullra félagsréttinda.
2.5. Biðfélagar hafa málfrelsi og til‑
lögurétt á fundum félagsins en
ekki atkvæðisrétt.
2.6. Þeir, sem að mati stjórnar félags‑
ins, fullnægja skilyrðum fyrstu grein
ar annars kafla laga þessara, verða
félagar þegar við ráðningu.
2.7. Ágreiningsmálum er heimilt að
vísa til félagsfundar til endanlegrar
afgreiðslu.

III. kafli
Félagsgjöld og sjóðir
3.1. Félagsgjald skal vera 0,9% af
heildarlaunum eins og þau eru á
hverjum tíma hjá þeim félögum, sem
eru fastráðnir eftir aðal- og sérkjara
samningum félagsins. Stjórn félags
ins getur ákveðið að setja þak á
félagsgjöld. Aðalfundur ákveður
hverju sinni hvort og þá hversu
hátt hlutfall félagsgjalda er lagt í
varasjóð og orlofsheimilasjóð.
3.2. Biðfélagar (og starfsmenn ríkis
fjölmiðla) greiða 0.5% af byrjunar‑
launum í 2. flokki í félagsgjöld.
Lausamenn greiða 0.7% af byrjun
arlaunum í 2. launaflokki félagsins
miðað við janúar ár hvert.
3.3. (Allir félagsmenn, nema opinberir
starfsmenn, skulu greiða í Lífeyris
sjóð blaðamanna og Orlofsheimila
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sjóð. 25% af félagsgjöldum renni í
Varasjóð.) Tekjur af höfundarréttar
greiðslum skulu renna í Menningar
sjóð.
3.4. Stjórn félagsins er heimilt að fyrir
skipa félögum að leggja niður
vinnu hjá vinnuveitanda, sem dreg‑
ið hefur greiðsluskil í Menningarsjóð
blaðamanna, Orlofsheimilasjóð,
Endurmenntunarsjóð og Styrktar
sjóð, þrjá mánuði eða lengur. Þetta
skal þó aðeins gert að beiðni
stjórna sjóðanna. Stöðvun skal til‑
kynnt með mánaðar fyrirvara.

IV. kafli
Aðalfundur
4.1. Aðalfundur félagsins skal haldinn
ár hvert og fer hann með æðstu
stjórn félagsins.
4.2. Aðalfundur skal haldinn í marseða aprílmánuði ár hvert. Til hans
skal boðað með auglýsingu í
Blaðamanninum og á heimasíðu
félagsins með minnst hálfs mán‑
aðar fyrirvara. Dagskrár skal getið í
fundarboði. Aðalfundur er löglegur
sé löglega til hans boðað.
4.3. Fyrir aðalfundi skulu liggja endur
skoðaðir reikningar félagsins og
sjóða þess og skýrslur um starf‑
semi liðins árs.
4.4. Aðalfundur kýs formann og sex
menn í aðalstjórn og þrjá til vara
(að fengnum tillögum kjörnefndar,
sem kosin skal í upphafi aðalfundar.) Framboði til formanns félags
ins skal skila inn til skrifstofu fé
lagsins a.m.k. viku fyrir boðaðan
aðalfund. Kjörnefnd, sem kjörin
skal í upphafi aðalfundar, skal
skila inn tillögum að öðrum fram
boðum á aðalfundi. Öllum félög
um BÍ er heimilt að bjóða sig
fram sem aðalmenn eða vara
menn á sjálfum fundinum. For
maður er kosinn til eins árs í senn,
aðrir stjórnarmenn til tveggja ára.
Annað árið skal kjósa 3 aðalmenn
og 1 varamann, og hitt árið 3 aðal‑
menn og 2 varamenn. Ef formaður
er kosinn úr hópi þeirra stjórnar
manna, sem eiga eitt starfsár eftir,
skal kjörinn maður í stjórnina til
eins árs í hans stað. Sama gildir ef
varastjórnarmaður er kjörinn í aðal‑
stjórn. Hætti aðalstjórnarmaður á

kjörtímabilinu, gengur sá varamað‑
ur, er flest atkvæði hlaut á aðal‑
fundi, upp í aðalstjórnina. Séu vara
stjórnarmenn sjálfkjörnir skal aðal‑
fundurinn engu að síður ákvarða
röð þeirra með hlutkesti.
4.5. Siðanefnd BÍ skipa fimm menn.
Aðalfundur kýs formann, varafor‑
mann og meðnefndarmann og vara
menn þeirra. Útgefendur tilnefna
einn í nefndina og Siðfræðistofnun
Háskóla Íslands einn. Nefndin skal
taka til meðferðar og fella úrskurði í
þeim málum, sem henni ber að
fjalla um samkvæmt siðareglum
félagsins. Nefndin skal leggja fram
yfirlit um störf sín á aðalfundi.
4.6. Aðalfundur kýs þrjá menn í stjórn
Menningarsjóðs BÍ, sem jafnframt
annast málefni Orlofsheimilasjóðs
og endurmenntunar- og háskóla
sjóðs.
4.7. Aðalfundur kýs þrjá menn í stjórn
Styrktarsjóðs BÍ og þrjá til vara.
4.8. Aðalfundur kýs tvo skoðunar
menn reikninga og einn til vara og
skulu þeir endurskoða reikninga
félagsins, menningarsjóðs, orlofs‑
heimilasjóðs og annarra sjóða.
(4.9. Aðalfundur kýs fulltrúa félagsins í framkvæmdanefnd Alþjóða
blaðamannasambandsins til
þriggja ára í senn.)
4.9. Aðalfundur kýs fimm manna
úthlutunarnefnd vegna Blaða
mannaverðlauna.

V. kafli
Félagsstjórn
5.1. Formaður kallar saman fundi í stjórn
félagsins og stýrir þeim en vara
formaður í forföllum hans. Félags
stjórn ræður framkvæmdastjóra fé
lagsins og annað starfslið og hefur
yfirumsjón með starfsemi félagsins.
5.2. Félagsstjórn kýs úr sínum röðum
varaformann, ritara og gjaldkera á
fyrsta fundi sínum eftir hvern aðal‑
fund. Formaður, varaformaður, rit‑
ari og gjaldkeri mynda sérstaka
framkvæmdanefnd, sem hafa skal
umsjón með daglegum rekstri fé
lagsins í samræmi við samþykktir
félagsfunda og félagsstjórnar.
5.3. Félagsstjórn boðar til almennra fé
lagsfunda og annast útgáfu félags
tíðinda.

5.4. Heimilt er einstökum starfs- eða
faghópum innan BÍ að stofna sér‑
stakar félagsdeildir. Stjórnir deild‑
anna skulu skipaðar þremur mönn‑
um, sem kjósa skal á deildarfundi
fyrir aðalfundi BÍ ár hvert. Deildar
fundur kýs formann sérstaklega, en
að öðru leyti skiptir stjórnin með sér
verkum ritara og gjaldkera. Stjórnin
kallar saman deildarfundi þegar
þurfa þykir og stýrir starfi deildar
innar í samráði við aðalstjórn félags‑
ins. Stofnun einstakra félagsdeilda
skal háð samþykki stjórnar BÍ og
aðalfundar. Lög deildarinnar hljóta
staðfestingu hennar og aðalfundar
áður en þau öðlast gildi.
5.5. Lausráðnir blaða- og dagskrár‑
gerðarmenn sem vinna að frétta‑
tengdu efni, mynda sérstaka fé
lagsdeild, er tekur til landsins alls.
Stjórn hennar skal kosin á deild‑
arfundi í ársbyrjun ár hvert á sama
hátt og tilgreint er í 5.4. Inntöku
beiðnir skulu hljóta samþykki
stjórnar BÍ. Lög deildarinnar skulu
hljóta staðfestingu stjórnar BÍ.

VI. kafli
Trúnaðarmenn
6.1. Félagsmenn á hverjum vinnustað
skulu velja sér trúnaðarmenn og til‑
kynna kjör þeirra á aðalfundi. Trún
aðarmenn mynda trúnaðarmanna‑
ráð.
6.2. Félagsstjórn skal efna til funda með
trúnaðarmannaráði minnst tvisvar á
ári. Nýjum trúnaðarmönnum skal
kynna rækilega efni Reglugerðar um
réttindi og skyldur trúnaðarmanna
Blaðamannafélags Íslands.
VII. kafli
Kjarasamningar og vinnudeilur
7.1. Blaðamannafélag Íslands fer með
samningsrétt fyrir alla félagsmenn,
einnig starfsmenn ríkisfjölmiðla,
óski meirihluta þeirra í BÍ eftir því.
Komi til slíks, skal lögum félagsins
breytt þannig, að starfsmenn ríkis
fjölmiðla hafi sömu réttindi og skyld
ur og aðrir félagar í BÍ.
7.2. Samningaráð skipa sjö félags‑
menn. Formaður og varaformaður
skulu sitja í nefndinni en aðalfund‑
ur kýs fimm aðalmenn og þrjá til
vara. Varamenn ganga upp í samn‑
inganefndina með sama hætti og

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2008

27

F FÉLAGIÐ
ÉLAGIÐ
varamenn í félagsstjórn, sbr. 4.4.
Ráðið kýs sér formann.
7.3. Samningaráðið annast kröfu- og
samningagerð félagsins vegna
kjarasamninga í samráði við félags‑
stjórn, trúnaðarmannaráð og samn‑
inganefnd tiltekins vinnustaðar eftir
atvikum og í samræmi við ákvarð‑
anir félagsfundar.
7.4. Félagsstjórn, samningaráð og
trúnaðarmannaráð hafa heimild til
að boða og aflýsa verkfalli eða öðr
um kjaradeiluaðgerðum að fengnu
samþykki félagsfundar eða fundar
viðkomandi starfsmanna á einstök‑
um vinnustöðum, eins og við á
hverju sinni.
7.5. Félagsstjórn, samningaráði og
trúnaðarmannaráði er heimilt að
veita ritstjórum eða fréttastjórum
ljósvakamiðla undanþágu í verk‑
falli, enda gangi þeir á engan hátt í
störf annarra félagsmanna.
7.6. Stjórn Lausamannadeildar gerir
samninga við einstaka útgefendur
eða samtök þeirra. Slíkir samning‑
ar taka gildi eftir að hafa hlotið
samþykki félagsstjórnar, samninga
ráðs og trúnaðarmannaráðs.
7.7. Starfsmönnum tiltekins vinnustað‑
ar er heimilt að gera sérsamning
um kaup og kjör. Skulu þeir tilkynna
samningaráði um það að minnsta
kosti tólf vikum áður en kjarasamn‑
ingur rennur út. Í hverri samninga‑
nefnd skulu sitja a.m.k. tveir fulltrú‑
ar samningaráðs, en þrír eða fimm
fulltrúar starfsmanna, þeirra á með

al trúnaðarmaður/menn þeirra. Sér
samningar skulu staðfestir af fé
lagsstjórn, samningaráði og trún‑
aðarmannaráði áður en þeir eru
bornir undir atkvæði viðkomandi
félagsmanna sbr. 7.8.
7.8. Nýgerðir kjarasamningar skulu
kynntir og bornir undir atkvæði á al
mennum félagsfundi eða fundi við
komandi félagsmanna á tilteknum
vinnustað, þegar það á við, eigi síðar
en tveimur vikum eftir að þeir eru
undirritaðir og skal fundurinn aug
lýstur á heimasíðu BÍ. Atkvæða
greiðsla um kjarasamninga skal
vera leynileg. Einnig er heimilt að
hafa póstatkvæðagreiðslu um kjara
samninga, sbr. ákvæði laga um stétt
arfélög og vinnudeilur nr 80/1938.
(Samningarnir skulu teknir til umræðu
og afgreiðslu samtímis á félagsfundi í
Reykjavík og á fundi Norðurlands
deildar á Akureyri, gildi viðkomandi
samningur fyrir félagsmenn á báðum
þessum stöðum. Atkvæði skulu talin
saman á báðum stöðum). Einfaldur
meirihluti dugir til að samþykkja eða
fella kjarasamninga.

VIII. kafli
Félagsskírteini
8.1. Sérhver félagsmaður skal fá fé
lagsskírteini félagsins eftir fjögurra
mánaða starf, enda haldi hann
áfram störfum við fjölmiðlun. Í skír‑
teininu skal vera mynd af félags‑
manni ásamt upplýsingum um nafn,
kennitölu, starfsheiti og vinnustað.

8.2. Skírteinið skal jafnan endurnýjað í
byrjun árs, enda hafi félagsmaður
þá greitt félagsgjöld sín.
8.3. Einungis handhafa er heimilt að
nota skírteinið. Sé það misnotað,
má innkalla það um lengri eða
skemmri tíma.
8.4. Félagið gefur einnig út blaða
mannaskírteini til þeirra félags
manna sem þurfa á þeim skírtein
um að halda vegna starfa sinna,
þ.e. þeirra sem fastráðnir eru til
blaðamanna- og fréttamanna
starfa á ritstjórnum og fréttastof
um og þeirra sem eru virkir í
starfi sem lausamenn. Hægt er
að skjóta ágreiningi um útgáfu
blaðamannaskírteinis til félags
stjórnar og úrskurðar hún um
ágreining.

IX. kafli
Félagaskrá
9.1. Félagsstjórn skal halda skrá yfir
félagsmenn. Listi yfir félagsmenn
skal birtur í félagstíðindum og
heimasíðu BÍ.

X. kafli
Lagabreytingar
10.1. Félagslögum má aðeins breyta
á aðalfundi og teljast lagabreyting‑
ar því aðeins samþykktar, að tveir
þriðju hlutar fundarmanna greiði
þeim atkvæði. Tillögur til lagabreyt‑
inga skulu berast stjórn félagsins
fyrir 1. febrúar. Þær skulu sendar fé
lagsmönnum með fundarboði.

M Á L F A R S H O R N
Sagnir/hættir
• Í endursögn skal nota viðtenging
arhátt:
• Forseti segir að það sé …
•S
 akborningarnir sögðu að það væri…
• *Ráðherra segir að það er …
(Ath. Stjörnumerkta setningin er ótæk)

• Viðtengingarhátt á að nota þegar
um er að ræða samtengingarnar:
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„þó að“, „þótt“, „enda þótt“, „til
að“ og „til þess að“:
• Hann fór þó að hann væri ekki búinn
• Hún beið til þess að hann kæmist með
• Í spurnarsetningum er framsöguháttur:
• Geturðu sagt mér hvað klukkan er?
• Þú sagðir mér ekki hvað klukkan var
orðin margt!

•V
 iltu athuga hvort nemendurnir eru
mættir?
• Ó víst er hvort nokkuð verður úr
framkvæmdunum
• Ath. þó eftirfarandi setningar. Þær
eru ekki beinar spurningar og einhver vafi til staðar:
• Hann spyr hvað hæft sé í þessu
• Við spurðum hvort nokkur kæmi

F
É
L
A
G
A
S
K
R
Á
B
Í
FÉLAGASKRÁ

Félagaskrá BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

1		 ÞORBJÖRN GUÐMUNDSSON		

Hóf aðild
síðast:

9/1/1942

2		 ATLI STEINARSSON		 6/30/1950

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

41		 ÁGÚST I. JÓNSSON
1/1/1951

MORGUNBLAÐIÐ

42		 ÓMAR VALDIMARSSON

6/1/1972 5/20/1975

RAUÐI KROSS ÍSLANDS

6/1/1969

RÚV

9/1/1975

1951

44		 JIM SMART		

9/1/1975

1951

45		 BORGHILDUR A. JÓNSDÓTTIR		

3		 SVERRIR ÞÓRÐARSON		 10/1/1943

43		 ÁSGEIR TÓMASSON

4		 ELÍN PÁLMADÓTTIR		
5		 MATTHÍAS JOHANNESSEN		
6		 GÍSLI SIGURÐSSON		

1/1/1955

46		 KATRÍN PÁLSDÓTTIR

RÚV

1/5/1976

7		 JÓNAS KRISTJÁNSSON		

2/1/1961

47		 RAGNAR AXELSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1/15/1976

8		 FRÍÐA BJÖRNSDÓTTIR		 6/21/1961 10/1/1962

48		 GUNNAR E. KVARAN		

5/1/1976

9		 BRAGI GUÐMUNDSSON		

6/1/1962

49		 MAGNÚS H. GÍSLASON		

1958

10		 GÍSLI J. ÁSTÞÓRSSON		

1/1/1946

11		 ODDUR ÓLAFSSON		

1957

51		 ÁGÚST ÁSGEIRSSON		

8/3/1976

MORGUNBLAÐIÐ 10/15/1964 12/3/1965

52		 GUÐJÓN ARNGRÍMSSON		 9/14/1976

MORGUNBLAÐIÐ

VOR 1965

53		 GÍSLI SIGURGEIRSSON

14		 STEINAR J. LÚÐVÍKSSON		

9/1/1965

54		 GRÓA ORMSDÓTTIR		

15		 KÁRI JÓNASSON		

1/1/1962

55		 ELÍAS SNÆLAND JÓNSSON

16		 INGVI HRAFN JÓNSSON		

1/1/1966

56		 JÓNAS HARALDSSON

17		 FREYSTEINN JÓHANNSSON

5/1/1967

57		 RAGNAR TH. SIGURÐSSON		 12/1/1975

RÚVAK
.
VIÐSKIPTABLAÐIÐ

9/1/1976
9/1/1976
10/1/1963 12/1/1976
4/9/1977

18		 ÁRNI JOHNSEN		 10/7/1967 12/1/1968

58		 KJARTAN STEFÁNSSON

FISKIFRÉTTIR

11/9/1977

19		 JÓHANNA KRISTJÓNSDÓTTIR		 10/7/1967

59		 SIGURÐUR HREIÐAR HREIÐARSSON		

6/9/1959

Dec-68

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1965 4/12/1970

60		 SÆVAR GUÐBJÖRNSSON

21		 KJARTAN L. PÁLSSON		

6/1/1968 1/21/1971

61		 ÁLFHEIÐUR INGADÓTTIR		

22		 SIGTRYGGUR SIGTRYGGSSON

MORGUNBLAÐIÐ

SKERPLA

1/26/1978
2/1/1978

8/1/1971 7/29/1972

64		 KRISTINN HALLGRÍMSSON		

6/1/1977

25		 ÚLFAR ÞORMÓÐSSON		 7/14/1971 8/24/1972

65		 GUÐMUNDUR GUÐJÓNSSON		

6/1/1978

24		 JÓHANNES REYKDAL

HÚSASMIÐJAN

26		 SIGURDÓR SIGURDÓRSSON
27		 SIGMUNDUR Ó. STEINARSSON
28		 ÞRÖSTUR HARALDSSON

10/1/1970 10/1/1971
1967

62		 EIRÍKUR STEFÁN EIRÍKSSON

SUM 73

63		 HEIÐUR HELGADÓTTIR		

FRÉTTABLAÐIÐ

BÆNDABLAÐIÐ

1971

1973

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/1972

8/1/1973

67		 EMILÍA BJÖRG BJÖRNSDÓTTIR

66		 HULDA VALTÝSDÓTTIR			

BÆNDABLAÐIÐ

1/1/1973

1/1/1974

68		 GUÐLAUGUR BERGMUNDSSON		

MORGUNBLAÐIÐ

69		 FRÍÐA PROPPÉ		 3/19/1979

30		 ÁRNI JÖRGENSEN

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1973 6/26/1974

70		 ATLI RÚNAR HALLDÓRSSON

ATHYGLI

9/1/1976

31		 ÞORBERGUR KRISTINSSON		

3/1/1973

5/7/1974

71		 HILMAR KARLSSON		

6/1/1979

32		 BJARGHILDUR STEFÁNSDÓTTIR		

9/1/1966

5/7/1974

72		 ÞÓRIR GUÐMUNDSSON
73		 VALGERÐUR Þ. JÓNSDÓTTIR

1/1/1979

6/1/1978
9/1/1978

3/1/1979

MORGUNBLAÐIÐ		 6/26/1974

1971 9/19/1974

1977

HAUST 74 10/2/1978

29		 ARNÓR G. RAGNARSSON

33		 ÁRNI ÞÓRARINSSON		

6/1/1977

LÆKNABLAÐIÐ		 11/7/1977

4/6/1972

23		 GUNNAR V. ANDRÉSSON

1976

50		 JÓHANNES TÓMASSON		 6/21/1976
2/1/1967

13		 MAGNÚS FINNSSON

20		 STYRMIR GUNNARSSON

9/1/1975

1972 10/1/1975

12		 BJÖRN VIGNIR SIGURPÁLSSON

MORGUNBLAÐIÐ

Hóf aðild
síðast:

STÖÐ 2

5/1/1979

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1979

6/1/1979

34		 MARÍA ÓLAFSDÓTTIR		 10/1/1972 1/14/1975

74		 JÓHANNA SIGÞÓRSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1976

9/1/1979

35		 SVEINN SIGURÐSSON

2/1/1975

75		 ELLERT B. SCHRAM		

1960

3/1/1980

36		 HILMAR P. ÞORMÓÐSSON		

5/1/1969 5/10/1975

76		 SVEINN GUÐJÓNSSON		

1973

5/1/1980

37		 ÞÓRIR ÞORSTEINSSON		

1/1/1975 5/20/1975

77		 ANNA ÓLAFSDÓTTIR BJÖRNSSON		

5/3/1980

38		 ATLI MAGNÚSSON		

1974 5/20/1975

78		 EIRÍKUR JÓNSSON

39		 KRISTÍN ÞORBJARNARDÓTTIR		

1972 5/20/1975

79		 HJÖRTUR GÍSLASON

40		 STEFÁN FRIÐBJARNARSON		

8/1/1974 5/20/1975

MORGUNBLAÐIÐ

1973

80		 KRISTJÁN MÁR UNNARSSON

ÍSL. GETSPÁ

5/1/1978

6/1/1980

MORGUNBLAÐIÐ

1976

6/1/1978

STÖÐ 2

9/1/1980

8/1/2002
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Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

81		 AGNES BRAGADÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

9/14/1980

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

128		 SKÚLI UNNAR SVEINSSON

82		 ÞÓRUNN GESTSDÓTTIR		 10/1/1980

129		 BRAGI BERGMANN

83		 VALGERÐUR K. JÓNSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1983

FREMRI

9/1/1985

ÚTGÁFUFÉAGIÐ

9/16/1985

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

9/17/1985

Hóf aðild
síðast:

6/1/1985

HJÚKRUNARBLAÐIÐ

9/15/1981

130		 KRISTJÁN KRISTJÁNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

9/1/1981

131		 SIGURÐUR M. JÓNSSON

STÖÐ 2

10/1/1981

132		 PETER RADOVAN JAN VOSICKY			

1/1/1986

86		 LÚÐVÍK GEIRSSON		

3/1/1979

1/1/1982

133		 HELGI MÁR ARTHURSSON		

1/1/1980

1/1/1986

87		 GUÐJÓN SVEINBJÖRNSSON			

3/1/1982

134		 PJETUR SIGURÐSSON

84		 VÍÐIR SIGURÐSSON
85		 SIGMUNDUR ERNIR RÚNARSSON

88		 HJÁLMAR JÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

5/18/1982

89		 JÓN BALDVIN HALLDÓRSSON		

FRÉTTABLAÐIÐ

4/7/1986

135		 PÁLL HANNESSON		

5/1/1986

6/1/1981

6/1/1982

136		 HALLUR MAGNÚSSON		

5/1/1986

MORGUNBLAÐIÐ		

7/1/1982

137		 RAGNHILDUR SVERRISDÓTTIR		

6/1/1984

6/1/1986

91		 SIGMUND JÓHANNSSON			

7/1/1982

138		 HELGA GUÐRÚN JOHNSON		

6/1/1983

6/1/1986

139		 STEINÞÓR GUÐBJARTSSON

MORGUNBLAÐIÐ

3/1/1984

1/1/1986

24 STUNDIR

8/1/1986

MORGUNBLAÐIÐ

9/1/1986

90		 SKAPTI HALLGRÍMSSON
92		 PÁLL STEFÁNSSON

HEIMUR

7/1/1982

93		 MAGNÚS SIGURÐSSON			 10/1/1982

140		 INGIBJÖRG B. SVEINSDÓTTIR

94		 FRIÐRIK ÞÓR GUÐMUNDSSON		

7/1/1982

141		 BRYNJAR G. SVEINSSON

95		 VALÞÓR HLÖÐVERSSON

1/1/1982

1/1/1983

142		 JÓHANNES SIGURJÓNSSON

VÍKURFRÉTTIR		

1/1/1983

143		 SIGURVEIG JÓNSDÓTTIR			 10/1/1986

96		 PÁLL H. KETILSSON
97		 ÁRNI SÆBERG

ATHYGLI
MORGUNBLAÐIÐ

99		 GUÐMUNDUR SV. HERMANNSSON MORGUNBLAÐIÐ

1/1/1983

2/1/1983

98		 INGÓLFUR MARGEIRSSON			

144		 JÓN KR. SIGURÐSSON
5/1/1983

5/30/1983

SKARPUR		 10/1/1986
UMFÍ/SKINFAXI

12/1/1986

145		 BIRNA ÞÓRÐARDÓTTIR MENNINGARFYLGD BIRNU EHF		

1/1/1987

146		 JÓN ÖRN GUÐBJARTSSON		

1/1/1987

7/1/1982

6/1/1983

147		 BRYNDÍS KRISTJÁNSDÓTTIR		

9/1/1986

101		 ÓLI ÖRN ANDREASSEN		

1976

7/1/1983

148		 MARGRÉT SVERRISDÓTTIR		

3/1/1987

102		 AÐALSTEINN INGÓLFSSON		

9/1/1978

9/1/1983

149		 ELÍN ALBERTSDÓTTIR

24 STUNDIR

6/1/1978

5/1/1987

103		 DONALD CHARLES BRANDT		

5/1/1987

100		 HELGI BJARNASON

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/1982

1/1/1984

150		 ÓMAR FRIÐRIKSSON

MORGUNBLAÐIÐ

5/20/1984

104		 EYGLÓ STEFÁNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1977

4/1/1984

151		 JÓHANN ÓLAFUR HALLDÓRSSON		

5/1/1987

105		 SVERRIR VILHELMSSON

MORGUNBLAÐIÐ

4/1/1984

152		 KRISTÍN H. GUNNARSDÓTTIR

106		 JÚLÍUS SIGURJÓNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/1984

153		 BOGI ÞÓR ARASON

BSRB

5/1/1984

154		 PÉTUR GUNNARSSON

108		 ANNA H. YATES		

5/1/1984

155		 GEIR R. ANDERSEN		 10/1/1987

107		 SIGURÐUR Á. FRIÐÞJÓFSSON
109		 GUÐMUNDUR O. INGVARSSON

UPPSTREYMI

9/12/1987

MORGUNBLAÐIÐ

9/14/1987

EYJAN

9/21/1987

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1982

6/1/1984

156		 HAUKUR HOLM

SKRAUTÁS

3/1/1984

8/1/2004

157		 ÓSKAR ÞÓR HALLDÓRSSON

111		 MÖRÐUR ÁRNASON		

6/1/1984

158		 GUNNAR SVERRISSON		 11/23/1987

112		 ÁSDÍS HARALDSDÓTTIR		 6/12/1984

159		 ÓMAR RAGNARSSON			

110		 STEFÁN KRISTJÁNSSON

113		 ÁRNI ÞÓRÐUR JÓNSSON
114		 GUÐBJÖRG R. GUÐMUNDSDÓTTIR

ATHYGLI

6/1/1984

GRUND

6/1/1980

115		 ÞORSTEINN J. VILHJÁLMSSON		
116		 ELÍN HIRST

RÚV

117		 RÚNAR ÁRMANN ARTHÚRSSON		
118		 JÓHANNA INGVARSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

8/8/1984

161		 SIGURJÓN J. SIGURÐSSON
162		 HEIMIR MÁR PÉTURSSON

8/31/1984
1973

9/1/1984

164		 HALLUR ÞORSTEINSSON		
165		 HAUKUR L. HAUKSSON
166		 GUÐJÓN GUÐMUNDSSON
167		 KRISTJÁN JÓNSSON

121		 GULLVEIG SÆMUNDSDÓTTIR		

1/1/1985

122		 ANNA KRISTINE MAGNÚSDÓTTIR

3/1/1977

DV

123		 GUNNAR GUNNARSSON

BIRTINGUR

1/1/1985

124		 BIRGIR GUÐMUNDSSON

BÍ

1/15/1985

STÖÐ 2		

1/1/1985

4/1/1988

5/9/1988
5/15/1988

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

5/15/1988
6/5/1986 5/25/1988

168		 ÓLAFUR Þ. STEPHENSEN		

6/1/1987

6/1/1988

169		 MARGRÉT ÞÓRA ÞÓRSDÓTTIR

SUM 83

6/1/1988

170		 ÞORFINNUR ÓMARSSON
171		 BJÖRN LEÓSSON

BÆNDABLAÐIÐ

STÖÐ 2		

7/1/1988

U-NIK INTERNATIONAL ICE		

7/1/1988
8/1/1988

3/1/1985

172		 KRISTJÁN SIGURJÓNSSON			

126		 JÓN G. HAUKSSON

FRJÁLS VERSLUN

5/1/1982

2/1/1985

173		 GUÐLAUG KONRÁÐSDÓTTIR

127		 GUÐRÚN GUÐLAUGSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

3/1/1984

4/1/1985

174		 STEFÁN ÁSGRÍMSSON
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3/1/1988

4/1/1988 9/16/2005

AP ALMANNATENGSL
MORGUNBLAÐIÐ

1/1/1988

1/3/1988

BÆJARINS BESTA 11/14/1984
STÖÐ 2

120		 VALUR JÓNATANSSON

1/1/1985

10/1/1987

163		 KATRÍN L. INGVADÓTTIR			

9/3/1984

VÍKURFRÉTTIR

ATHYGLI

160		 ÓTTAR H. SVEINSSON		
7/1/1984

1/1/1987

STÖÐ 2 10/28/1987

119		 EGGERT SKÚLASON		 11/1/1984

125		 EDDA G. ANDRÉSDÓTTIR

30

Hóf aðild
síðast:

BIRTINGUR

9/1/1988

FÍB

9/1/1988

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

175		 HJALTI JÓN SVEINSSON			 10/1/1988

222		 JÓHANN KRISTJÁNSSON		

1976

1/1/1993

176		 KRISTJÁN ARI ARASON		 10/1/1988

223		 GUÐRÚN H. SIGURÐARDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ		

3/3/1993

224		 PÉTUR PÉTURSSON

177		 SIGRÚN S. HAFSTEIN

VERKFRF. ÍSL 10/10/1988

FRÉTTABLAÐIÐ

7/1/1992

4/1/1993

8/1/1988

3/1/1989

225		 ÞORVALDUR Ö. KRISTMUNDSSON MORGUNBLAÐIÐ

1991

4/1/1993

VÍKURFRÉTTIR		

7/1/1989

226		 BERGLJÓT DAVÍÐSDÓTTIR		

178		 LÚÐVÍK ÖRN STEINARSSON		
179		 HILMAR BRAGI BÁRÐARSON

180		 ÁSGEIR FRIÐGEIRSSON		

8/1/1989

181		 EGILL ÓLAFSSON

MORGUNBLAÐIÐ

8/1/1989

228		 BRAGI Þ. JÓSEFSSON

182		 KRISTINN INGVARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

8/1/1989

229		 ÁSLAUG RAGNARS		

9/1/1989

183		 HULDA GUNNARSDÓTTIR		
184		 ÞORGEIR LAWRENCE
185		 VALTÝR BJÖRN VALTÝSSON
186		 GUÐMUNDUR O. HILMARSSON

BIRTINGUR		 12/1/1993
1972 6/13/1994

230		 ORRI PÁLL ORMARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1994

FAO

10/1/1989

231		 ANDRÉS I. GUÐMUNDSSON

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1994

STÖÐ 2

11/1/1989

232		 LÁRUS KARL INGASON		

1987

6/1/1994

MORGUNBLAÐIÐ

11/1/1989

233		 PÉTUR BLÖNDAL

MORGUNBLAÐIÐ		

6/1/1994

187		 HJÖRTUR GUNNARSSON			 12/1/1989

234		 REYNIR TRAUSTASON

188		 JÓN BIRGIR PÉTURSSON		

235		 ÞORSTEINN GUNNARSSON

189		 ELÍN SVEINSDÓTTIR

3/5/1987 11/1/1993

227		 HELGA KRISTÍN EINARSDÓTTIR			 11/1/1993

6/1/1957 1/15/1990

DV		 6/13/1994
STÖÐ 2		 10/1/1994

STÖÐ 2		

2/1/1990

236		 SIGURÐUR MAR HALLDÓRSSON

GALDUR		 11/1/1994

190		 BJÖRN J. BJÖRNSSON

MORGUNBLAÐIÐ		

3/1/1990

237		 STEINGERÐUR STEINARSDÓTTIR

h-TÍMARIT		 12/1/1994

191		 EINAR FALUR INGÓLFSSON

MORGUNBLAÐIÐ		

5/1/1990

238		 ERLINGUR PÁLL INGVARSSON

6/1/1987

6/1/1990

239		 JÓN KALDAL

RÚV

1986

8/1/1990

194		 ÞORLÁKUR H. HELGASON		

8/1/1990

192		 ÞÓRUNN ÞÓRSDÓTTIR		
193		 GUÐM. PÉTUR MATTHÍASSON
195		 PÉTUR STEINN GUÐMUNDSSON
196		 JÓN ÁRSÆLL ÞÓRÐARSON

ATLAS
STÖÐ 2

197		 JÓHANN HJÁLMARSSON		
198		 PÉTUR ÞORSTEINSSON

8/28/1986 8/23/1990
3/1/1984

9/1/1990

1960 10/1/1990

AFDJÖFLUN		 11/1/1990

HEIMUR

2/1/1995

FRÉTTABLAÐIÐ

5/1/1993

5/1/1995

240		 ARNAR GUÐMUNDSSON		

3/7/1991

5/1/1995

241		 GUNNAR HERSVEINN		

6/1/1995

MORGUNBLAÐIÐ		

6/1/1995

243		 SVAVA JÓNSDÓTTIR			

242		 KARL BLÖNDAL

7/1/1995

244		 GUÐJÓN EINARSSON

FISKIFRÉTTIR		 10/15/1995

245		 JÓN SVAVARSSON

199		 BJARNI HARÐARSSON SUNNLENSKA FRÉTTABLAÐIÐ		 1/11/1991

246		 GUÐJÓN GUÐMUNDSSON

200		 STEINGRÍMUR ÓLAFSSON

247		 ÞRÖSTUR HELGASON

1979

STÖÐ 2

1/1/1996
1/1/1996

1/2/1991

248		 ÞÓRÐUR INGIMARSSON		

1980

VÍSIR.IS		 1/10/1991

249		 STEINGRÍMUR ERLENDSSON		

1990 3/29/1996

5/1/1985

201		 SIGURÐUR BOGI SÆVARSSON

ATHYGLI

202		 ÓLI TYNES

203		 ÞORSTEINN ERLINGSSON		

1/1/1991

1989 1/29/1991

204		 RAB CHRISTIE		 1/29/1991
205		 GUNNAR SVEINBJÖRNSSON		

250		 HALLDÓR G. KOLBEINS			
251		 SNORRI STURLUSON

RÚV

1987

6/1/1991

252		 ARNA SCHRAM

RÚVAK		

4/1/1991

253		 HARALDUR JÓNASSON		

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

6/1/1996

254		 KJARTAN ÞORBJÖRNSSON

MORGUNBLAÐIÐ

1990

6/1/1988

255		 GUÐRÚN HÁLFDÁNARDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/4/1996

209		 HILDUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR		

6/6/1980 7/27/1991

256		 MARGRÉT SVEINBJÖRNSDÓTTIR AP ALMANNATENGSL

6/18/1996

210		 TELMA L. TÓMASSON

1/1/1992 10/1/1998

257		 AUÐUNN ARNÓRSSON

6/1/1995

MBL.IS

211		 BRYNJÓLFUR JÓNSSON			
212		 ANNA KATRÍN GUÐMUNDSDÓTTIR		

3/1/1992

3/1/1992

FRÉTTABLAÐIÐ

258		 HELGI ÞORSTEINSSON		
259		 VALGERÐUR A. JÓHANNSDÓTTIR

RÚV

6/1/1992

260		 RAGNAR LÁR		 10/18/1996

6/1/1992

261		 ARNDÍS ÞORGEIRSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1992
9/1/1987

262		 GÍSLI ÞORSTEINSSON
6/1/1992

263		 GUÐSTEINN BJARNASON

217		 EIRÍKUR HJÁLMARSSON			 9/15/1992

264		 BRYNHILDUR ÓLAFSDÓTTIR

218		 JÓNA RÚNA KVARAN		

265		 ÍVAR BENEDIKTSSON

219		 ÞORGEIR ÁSTVALDSSON
220		 SOFFÍA HARALDSDÓTTIR
221		 SÓLVEIG BALDURSDÓTTIR

1973 9/15/1992

STÖÐ 2		 9/15/1992
MORGUNBLAÐIÐ
BIRTINGUR

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/1996

MATÍS

11/1/1996

FRÉTTABLAÐIÐ

12/1/1993

SAGA CAPITAL HF

7/1/1996

6/1/1995 7/15/1996

213		 GEIR A. GUÐSTEINSSON			

216		 MARGRÉT E. ÓLAFSDÓTTIR		

6/1/1996

8/20/1996

214		 SIGURÐUR SIGMUNDSSON		

1981

4/3/1996

6/1/1993 5/15/1996

207		 MAGNÚS HJÖRLEIFSSON			 4/10/1991
6/1/1991

2/1/1996

5/1/1996

208		 ANNA G. ÓLAFSDÓTTIR		

215		 GUÐNI EINARSSON

1/1/1996

MORGUNBLAÐIÐ

STÖÐ 2

206		 GESTUR EINAR JÓNASSON

MOTIV-MYND/MEDIA

1/1/1997

1986 3/14/1997

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/1997

266		 HALLA BÁRA GESTSDÓTTIR		

5/1/1997

5/3/1999

267		 ARNAR BJÖRNSSON

STÖÐ 2

5/1/1997

1/1/1989 11/1/1992

268		 SIGRÚN BIRNA BIRNISDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1997
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

269		 BRYNDÍS HÓLM		

6/1/1997

316		 JÓHANN HLÍÐAR HARÐARSONHÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK 5/1/2000

270		 GISSUR SIGURÐSSON

VÍSIR.IS

6/1/1997

317		 ARNÓR GÍSLI ÓLAFSSON

271		 HALLGRÍMUR INDRIÐASON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

5/1/2000

RÚV

8/1/1997

318		 STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

5/22/2000

272		 ANTON BRINK HANSEN

FRÉTTABLAÐIÐ

8/5/1997

319		 BERGÞÓRA NJÁLA GUÐMUNDSD. MORGUNBLAÐIÐ

5/24/2000

273		 SÓLVEIG ÓLAFSDÓTTIR

RAUÐI KROSS ÍSLANDS

10/1/1997

274		 STYRMIR GUÐLAUGSSON		
275		 SIGURJÓN RAGNAR SIGURJÓNSSON		

320		 VILMUNDUR HANSEN

5/1/1988 10/1/1997
1989 10/16/1997

276		 JAKOB BJARNAR GRÉTARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

9/1/1991 11/1/1997

277		 HÁVAR SIGURJÓNSSON

LÆKNABLAÐIÐ		 12/1/1997

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

6/1/2000

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2000

321		 SIGRÍÐUR BJÖRG TÓMASDÓTTIR

STÖÐ 2

6/1/2000

323		 RÚNAR PÁLMASON

322		 SÓLVEIG KRISTBJÖRG BERGMANN

MORGUNBLAÐIÐ

6/2/2000

324		 SIGURÐUR ELVAR ÞÓRÓLFSS.

MORGUNBLAÐIÐ

6/19/2000

BIRTINGUR

7/15/2000

STÖÐ 2

9/1/1995

278		 ARI MAGNÚSSON		 12/15/1997

325		 GUÐRÚN N. SIGURÐARDÓTTTIR

279		 HARALDUR INGÓLFSSON		 12/18/1997

326		 HILMAR BJÖRNSSON

280		 DAVÍÐ LOGI SIGURÐSSON

327		 BRYNJÓLFUR ÞÓR GUÐMUNDSSON

MORGUNBLAÐIÐ

281		 JÓHANNA STEINUNN SNORRADÓTTIR

2/23/1998

STÖÐ 2

3/1/1998

328		 ÓMAR ÓSKARSSON

MORGUNBLAÐIÐ

10/1/2000

6/1/1998

329		 GUÐRÍÐUR HARALDSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/1/2001

283		 TEITUR JÓNASSON		

6/1/1995

330		 SÆVAR HREIÐARSSON

SKJÁRINN

1/1/2001

284		 ÖRLYGUR STEINN SIGURJÓNSSON MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1998

HEIMUR

1/1/2001

285		 RAGNHEIÐUR LINNET
286		 KRISTINN GARÐARSSON

6/1/1998

331		 BJARNI BRYNJÓLFSSON

BIRTINGUR

6/15/1998

332		 GUÐRÚN HRUND SIGURÐARD.

BIRTINGUR

1/1/2001

7/13/1998

333		 LOFTUR ATLI EIRÍKSSON

BIRTINGUR

5/1/1984

1/1/2001

MORGUNBLAÐIÐ		

4/1/2001

334		 KRISTJÁN ARNGRÍMSSON

288		 LÓA ALDÍSARDÓTTIR

7/1/1998 9/15/1998

335		 KRISTJÁN HJÁLMARSSON

ASÍ

9/1/1998

336		 BERGÞÓRA JÓNSDÓTTIR

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

10/1/1998

290		 BÖRKUR GUNNARSSON

STÖÐ 2

FRÉTTABLAÐIÐ

4/9/2001

MORGUNBLAÐIÐ

4/17/2001

FRÉTTABLAÐIÐ

4/20/2001

337		 KOLBRÚN INGIBERGSDÓTTIR

291		 HILDUR LOFTSDÓTTIR		 10/1/1998

338		 EDDA JÓHANNSDÓTTIR		 4/20/2001

292		 GUÐMUNDUR RÚNAR ÁRNASON

339		 BJÖRGVIN GUÐMUNDSSON

293		 TRAUSTI HAFLIÐASON
294		 ÁLFHEIÐUR INGIMARSDÓTTIR

VIÐHORF

11/1/1998

FRÉTTABLAÐIÐ

2/3/1999

STÖÐ 2

3/1/1999
3/1/1999

342		 GUÐLAUG S. SIGURÐARDÓTTIR

295		 RÓBERT MARSHALL		
296		 SNÆFRÍÐUR INGADÓTTIR
297		 ANNA SIGRÍÐUR EINARSDÓTTIR

ÁR OG DAGAR EHF

FRÉTTABLAÐIÐ

4/23/2001

340		 JÓHANN ÁGÚST HANSEN

MYNDLIST.IS

4/25/2001

341		 MARTA M. JÓNASDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

5/1/2001

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/2001

3/17/1999 11/1/2005

343		 SIGURÐUR JÖKULL ÓLAFSSONIPA ICELANDIC PHOTO AGENCY5/14/2001

MORGUNBLAÐIÐ

5/17/1999

344		 HEIÐDÍS L. MAGNÚSDÓTTIR

BIRTINGUR

5/20/2001

298		 ÓSKAR Ó. JÓNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/1999

345		 ÞÓRHALLUR GUNNARSSON

RÚV

6/1/2001

299		 GUNNÞÓRA GUNNARSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

6/4/2001

FRÉTTABLAÐIÐ

8/1/1990

300		 ÞÓRA ÞÓRARINSDÓTTIR		

6/1/1999

301		 ÞÓRARINN B. ÞÓRARINSSON

6/1/1999

346		 FREYR BJARNASON
347		 SUNNA ÓSK LOGADÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ		

7/1/2001

VÍSIR.IS		

7/1/2001

DV

8/1/1999

348		 EIRÍKUR STEFÁN ÁSGEIRSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

9/1/1999

349		 MARGRÉT H. GÚSTAFSDÓTTIR

303		 GARÐAR ÖRN ÚLFARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

9/15/1996

304		 ANNA MARGRÉT BJÖRNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

12/1/1999

351		 ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON

24 STUNDIR

1/1/2000

352		 SIGURÐUR MÁR HARÐARSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

9/1/2001

306		 MARGRÉT STEFÁNSDÓTTIR		

1/7/2000

353		 HILDUR KRISTJÁNSDÓTTIR

302		 HÖRÐUR KRISTJÁNSSON

305		 ÞRÖSTUR EMILSSON

9/1/1999

350		 GARY M. WAKE

RÚV

1/15/2000

354		 HRAFNHILDUR GUNNARSDÓTTIR

308		 ANDREA RÓBERTSDÓTTIR

RÚV

1/15/2000

355		 VÉDÍS SKARPHÉÐINSDÓTTIR

RÚV

1/17/2000

356		 HUGRÚN HRÖNN KRISTJÁNSDÓTTIR

STÖÐ 2

1/17/2000

357		 RÓBERT REYNISSON

310		 SKARPHÉÐINN GUÐMUNDSSON

311		 STEINUNN ARNÞRÚÐUR BJÖRSNDÓTTIRBISKUPSSTOFA
312		 ÓSKAR HRAFN ÞORVALDSSON

VÍSIR.IS

1987 1/24/2002
2/1/2000
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9/1/2001

8/7/2001

4/1/2000 10/1/2001

KRUMMA FILMS 10/16/2001
LÆKNABLAÐIÐ 11/26/2001
RÚV

5/1/1998 12/1/2003

358		 FREYJA GUNNARSDÓTTIR		

2/1/2002

STÖÐ 2

7/1/2000

4/1/2002

361		 EYRÚN MAGNÚSDÓTTIR

4/25/2000

12/6/1995

359		 HÖRÐUR MAGNÚSSON
360		 BJÖRN GÍSLASON

315		 GRÉTAR JÚNÍUS GUÐMUNDSSON MORGUNBLAÐIÐ

GOTT FÓLK
FRÉTTABLAÐIÐ

2/1/2002

314		 FRÍÐA BJÖRK INGVARSDÓTTIR

4/3/2000

7/12/2001

BIRTINGUR

313		 NJÁLL GUNNLAUGSSON		 2/18/2000
MORGUNBLAÐIÐ

ÍBR

SAGA FILM

307		 TÓMAS GUNNARSSON
309		 BRYNJA ÞORGEIRSDÓTTIR

8/1/2000

MORGUNBLAÐIÐ

287		 MAGNÚS HLYNUR HREIÐARSSON		 9/15/1998
289		 SNORRI MÁR SKÚLASON

Hóf aðild
síðast:

DV		

MORGUNBLAÐIÐ

282		 STEFÁN STEFÁNSSON
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Hóf aðild
síðast:

362		 INGA RÚN SIGURÐARDÓTTIR

VÍSIR.IS

6/1/1999

5/1/2002

SJÓNMÁL

6/1/2001

6/1/2001

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/1999

6/1/2002

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

363		 BRYNJAR GUNNARSSON		

7/7/2002

410		 VALGARÐUR GÍSLASON

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2004

364		 JÓHANNA VILHJÁLMSDÓTTIR

8/1/2002

411		 BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR		

6/1/2004

9/1/2002

412		 JÓN PÉTUR JÓNSSON

RÚV

365		 HELGA ÓLAFSDÓTTIR		
366		 MAGNÚS TEITSSON
367		 HENRY BIRGIR GUNNARSSON
368		 INGA MARÍA LEIFSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

10/1/2002

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/2002

ÍSLENSKA ÓPERAN		

369		 VILHELM GUNNARSSON
370		 JÓN TRAUSTI REYNISSON

413		 KRISTINN JÓN ARNARSON

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2004

AP ALMANNATENGSL

6/7/2004

BIRTINGUR

6/7/2004

RÚV

8/9/2004

414		 ÁSTA ANDRÉSDÓTTIR
1/1/2003

415		 KRISTÍN EVA ÞÓRHALLSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/10/2003

DV

1/1/2003

417		 SIGRÍÐUR E ÁSMUNDSDÓTTIR
418		 SVEINN HALLDÓR GUÐMARSSON

416		 PÁLL BALDVIN BALDVINSSON		 8/15/2004
BIRTINGUR

9/14/2004

371		 JÓHANNES KR. KRISTJÁNSSON

STÖÐ 2

1/1/2003

RÚV

9/20/2004

372		 ERLA HJÖRDÍS GUNNARSDÓTTIR

BÆNDABLAÐIÐ

2/25/2003

419		 HALLDÓR TINNI SVEINSSON

BIRTINGUR

10/1/2004

373		 INGIBJÖRG ÓLAFSDÓTTIR		

3/1/2003

420		 GUÐMUNDUR SVERRIR ÞÓR

MORGUNBLAÐIÐ

11/1/2004

374		 HJÖRDÍS RUT SIGURJÓNSDÓTTIR

DV

4/1/2003

421		 SVANHILDUR HÓLM VALSDÓTTIR

AP ALMANNATENGSL

5/1/2003

422		 FREYR GÍGJA GUNNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

11/3/2004

24 STUNDIR

5/1/2003

423		 KAREN DRÖFN KJARTANSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

11/8/2004

375		 ÁRNI HALLGRÍMSSON
376		 ALBERT ÖRN EYÞÓRSSON
377		 HELGI SELJAN
378		 SILJA BJÖRK HULDUDÓTTIR
379		 BRJÁNN JÓNASSON
380		 EIRÍKUR JÓNSSON

STÖÐ 2

1995 11/1/2004

RÚV

6/1/2003

424		 INGI RAGNAR INGASON		 11/17/2004

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2003

425		 ARNÓR HAUKSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2003

BIRTINGUR		

426		 ELÍN H. ÞORGEIRSDÓTTIR
6/1/2003

STÖÐ 2

1/1/2005

BIRTINGUR

1/1/2005

427		 EVA MARÍA JÓNSDÓTTIR

RÚV

1/1/2005

381		 KRISTÍN HEIÐA KRISTINSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2003

428		 MAGNÚS HALLDÓRSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

5/1/2005

382		 STEINUNN ÁSMUNDSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2003

429		 PÁLL BERGMANN

FRÉTTABLAÐIÐ

1/1/2005

383		 KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR

24 STUNDIR

6/23/2003

384		 GUÐMUNDUR ARNARSSON

BIRTINGUR

7/1/2003

385		 MIKAEL TORFASON

BIRTINGUR

7/15/2003

432		 ÞÓRA ARNÓRSDÓTTIR

386		 ÞORGILS JÓNSSON

VÍKURFRÉTTIR

11/1/2003

433		 BRYNJA DÖGG FRIÐRIKSDÓTTIR

430		 TEITUR ÞORKELSSON		 10/1/1998
431		 ANDRI ÓLAFSSON

VÍSIR.IS

2/1/2005

RÚV

3/1/2005

STÖÐ 2

3/1/2005

387		 HILDUR FINNSDÓTTIR			 11/12/2003

434		 SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

3/1/2005

388		 SVANBORG SIGMARSDÓTTIR

435		 KARL R. LILLIENDAHL		

3/3/2005

389		 BIRNA ANNA BJÖRNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ 11/27/2003
MORGUNBLAÐIÐ		 12/1/2003

437		 ATLI MÁR GYLFASON

391		 SIGURSVEINN ÞÓRÐARSON
393		 ÞÓRA KRISTÍN ÁSGEIRSDÓTTIR
394		 ELVA BJÖRK SVERRISDÓTTIR
395		 STEFÁN KARLSSON

VOLARE

1/1/2004

438		 BREKI LOGASON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/1/2004

439		 INGÓLFUR JÚLÍUSSON

STÖÐ 2

1/1/2004

MORGUNBLAÐIÐ		

1/1/2004

BIRTINGUR

4/1/2005

VÍSIR.IS

4/1/2005

VIÐSKIPTABLAÐIÐ		

440		 JÓN AÐALSTEINN BERGSVEINSSON FRÉTTABLAÐIÐ

5/1/2005

441		 HÖSKULDUR ÓLAFSSON

MORGUNBLAÐIÐ

5/1/2005

FRÉTTABLAÐIÐ

5/10/2005

FRÉTTABLAÐIÐ

1/24/2004

396		 ÁRNI TORFASON		

2/1/2004

443		 STEINUNN ÓLÍNA ÞORSTEINSDÓTTIR		 5/12/2005

397		 UNNUR HREFNA JÓHANNSDÓTTIR MORGUNBLAÐIÐ

2/1/2004

444		 HALLDÓR HALLDÓRSSON

DV

5/15/2005

398		 INDIANA ÁSA HREINSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

2/6/2004

445		 ANDRI KARL ÁSGEIRSSON

MORGUNBLAÐIÐ

5/15/2005

399PÉTUR ATLI LÁRUSSON

DV

5/20/2005

FRÉTTABLAÐIÐ

2/29/2004

400		 JÚLÍA GUÐRÚN INGÓLFSDÓTTIR

DV

3/1/2004

401		 SIGRÍÐUR DÖGG AUÐUNSDÓTTIR

DV

3/4/2004

402		 BERGDÍS SIGURÐARDÓTTIR		 11/1/1999
403		 FREYR EINARSSON

442		 ÞÓRGUNNUR ODDSDÓTTIR

446		 SIGTRYGGUR ARI JÓHANNSSON
447		 ANDRÉS MAGNÚSSON
448		 SVANHVÍT L. GUÐMUNDSDÓTTIR
4/1/2004

1/1/2005

436		 SIGURÐUR ÞÓR SALVARSSON		 1/17/1983 3/28/2005

390		 TORSTEN HENN		 12/9/2009
392		 BJÖRN ÞÓR SIGBJÖRNSSON

Hóf aðild
síðast:

449		 SIGRÍÐUR HJÁLMARSDÓTTIR

VIÐSKIPTABLAÐIÐ		
24 STUNDIR

6/1/2005

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2005

5/1/2005

6/1/2005

FRÉTTABLAÐIÐ

4/21/2004

FREMRI

6/1/2005

STÖÐ 2

5/1/2004

451		 BJARNI ÓLAFSSON

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2005

5/1/2004

452		 GUNNAR GUNNARSSON		

8/8/2005

5/11/2004

453		 SIGRÚN MARÍA KRISTINSDÓTTIR		

4/1/2000 9/15/2005

407		 EINAR ÓLASON		 5/17/2004

454		 JÓHANNA SVEINSDÓTTIR

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

9/1/2005

408		 BERGSTEINN SIGURÐSSON

455		 HARALDUR DIEGO

BÍLABÚÐ BENNA

9/1/2005

FRÉTTABLAÐIÐ

9/1/2005

404		 KRISTÓFER HELGASON

405		 GUNNHILDUR ARNA GUNNARSDÓTTIR 24 STUNDIR
406		 KRISTJÁN HRAFN GUÐMUNDSSON

409		 SÖLVI TRYGGVASON

DV
FRÉTTABLAÐIÐ

5/24/2004

STÖÐ 2

6/1/2004

450		 ÁSGRÍMUR ÖRN HALLGRÍMSSON

456		 EMILÍA ÁSTA ÖRLYGSDÓTTIR
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

457		 EINAR ÖRN JÓNSSON
458		 FRIÐRIK TRYGGVASON

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

24 STUNDIR

9/1/2005

504		 EGILL BJARNASON		

4/1/2006

9/1/2005

505		 STEFÁN UNNAR SIGURJÓNSSON

2/28/2000 4/21/2006

459		 HÓLMFRÍÐUR HELGA SIGURÐARDÓTTIR

STÖÐ 2

9/15/2005

506		 ATLI ÍSLEIFSSON

460		 LOGI BERGMANN EIÐSSON

STÖÐ 2

10/1/2005

507		 HÖSKULDUR DAÐI MAGNÚSSON

461		 HEIMIR KARLSSON

STÖÐ 2

10/1/2005

508		 ATLI FANNAR BJARKASON

462		 JAKOBÍNA VALG. DAVÍÐSDÓTTIR		 10/1/2005

509		 LÁRA ÓMARSDÓTTIR

463		 HELGI SNÆR SIGURÐSSON

ÍSL. SJÓNVARPSF.
24 STUNDIR

5/1/2006

FRÉTTABLAÐIÐ

5/15/2006

24 STUNDIR

6/1/2006

STÖÐ 2

6/1/2006

MORGUNBLAÐIÐ

10/1/2005

510		 GÍSLI ÁRNASON

MORGUNBLAÐIÐ

6/1/2006

464		 STEINUNN HELGA JAKOBSDÓTTIR

GRAPEVINE

10/1/2005

511		 KLEMENS ÓL. ÞRASTARSON

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2006

465		 LILLÝ VALGERÐUR PÉTURSDÓTTIR

STÖÐ 2

11/1/2005

512		 STEINDÓR GRÉTAR JÓNSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2006

RÚV

11/1/2005

513		 ELLÝ ÁRMANNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2006

BIRTINGUR

12/1/2005

514		 SALVAR ÞÓR SIGURÐSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2006

DV

12/1/2005

515		 HALLDÓR HALLDÓRSSON			

467		 HEIÐA HELGADÓTTIR
468		 ÁSGEIR JÓNSSON
469		 STÍGUR HELGASON
470		 DAGUR GUNNARSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

12/1/2005

516		 BIRGITTA JÓNSDÓTTIR		

7/1/2006

MORGUNBLAÐIÐ

12/1/2005

517		 TRAUSTI HAFSTEINSSON

7/1/2006

BIRTINGUR

12/1/2005

518		 VIGNIR A GUÐMUNDSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

7/1/2006

MORGUNBLAÐIÐ

12/1/2005

519		 BERGÞÓRA SVAVA MAGNÚSDÓTTIR FRÉTTABLAÐIÐ

7/15/2006

471		 RAGNHEIÐUR M KRISTJÓNSDÓTTIR
472		 INGVELDUR GEIRSDÓTTIR
473		 ELIZA REID

HEIMUR 12/14/2005

474		 VALUR GRETTISSON

BIRTINGUR

475		 BJÖRN J ÞORLÁKSSON

1/1/2006
1/1/2006

DV

520		 JANUS SIGURJÓNSSON

DV

8/1/2006

521		 SIGURJÓN M EGILSSON

BIRTINGUR

5/15/1987

STÖÐ 2

1992

DV

8/15/2006

476		 SVANFRÍÐUR JÓNASDÓTTIR		

1/1/2006

523		 GUNNAR ÞÓR ANDRÉSSON

BIRTINGUR

9/1/2006

477		 HELGI VÍFILL JÚLÍUSSON

522		 BERGLIND HÄSLER

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/1/2006

524		 SIGRÚN ÁSMUNDSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

9/1/2006

478		 JÓN ÁRMANN STEINSSON		

1/1/2006

525		 ÞURÍÐUR MAGNÚSÍNA BJÖRNSD. MORGUNBLAÐIÐ

9/1/2006

479		 GUÐJÓN HELGASON
480		 JÓHANN BJARNI KOLBEINSSON

STÖÐ 2

1/1/2006

526		 KRISTJANA GUÐBRANDSDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2006

527		 SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR

BIRTINGUR

1/15/2006

STÖÐ 2

2/1/2006

481		 GUÐRÚN ELÍN ARNARSDÓTTIR
482		 SIGRÍÐUR ARNARDÓTTIR

24 STUNDIR

9/15/2006

FRÉTTABLAÐIÐ

9/25/2006

528		 SIGRÍÐUR GUÐLAUGSDÓTTIR

VÍSIR.IS

10/1/2006

529		 INGVELDUR RÓBERTSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

10/1/2006

BIRTINGUR

10/1/2006

FRÉTTABLAÐIÐ

2/1/2006

530		 SIGRÍÐUR BJÖRK BRAGADÓTTIR

484		 SIGURJÓN GUÐJÓNSSON		

2/1/2006

531		 RUT HERMANNSDÓTTIR

485		 ÖRN ARNARSSON

483		 SVAVAR HÁVARÐSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

2/1/2006

532		 VIGGÓ INGIMAR JÓNASSON

24 STUNDIR 10/15/2006

STÖÐ 2

2/1/2006

533		 ÞÓRÐUR SNÆR JÚLÍUSSON

24 STUNDIR 10/20/2006

487		 KRISTINN HRAFNSSON

STÖÐ 2

2/1/2006

534		 ELÍAS RAGNAR RAGNARSSON

24 STUNDIR

11/1/2006

488		 SIGRÍÐUR DÖGG GUÐMUNDSDÓTTIR

STÖÐ 2

2/1/2006

535		 BRYNDÍS BJARNADÓTTIR

BIRTINGUR

11/1/2006

MORGUNBLAÐIÐ

2/20/2006

536		 GUÐRÚN KRISTJÁNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/2006

VÍSIR.IS

2/20/2006

537		 HILDA HRUND CORTEZ

24 STUNDIR

12/1/2006

491		 HRUND GUNNSTEINSDÓTTIR		

3/1/2006

538		 JÓN BJÖRN ÓLAFSSON

VÍKURFRÉTTIR

12/1/2006

492		 SARA BLASK

HEIMUR

3/1/2006

539		 SVEINN BIRKIR BJÖRNSSON

GRAPEVINE

12/1/2006

VÍKURFRÉTTIR

3/1/2006

540		 GUÐNÝ JÓHANNESDÓTTIR

NÝPRENT

12/1/2006

VÍSIR.IS

3/1/2006

541		 TRAUSTI SALVAR KRISTJÁNSSON

24 STUNDIR 12/20/2006

FRÉTTABLAÐIÐ

3/1/2006

542		 BJÖRG MAGNÚSDÓTTIR

24 STUNDIR 12/20/2006

BIRTINGUR

3/15/2006

DV

3/15/2006

490		 FRIÐRIK INDRIÐASON

493		 ELLERT GRÉTARSSON
494		 SIGRÍÐUR ELVA VILHJÁLMSDÓTTIR
495		 ROALD EYVINDSSON
496		 AGNES KRISTJÓNSDÓTTIR
497		 VALGEIR ÖRN RAGNARSSON
498		 EYÞÓR ÁRNASON

543		 JÓNAS HALLGRÍMSSON		
544		 EGILL HELGASON

RÚV		

545		 ÁSGEIR MIKAEL EINARSSON

DV

1/1/2007

499		 DÓRÓTHEA SVAVARSDÓTTIR AUGLÝSINAST. KORTÉR

4/1/2006

546		 BENEDIKT BÓAS HINRIKSSON

DV

1/1/2007

500		 HÖRÐUR SVEINSSON

VATÍKANIÐ EHF

4/1/2006

547		 KOLBEINN ÞORSTEINSSON

DV

1/1/2007

501		 INGIBJÖRG DÖGG KJARTANSDÓTTIR

BIRTINGUR

4/1/2006

548		 ILLUGI JÖKULSSON

502		 BRYNJA BJÖRK GARÐARSDÓTTIR

BIRTINGUR

4/1/2006

549		 ODDUR ÁSTRÁÐSSON

STÖÐ 2

1/1/2007

24 STUNDIR

4/1/2006

550		 BALDUR HANS ÞÓRARINSSON BECK

VÍSIR.IS

1/1/2007
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8/1/2006

1/1/2007

4/1/2003 3/25/2006

503		 HILDUR EDDA EINARSDÓTTIR

FUGL NÉ FISKUR

6/9/2006

FRÉTTABLAÐIÐ 10/15/2006

486		 HÖSKULDUR KÁRI SCHRAM

489BALDUR ARNARSON

Hóf aðild
síðast:

MORGUNBLAÐIÐ

466		 SVAVAR HALLDÓRSSON

34

Hóf aðild
síðast:

SKUGGI BÓKAFORLAG		

1/1/2007

1/1/2007

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

551		 HALLA GUNNARSDÓTTIR
552		 RÓSA JÓHANNSDÓTTIR
553		 HÖRÐUR ÆGISSON

Hóf aðild
síðast:

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/2007

593		 FRÍÐA HRÖNN ELMARSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

1/1/2007

594		 MARGRÉT ÁRNÝ HALLDÓRSDÓTTIR

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/15/2007

595		 HANS STEINAR BJARNASON

FRÉTTABLAÐIÐ

1/15/2007

596		 BALDUR GUÐMUNDSSON

24 STUNDIR

1/20/2007

BIRTINGUR

3/1/2004

FRÉTTABLAÐIÐ

554		 STEINÞÓR HELGI ARNSTEINSSON
555		 INGIMAR BJÖRN DAVÍÐSSON
556		 RAGNHEIÐUR GYÐA JÓNSDÓTTIR
557		 MARÍA ÞÓRA ÞORGEIRSDÓTTIR
558		 INGIBJÖRG LIND KARLSDÓTTIR

597		 VALA SMÁRADÓTTIR

STÖÐ 2

8/1/2007

DV

9/1/2007

BIRTINGUR

9/1/2007

DV

9/1/2007

24 STUNDIR

9/1/2007

9/1/2005

2/1/2007

599		 FREYR RÖGNVALDSSON

STÖÐ 2		

2/1/2007

600		 SIGRÍÐUR VÍÐIS JÓNSDÓTTIR			

BIRTINGUR

2/15/2007

601		 VERA MAACK PÁLSDÓTTIR

BIRTINGUR

2/15/2007

602		 ÓMAR ÞORGEIRSSON

561		 HRUND ÞÓRSDÓTTIR

BIRTINGUR

3/1/2007

603		 KOLBRÚN PÁLÍNA HELGADÓTTIR

562		 SVEINN GUÐMAR WAAGE

BIRTINGUR

3/1/2007

604		 ANDRÉS JÓNSSON

565		 HLYNUR ORRI STEFÁNSSON

8/1/2007

598		 RÓBERT HLYNUR BALDURSSON

560		 KARL PETERSSON

564		 JÓN SKAFTASON

8/1/2007

BIRTINGUR

2/1/2007

559		 GERÐUR HARÐARDÓTTIR

563		 EYGLÓ SVALA ARNARDÓTTIR

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

BIRTINGUR

9/1/2007

FRÉTTABLAÐIÐ

9/1/2007

DV

9/15/2007

B&L

9/24/2007

HEIMUR

3/1/2007

605		 VALA ÓSK BERGSVEINSDÓTTIR		 9/26/2007

FRÉTTABLAÐIÐ

3/1/2007

606		 ÁSDÍS BJÖRG JÓHANNESDÓTTIR

DV

10/1/2007

24 STUNDIR

3/1/2007

607		 SINDRI SINDRASON

STÖÐ 2

10/1/2007

566		 HELGA ARNARDÓTTIR

STÖÐ 2

4/1/2007

608		 INGIMAR KARL HELGASON

FRÉTTABLAÐIÐ

10/1/2007

567		 VIÐAR GUÐJÓNSSON

DV

4/1/2007

609		 VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

10/1/2007

568		 KRISTA SIGRÍÐUR HALL

DV

4/1/2007

610		 BRYNDÍS ÍSAFOLD HLÖÐVERSDÓTTIR

BIRTINGUR

10/1/2007

569		 KRISTINN MAGNÚSSON

BIRTINGUR

4/1/2007

611		 JÓN HELGI DAVÍÐSSON

570		 JÓNAS MAXWELL MOODY

HEIMUR

4/5/2007

612		 HRUND HAUKSDÓTTIR		 10/26/2007

571		 GUNNAR REYNIR VALÞÓRSSON

VÍSIR.IS

4/15/2007

572		 KATRÍN RUT BESSADÓTTIR

STÖÐ 2

7/1/2005

573		 VIÐAR ÞORSTEINSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

5/1/2007

615		 JÓN SIGURÐUR EYJÓLFSSON

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/2007

574		 ÞÓRÐUR GUNNARSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

5/1/2007

616		 HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR

FRÉTTABLAÐIÐ

11/1/2007

575		 ÍVAR PÁLL JÓNSSON

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

5/1/2007

617		 AUÐUR ALFÍFA KETILSDÓTTIR

24 STUNDIR

11/2/2007

BIRTINGUR

5/1/2007

618		 RAGNHEIÐUR EIRÍKSDÓTTIR

24 STUNDIR

11/5/2007

577		 GUÐMUNDUR K. SIGURDÓRSSON

SUNNAN 4

5/1/2007

619		 ÞÓRA KRISTÍN ÞÓRSDÓTTIR

24 STUNDIR 11/12/2007

578		 ÓSKAR PÁLL ELFARSSON

BIRTINGUR

5/1/2007

620		 ÆGIR ÞÓR EYSTEINSSON

24 STUNDIR 11/15/2007

FRÉTTABLAÐIÐ

5/1/2007

621		 RAKEL ÓSK SIGURÐARDÓTTIR

BIRTINGUR 11/15/2007

BIRTINGUR

5/10/2007

622		 YNGVI ÞÓR EYSTEINSSON

BIRTINGUR 11/20/2007

576		 GUÐRÚN VAKA HELADÓTTIR

579		 VIGNIR GUÐJÓNSSON
580		 BJÖRK EIÐSDÓTTIR
581		 ERLA HLYNSDÓTTIR
582		 HALLGERÐUR HALLGRÍMSDÓTTIR
583		 EINAR ÞÓR SIGURÐSSON
585		 JÓN HÁKON HALLDÓRSSON

MORGUNBLAÐIÐ 10/29/2007

614		 SIGRÍÐUR HAGALÍN BJÖRNSDÓTTIR

RÚV

11/1/2007

DV

5/15/2007

623		 ANDRÉS INGI JÓNSSON

BIRTINGUR

5/15/2007

624		 HJALTI ÞÓR HREINSSON		

DV

5/15/2007

625		 RAGNAR J GUNNARSSON		 12/1/2007

584		 BJÖRGVIN HILMARSSON		 5/30/2007
VÍSIR.IS

6/1/2007

586		 JÓHANN HAUKSSON		

4/1/2005

587		 HELGA MAGNÚSDÓTTIR

24 STUNDIR 11/20/2007

626		 OLAV VEIGAR DAVÍÐSSON
627		 VÖLUNDUR JÓNSSON
6/1/2007

628		 SINDRI FREYSSON

5/1/2007 12/1/2007

FRÉTTABLAÐIÐ

12/1/2007

FRÉTTABLAÐIÐ

12/1/2007

VIÐSKIPTABLAÐIÐ		 12/1/2007

DV

6/1/2007

629		 SIGURÐUR MIKAEL JÓNSSON

DV

12/1/2007

FRÉTTABLAÐIÐ

6/1/2007

630		 KRISTÍN BJÖRK KRISTJÁNSDÓTTIR

DV

12/1/2007

BIRTINGUR

6/15/2007

631		 VALDÍS ÞÓRÐARDÓTTIR

MORGUNBLAÐIÐ

12/5/2007

DV

6/20/2007

632		 ÍRIS ALMA VILBERGSDÓTTIR

591		 HALLDÓRA ÞORSTEINSDÓTTIR

24 STUNDIR

7/1/2007

633		 BJÖRN BRAGI ARNARSSON

592		 ELÍAS JÓN GUÐJÓNSSON

24 STUNDIR

7/1/2007

634		 STEFÁN ÞÓR BORGÞÓRSSON

588		 ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR
589		 MARÍA MARGRÉT JÓHANNSDÓTTIR
590		 ARNAR ÓMARSSON

9/1/2007

MORGUNBLAÐIÐ 10/22/2007

613		 JÓHANNA MARÍA VILHELMSD.
5/1/2007

Hóf aðild
síðast:

24 STUNDIR

5/1/2006 12/1/2007

24 STUNDIR

6/15/2005 12/12/2007

VÍKURFRÉTTIR

1/1/2008
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Orlofsíbúð
í Kaupmannahöfn
Umsóknarfrestur fyrir sumarúthlutun er fimmtudagurinn 18. apríl.
Sendið umsóknir í tölvupósti á bi@press.is, eða með símbréfi 553 9177.
Nánari upplýsingar á skrifstofu B.Í., Síðumúla 23, sími 553 9155.

Kaupmannahöfn

Alltaf hagstæð leiga

Vikugjald fyrir fullgilda félaga í B.Í.
verður kr. 50.000. Gjaldið greiðist við
staðfestingu úthlutunar.
(Heimilt er að greiða með Visa/Euro.)

Skipti fara fram á fimmtudögum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika

29.
5.
12.
19.
26.
3.
10.
17.
24.

maí
júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí

–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.
12.
19.
26.
3.
10.
17.
24.
31.

júní
júní
júní
júní
júlí
júlí
júlí
júlí
júlí

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nafn: ___________________________
1. vika __________ 2. vika __________
3. vika __________ 4. vika __________

vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika
vika

31.
7.
14.
21.
28.
4.
11.
18.
25.

júlí
ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.
sept.
sept.
sept.

– 7.
– 14.
– 21.
– 28.
– 4.
– 11.
– 18.
– 25.
– 2.

ágúst
ágúst
ágúst
ágúst
sept.
sept.
sept.
sept.
okt.

Nefnið fleiri en eina viku til þess
að auðvelda úthlutun!

Endurmenntunar- og háskólasjóður blaðamanna

Námsstyrkir
sumar/haust 2008
Stjórn Endurmenntunar- og háskóla‑
sjóðs Blaðamannafélags Íslands aug‑
lýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðn‑
um, vegna lengra eða skemmra náms
fastráðinna félaga í BÍ á tímabilinu

júlí-desember 2008
Umsóknum skal skilað fyrir 7.

Námskeið sem koma til greina við úthlutun styrkja eru m.a:

• Nám við háskóla á Íslandi
• Annað lengra nám hérlendis
• Endurmenntun í erlendum skólum
s.s. hjá NJC í Árósum
• Önnur sérstök námskeið erlendis

maí nk.

til skrifstofu BÍ Hægt er að sækja um á

Styrkir vegna styttri námskeiða hér heima eru greiddir á skrifstofu
BÍ að námi loknu gegn framvísun reiknings fyrir þátttökugjöldum.

því að senda tölvupóst á bi@press.is

Munið að umsóknarfrestur er til 7. maí.

heimasíðunni www.press.is eða með

