
Aðalfundur Bandalags íslenskra leikfélaga 2021 

1. Fundarsetning. Kosning 2ja fundarstjóra og 2ja fundarritara, sem taka þegar @l starfa. Lögmæ@ 
fundarins kannað.  

Guðfinna Gunnarsdó,r formaður Bandalagsins s4gur í pontu og setur þennan 71. aðalfund fund BÍL. 

Hún býður alla velkomna og þakkar Leikfélagi Keflavíkur fyrir að taka á móJ okkur. 

Guðfinna sJngur upp á Guðnýju KristjánsdóLur og Brynju Ýr JúlíusdóLur  sem fundarstjórum og Jónheiði 
ÍsleifsdóLur og Gísla Birni Heimissyni sem fundarriturum. Búið er að kanna lögmæJ fundar og hann er 
löglegur. 

Guðný fundarstjóri s4gur í pontu og býður alla velkomna. Hún er hér sem fulltrúi Leikfélags Keflavíkur og 
á sjálf 40 ára starfsafmæli. 

Hún biður fundargesJ að kynna sig sem þeir og gera. 

2. Kjörnefnd afgreiðir kjörbréf og aEendir atkvæðaspjöld, skýrir stöðu mála varðandi stjórnarkjör og 
auglýsir eJir @llögum.  

Dýrleif s4gur í pontu og Jlkynnir að allir sem Jlkynntu sig á fundinn séu mæ,r. Gerður deilir út 
atkvæðaspjöldum Jl félaganna. Það eru 9 félög með atkvæði á fundinum. 

Kjósa þarf um 2 aðalmenn í stjórn. Formann og stjórnarmann.  

Guðfinna gefur kost á sér áfram sem formaður. Gísli gaf ekki ákveðið svar um hvort hann gefur kost á sér 
áfram. 

Kosið verður um 3 sæJ í varastjórn. Ágúst Jónsson, Hanna Margrét Kristleifsdó,r  og Anna Margrét 
Pálsdó,r skipuðu þessi sæJ. Ágúst gefur ekki kost á sér áfram en Anna Margrét og Hanna Margrét gefa 
kost á sér áfram. 

Dýrleif óskar e_ir framboðum í öll þessi stjórnarsæJ. 

3. Menningarstefna Bandalagsins lesin og rædd.  

Anna Margrét Pálsdó,r s4gur í pontu og les menningarstefnu Bandalagsins.  

4. Staðfest inntaka nýrra félaga, félög tekin af félagaskrá. 

Engar breyJngar eru á félagaskrá Bandalagsins.  

5. Fundargerð síðasta aðalfundar afgreidd.  

Fundarstjóri bendir á að aðalfundargerð síðasta fundar sé aðgengileg á vefnum og kallar e_ir 
athugasemdum. 

6. Skýrsla stjórnar.  

Guðfinna les skýrslu stjórnar: 

Skýrsla stjórnar Bandalags íslenskra leikfélaga á aðalfundi í Keflavík 1. maí 2021 



I. Stjórn 

Á starfsárinu skipuðu stjórn þau: 

Guðfinna Gunnarsdó,r, Selfossi, formaður 

Ólöf Þórðardó,r, Mosfellsbæ, varaformaður 

Gísli Björn Heimisson, Reykjavík, ritari  

Anna María Hjálmarsdó,r, Akureyri, meðstjórnandi 

Jónheiður Ísleifsdó,r, Selfossi, meðstjórnandi. 

Í varastjórn sátu: 

Hanna Margrét Kristleifsdó,r, Ágúst Þormar Jónsson, Anna Margrét Pálsdó,r, Þórfríður Þórarinsdó,r 
og Magnþóra Kristjánsdó,r. 

Framkvæmdastjóri í Þjónustumiðstöð er Hörður Sigurðarson.  

Stjórn hélt eóra starfsfundi á árinu. Einn að afloknum aðalfundi í Kópavogi í september og tvo í 
Þjónustumiðstöð okkar í Reykjavík og þann síðasta hér í Keflavík. Fjarfundarbúnaður var eðlilega notaður 
sem og hópsamskipJ Jl að leysa úr ýmsum úrlausnarefnum. 

Er stjórn og skólanefndarfólki þökkuð góð samvinna á árinu og Herði framkvæmdastjóra er ennig þakkað 
fyrir frábært samstarf á óvenjulegu starfsári. 

II. Starfsemi félaganna 

24 félög sendu inn styrkumsókn vegna 63 leiksýninga og leikþáLa, 30 námskeiða og 31 nemenda í 
Leiklistarskóla Bandalagsins fyrir leikárið 2019-2020. Styrkur fyrir sýningu í fullri lengd var 502.042 kr. 
ÁrsriJð okkar inniheldur síðan allar frekari upplýsingar um starfsemina. Ekki liggja fyrir tölur um umfang 
starfsins á þessu leikári, en það var í algjöru lágmarki. Félögin í Bandalaginu voru í vor 37 talsins. 

III. Starfsáætlun 

Á síðasta aðalfundi sem haldinn var í september vegna aðstæðna var að venju samþykkt starfsáætlun og 
og verður nú farið yfir hana og sagt frá hvað gert var Jl að efna einstaka liði hennar. 

Rekstur Þjónustumiðstöðvar, Leiklistarskóla, Leiklistarvefsins og annarra fastra liða í starfseminni. 

Rekstur Þjónustumiðstöðvar er alltaf í járnum. Þegar í ljós kom að aðildarfélög okkar lentu utangarðs 
þegar kom að sértækri aðstoð hins opinbera við listageirann vegna Covid, hófum við viðræður við 
MenntamálaráðuneyJð og skilaði það að lokum sérstökum styrkjum Jl okkar. Annars vegar 3 milljónir Jl 
skrifstofunnar og svo 3 milljónir í styrk Jl félaganna sem sækja má, um vegna eárhagslegs tjóns sem 
þau urðu fyrir vegna COVID. Gengið var frá úthlutun þessara sérstöku styrkja nú í liðinni viku.  

Á vordögum fórum við að líta í kringum okkar og skoða húsnæðismál Þjónustumiðstöðvar. Um það 
verður sérstaklega ræL á fundinum hér á e_ir. 

Vefurinn okkar leiklist.is er orðið eiL helsta stjórntæki Þjónustumiðstöðvarinnar og virkni hans hefur 
margfaldast á undanförnum árum. Því fylgir óhjákvæmilega  meiri umsýsla og kostnaður en hjá því 
verður einfaldlega ekki komist á tæknivæddum 4mum. Margt var aðhafst í vefmálum á starfsárinu. Ráðist 
var í umfangsmikla uppfærslu á vefnum auk þess að flytja vefinn í nýja hýsingu.  



Um skólann góða munu skólastýrur ealla í skýrslu hér á e_ir.  

Leita e_ir hækkuðum framlögum úr opinberum sjóðum og frá einkaaðilum Jl starfsemi 
áhugaleikfélaganna og sameiginlegra verkefna. 

Framlag Jl starfsemi áhugaleikfélaganna er nú 18,5 milj. kr. Til Þjónustumiðstöðvarinnar var framlagið 6,5 
milljónir árið 2020 og hækkaði upp í 7 milj. kr. á þessu ári samkvæmt samningi og á að hækka sem nemur 
hálfri milljón á ári. 

Undirbúningur að leiklistarhá4ð í einhverju formi sem haldin yrði í tengslum við 70 ára afmæli BÍL.  

Við höfðum fullan hug á að vera með stuLverkaháJð í tengslum við aðalfund í ár, en svo gerðist smá og 
við hæLum við.  

IV – Önnur mál 

Athyglisverðasta sýning áranna 2020 og 2021 voru ekki valdar, eðlilega. Það bíður næsta árs. 

Að venju funduðu fulltrúar allra landana í NEATA á neJnu að þessu sinni og þar var ýmislegt ræL. Eistar 
stefna að NEATA há4ð í sumar en á veffundi NEATA í mars kom fram að ólíklegt væri að Norðurlöndin 
sendu þangað leiksýningar vegna Covid óvissu. FastseL var að Svíar haldi há4ð árið  2022 og Norðmenn 
2024. Nýjum vef NEATA var svo hleypt af stokkunum fyrir nokkrum vikum. Gamli vefurinn sem verið hafði 
á framfæri danska áhugaleikhúsráðsins var orðinn úr sér genginn og líJð notaður. Nýja vefinn er að finna 
á slóðinni neata.eu. Okkar eölhæfi framkvæmdastjóri tók auðvitað að sér að setja vefinn upp en hann er 
hýstur hjá  eistneska sambandinu.   

Norðurlandasamtarf. Við samþykktum að taka þáL í norrænu samstarfsverkefni eða svokölluðu Nordic 
masterclass. Um er að ræða verkefni þar sem hver þáLtökuþjóð Jlnefnir þrjú ungmenni (að líkindum á 
aldrinum 18-25 ára). Þessi hópur hi,st Jl skipJs í viðkomandi löndum þar sem þau verða yfir helgi undir 
handleiðslu leiðbeinanda. Hvert þáLtökuland sér um að útvega leiðbeinanda og sér um fæði og gisJngu 
fyrir hópinn þegar hann er í viðkomandi landi. Verið er að vinna í styrkumsokn vegna þessa verkefni undir 
forsæJ Finnsk-sænska sambandsins. Við höfum veiL upplýsingar héðan en Sofia Wegelius frá Finnlandi 
er að setja saman styrkumsoknina Jl Nordisk Kulturfond. Spennandi ungmennaverkefni sem vonandi 
kemst á koppinn. 

Á síðasta aðalfundi var því beint Jl stjórnar að skoða hvort breyta eigi lögum Bandalagsins Jl þess að 
opna á rafræna þáLöku á aðalfundum BÍL. LagabreyJng þessu tengd verður lögð fyrir fundinn hér á e_ir.  

ÞeLa ár var skrýJð, og leiklistarstarfsemi víða um land sat að mestu leyJ í svelJ í vetur. Þó má, sjá merki 
um líf sem betur fer, einstaka sýningar, stuLverkadagskrár og námskeiðahald.  

Það er glóð, hún fer ekkert, nú er bara að breLa upp ermar og blása lífi í það sem við elskum að gera. Það 
þarf að segja allar þessar sögur.  

Við í stjórninni og okkar góði framkvæmdastjóri erum ávallt Jl skrafs og ráðagerða ef eiLhvað er.  

Megi næsta starfsár og næsta skýrsla og næsJ fundur vera miklu mun lengri með lúðrablæstri, góðum 
há4ðarmat og stuði. 

--- 

Fundarstjóri þakkar Guðfinnu fyrir og minnist á að umræður um skýrslu stjórnar verði e_ir að reikningar 
hafa verið lagðir fram. 



7. Framkvæmdastjóri leggur fram endurskoðaða reikninga síðasta árs og skýrir þá.  

Hörður s4gur í pontu og kynnir reikningar Bandalagsins. Hann byrjar á að kynna rekstrarreikning og 
útskýrir einstaka þæ,. Hann fer svo yfir efnahagsreikning. Aldrei þessu vant endaði árið í plús. 

8. Umræður um skýrslu stjórnar og afgreiðsla reikninga.  

Fundarstjóri opnar umræður um skýrslu stjórnar og reikninga bandalagsins.  

Sigríður spyr hvort hækkun vevýsingar eigi e_ir að lækka a_ur. Hörður s4gur í pontu og svarar já. 

Engar frekari spurningar. 

Reikningar eru bornir upp Jl atkvæða. 

Reikningar samþykkJr samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. 

9. Skýrslur nefnda og umræður um þær.  

Fundarstjóri kynnir Dýrleifu Jl leiks. 

Dýrleif s4gur í pontu, færir fundi kveðju frá Hrefnu FriðriksdóLur formanni skólanefndar og les skýrslu 
skólanefndar. 

Skýrsla skólanefndar á aðalfundi BÍL 1. maí 2021 

Á liðnu starfsári sátu í skólanefnd Hrefna Friðriksdó,r, formaður, Dýrleif Jónsdó,r, Herdís Þorgeirsdó,r, 
Hrund Ólafsdó,r og Gísli Björn Heimisson.  Skólanefndin ber sem fyrr höfuðábyrgð á að skipuleggja starf 
leiklistarskóla Bandalagsins og fundar reglulega allt árið. Formaður þakkar kærlega öllu samnefndarfólki 
og framkvæmdarstjóra BÍL fyrir metnaðarfullt og skemmJlegt samstarf. 

Eins og kunnugt er var fyrirhugað skólastarf leiklistarskólans að Reykjum fellt niður sumarið 2020 vegna 
Covid-19. Tekin var ákvörðun um að bjóða samskonar námskeið sumarið 2021. 

HausJð 2020 hófst ánægjulegt samstarf við Þjóðleikhúsið um námskeiðahald og í september sl. var 
haldið eiL hljóðnámskeið og eiL ljósanámskeið. Lauslega hefur verið ræL um frekara samstarf sem 
verður spennandi að fylgja e_ir þegar færi gefst. 

Við erum mjög bjartsýn á að hefðbundið skólastarf að Reykjum verði að veruleika í sumar, nánar Jltekið 
frá 19.-27. júní. Eins og áður sagði er stefnan tekin á sömu námskeið og á, að halda 2020, en þó með 
nýjum kennurum í einhverjum Jlvikum vegna forfalla. Árið 2021 er því boðið upp á eögur eölbreyL 
námskeið: 

1. Leiklist II - kennari Ólafur Ásgeirsson. Skráðir eru 16 nemendur. 

2. Bak við tjöldin II - kennarar Eva Björg HarðardóLur og Ingvar Guðni Brynjólfsson. Skráðir eru 10 
nemendur. 

3. Leikstjórn I - kennari Vala Fannell. Skráðir eru 10 nemendur. 

4. Sérnámskeið um leikarann sem skapandi listamann - kennari Rúnar Guðbrandsson. Skráðir eru 16 
nemendur. 

Þegar eöldi umsókna lá fyrir var ákveðið að bjóða einnig nokkur pláss laus fyrir höfunda í heimsókn. 



Við erum afar þakklát fyrir áhugann á skólastarfinu og spennt fyrir samstarfi við nýja kennara. Hlökkum 
mikið Jl að heeast a_ur handa og njóta þess skemmJlega og skapandi starfs sem alltaf hefur einkennt 
skólann okkar. 

Segi ég þá lokið skýrslu skólanefndar. Takk fyrir! 

Fundarstjóri opnar umræður um skýrslu skólanefndar. 

Jónheiður kveður sér hljóðs og hvetur alla Jl að kynna sér Leiklistarskóla Bandalagsins og koma ef fólk 
finnur eiLhvað við siL hæfi. Hún lýsir einnig yfir ánægju sinni með námskeiðin sem haldin voru í 
samstarfi við Þjóðleikhúsið. Hún fór á ljósanámskeið og fannst það mjög lærdómsríkt. 

Engar frekari spurningar eða athugasemdir við skýrsluna. 

10. Drög að starfsáætlun næsta árs kynnt og skipað í starfshópa.  

Anna María kynnir starfsáætlun Bandalagsins. Starfsáætlun er óbreyL frá því í fyrra. 

Sérverkefni, laga þarf orðalag. 

“Halda leiklistarhá4ð í tengslum við Aðalfund Bandalagsins árið 2022, vegna 70 ára afmælis BÍL árið 
2020.”  

Anna María opnar fyrir umræður. Sigríður spyr hvort stjórn BÍL geJ ekki bara læknað Covid. Stjórnin 
tekur vel í það. 

Engar frekari spurningar. 

Fundarstjóri leggur Jl fundarhlé í 20 mínútur. 

HLÉ 

Fundarstjóri s4gur í pontu e_ir hlé og mælir með veiJngastaðnum Library sem er á Park Inn hótelinu. 
Hún talar einnig um að næst á dagskrá hjá Leikfélagi Keflavíkur sé að setja upp sýninguna “FyrsJ kossinn” 
og að þau hafi verið að ljúka sýningum á Beint í æð sem gekk vel þráL fyrir allt.  

11. Kjörnefnd @lkynnir niðurstöður sínar og mælir með a.m.k. 1 aðila í hvert sæ@ sem kjósa skal í.  

Gerður s4gur í pontu og kynnir framboð. 

Guðfinna er ein um að gefa kost á sér sem formaður Bandalagsins. 

Gísli gefur kost á sér áfram Jl stjórnarsetu í aðalstjórn ef önnur framboð berast ekki. 

Þeir sem eiga að ganga úr varastjórn eru, Ágúst Jónsson, Hanna Margrét Kristleifsdó,r  og Anna Margrét 
Pálsdó,r. Anna Margrét og Hanna Margrét gefa kost á sér áfram og Jl viðbótar hafa borist þrjú ný 
framboð í varastjórn en þær, Jóhanna, Sigrún Tryggvadó,r og Brynja Ýr Júlíusdó,r bjóða sig allar fram Jl 
setu í varastjórn. 

Fundarstjóri þakkar Gerði fyrir og kynnir næsta lið. 

12. Lagabrey@ngar.  

Gísli kynnir lagabreyJngaJllögu. 

BreyJnging varðar 6. grein laga Bandalagsins. Gísli les a) lið 6. greinar eins og hún var: 



a) Aðalfundur er æðsta vald Bandalagsins og skal hann haldinn eigi síðar en í september ár hvert. Stjórn 
Bandalagsins ákveður þingstað hverju sinni. Aðalfundur skal boðaður með minnst mánaðar fyrirvara. Í 
fundarboði skal Jlgreina þingstað, fundar4ma og dagskrá fundarins. Fundarboði skulu fylgja reikningar 
Bandalagsins og framkomnar lagabreyJngarJllögur. Tillögur Jl lagabreyJnga skulu sendar 
Þjónustumiðstöð Bandalagsins eigi síðar en 6 vikum fyrir aðalfund. Hvert aðildarfélag hefur eiL atkvæði á 
aðalfundi og skal einn fulltrúi fara með atkvæðið. Heimilt er að Jlnefna annan fulltrúa Jl vara. Allir 
fundarmenn hafa málfrelsi og JllöguréL. Kjörbréf )l handa fulltrúanum og varamanni hans skulu 
staðfest af formanni eða ritara viðkomandi félags og a;ent starfsfólki Þjónustumiðstöðvar fyrir fundinn. 

Gísli les Jllögu stjórnar að lagabreyJngu. 

Fyrirliggjandi er Jllaga að lagabreyJngu frá stjórn BÍL er varðar framkvæmd aðalfunda og hljóðar hún 
svo: 

Tillaga Jl breyJngar á 6. grein a-lið: 

E_ir setninguna “Allir fundarmenn hafa málfrelsi og JllöguréL.” de, núverandi texJ í a-lið út en í staðinn 
komi e_irfarandi: 

“Ef knýjandi aðstæður eru fyrir hendi er stjórn BÍL heimilt að opna fyrir rafræna þáLtöku félaga á 
aðalfundi. 

Kjörbréf er ú|yllt á Jl þess gerðu formi á Leiklistarvefnum sem Jltækt er innskráðum félögum. Kjörbréfið 
skal vera Jltækt félögum á vefnum eigi síðar en 4 vikum fyrir aðalfund. MóLaka kjörbréfs er staðfest af 
Þjónustumiðstöð með tölvupósJ Jl formanns og a.m.k. eins annars stjórnarmanns.”  

Fundarstjóri býður upp á umræður um lagabreyJngarJllögu. 

Engar spurningar og fundarstjóri ber lagabreyJngarJllögu upp Jl atkvæða og er hún samþykkt með 
öllum greiddum atkvæðum. 

13. Tillögur lagðar fyrir fundinn.  

Fundarstjóri kynnir Hörð í pontu. 

Hörður kynnir Jllögu að stofnun húsnæðissjóðs BÍL. 

Tillaga að stofnun húsnæðissjóðs BÍL 

Stjórn BÍL leggur Jl að stofnaður verði húsnæðissjóður Bandalags íslenskra leikfélaga. Markmið sjóðsins 
verði að greiða úr húsnæðismálum samtakanna. 

Greinargerð með Jllögunni: 

Þjónustumiðstöð BÍL er nú í leiguhúsnæði að Kleppsmýrarvegi 8. Leigan er ásæLanleg miðað við það sem 
gengur og gerist á leigumarkaði og er nú um 1.3 milljónir á ári. Vera okkar í núverandi húsnæði er 
hinsvegar ótrygg og líkur á að innan fárra ára eða jafnvel missera verði húsið selt og rifið. Við munum þá 
standa frammi fyrir því að finna nýL húsnæði Jl leigu og allar líkur á að leigan hækki umtalsvert við það. 
Óvissan sem við stöndum frammi fyrir er mikil og hæL við að veikur rekstrargrunnur Þjónustumiðstöðvar 
verði enn ótraustari og má þó ekki við miklu. Jafnframt leggur stjórn BÍL Jl e_irfarandi: 

Sú upphæð sem er Jl skiptanna Jl verkefna félaganna leikárið 2020-21 er 18.5 milljónir. Verkefnastyrkur 
fyrir hverja mínútu síðasta leikár var 6.275 kr. Styrkur fyrir sýningu í fullri lengd án álags var því 502.042 



kr. á síðasta ári. Það var umtalsvert hærri styrkur en árið 2019 þegar hann var 361.614 kr. eða 4.520 kr. á 
mínútu. Munurinn helgast aðallega af því að vegna Covid-19 voru verkefni félaganna mun færri en 
venjulega. Gera má ráð fyrir að á þessu ári verði þau enn færri.  

Stjórn leggur Jl að við úthlutun skipJst styrkupphæðin á þennan háL: 

1. Verkefnastyrkur án álags fyrir leikárið 20-21 verði fastseLur á 5.400 kr. á mínútu eða 432.000 kr. fyrir 
sýningu í fullri lengd. Sú tala er meðaltal áranna 2019 og 2020.  

2. Þrjár milljónir af verkefnastyrk 20-21 verði teknar Jl hliðar og bæL við verkefnastyrki leikárið 2021-22. 
Það gæJ orðið hvaJ Jl að leikárið 2021-22 sem vonandi verður Covid-fríL, verði sérlega öflugt. 

3. Það sem e_ir stendur af verkefnastyrk verði seL í nýjan húsnæðissjóð Bandalagsins með það fyrir 
augum að búa okkur undir væntanlegan flutning í nýL húsnæði. Stjórn verði gefin heimild Jl að skoða 
möguleika á að nota sjóðinn Jl kaupa á húsnæði ef það borgar sig fremur en að leigja. Jafnframt fái stjórn 
heimild Jl nauðsynlegrar lántöku ef af húsnæðiskaupum verður. 

Undanfarinn áratug eða svo hefur aðalfundur BÍL ávallt samþykkt að hluJ af verkefnastyrk fari Jl reksturs 
Þjónustumiðstöðvar. Það hlýtur að vera markmið okkar að reksturinn verði sjál}ær þannig að ekki þurfi 
að grípa Jl slíkra ráðstafana. Tillaga okkar um húsnæðissjóð er liður í að það verði að veruleika í náinni 
fram4ð.  

Stjórn BÍL 

Fundarstjóri opnar umræður um stofnun húsnæðissjóðs.  

Guðfinna s4gur í pontu og tala um mikilvægi þess að tryggja eárhagslegt öryggi Bandalagsins þráL fyrir 
að við þurfum að finna okkur nýL húsnæði fljótlega. 

Ingveldur spyr hvort verið sé að tala um styrkveiJngar þessa árs en ekki í framhaldi og spyr jafnframt um 
það hvort við séum að samþykkja að taka peninga af styrk þessa árs og einnig að veita stjórn heimild Jl 
lántöku í fram4ðinni. 

Guðfinna svarar því játandi. Hörður s4gur í pontu og talar um mikilvægi þess að tryggja húsnæðismáls 
Bandalagsins og að það sé sanngjarnara að styrkurinn Jl þeirra sem hafa getað starfað í ár verði ekki 
óvenju hár og aðrir fái ekki neiL. Þess vegna er stungið upp á því að hafa mínútugjaldið svipað og fyrri ár 
og nýta styrkinn í ár Jl hvatningar á næsta ári og stofnunar húsnæðissjóðs Jl að styrkja rekstrargrunn 
Þjónustumiðstöðvar. 

Spurning frá Þórarni úr sal. Hvað sirka sér stjórn fyrir að upphafsstaða húsnæðissjóðs verði, með öllum 
fyrirvörum. 

Hörður svarar að líklega, án ábyrgðar verði þeLa í kringum 5-6 milljónir. 

Sigrún spyr hvort ekki væri betra að þeLa séu tvær Jllögur. Henni finnst ekki að það eigi að gefa opna 
lántökuheimild Jl margra ára. 

Guðrún Eysteins leggur Jl breyJngarJllögu við núverandi Jllögu að lántökuheimild stjórnar Bandalagsins 
Jl húsnæðiskaupa verði gefin Jl eins árs í senn og endurnýjuð á hverjum aðalfundi. 

Sigrún og fleiri taka undir þeLa og hvetja Guðrúnu Jl að skrifa upp breyJngaJllögu og skila inn Jl fundar. 

Dýrleif spyr hvort það sé einhver 4malína varðandi húsnæðismál.  



Hörður svara því að uppsagnarfrestur leigu í núnarverandi húsnæði Þjónustumiðstöðvar sé 3 mánuðir, en 
annað sé ekki vitað. Búið er að rífa allt í kringum okkur en húsið sem Þjónustumiðstöðin er í stendur enn 
og ekki er vitað hvenær við þurfum að flytja þó það sé líklega yfirvofandi. 

Örn s4gur í pontu og talar um að Leikfélag Kópavogs bjóði Þjónustumiðstöð 4mabundna aðstöðu í 
húsnæði leikfélagsins ef hún lendir á hrakhólum.  

Fundarstjóri les upp breyJngarJllögu: 

Setningin,”Jafnframt fái stjórn heimild Jl nauðsynlegrar lántöku ef af húsnæðiskaupum verður.” Í þriðja 
lið Jllögunar verður:  

“Jafnframt fái stjórn heimild Jl nauðsynlegrar lántöku ef af húsnæðiskaupum verður, sem gildir Jl næsta 
aðalfundar.” 

Sigríður spyr hvort lántökuheimild gildi þá frá þessum aðalfundi Jl næsta. 

Fundarstjóri svarar því játandi. 

Fundarstjóri ber breyJngarJllögu upp Jl atkvæða. Hún er samþykkt með öllum atkvæðum. 

Fundarstjóri ber breyLa Jllögu upp Jl atkvæða. Hún er samþykkt með öllum atkvæðum. 

14. Starfsáætlun afgreidd.  

Engar breyJngaJllögur hafa borist við starfsáætlun. 

Starfsáætlun er borin óbreyL upp Jl atkvæða og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

15. Stjórnarkjör.  

Fundarstjóri býður Dýrleifu í pontu að stýra stjórnarkjöri.  

Dýrleif kynnir frambjóðendur og býður frambjóðendum að kynna sig. 

Guðfinna gefur ein kost á sér sem formaður Bandalagsins og er kosin með lófaklappi. 

Gísli Björn gefur einn kost á sér sem stjórnarmaður í stjórn Bandalagsins og er kosin með lófaklappi. 

Fimm eru í framboði Jl varastjórnar: 

• Anna Margrét Pálsdó,r (Leikfélag Kópavogs) 

• Hanna Margrét Kristleifsdó,r (Halaleikhópurinn) 

• Sigrún Tryggvadó,r (Leikfélag Kópavogs, Leikfélag Hafnarearðar og Leikfélagið Sýnir) 

• Brynja Ýr Júlíusdó,r (Leikfélag Keflavíkur) 

• Jóhanna Ingólfsdó,r (Freyvangsleikhúsið) 

Frambjóðendur í varastjórn s4ga í pontu einn af öðrum og kynna sig. 



Kjörnefnd biður fundarmenn að ganga Jl atkvæða, safnar atkvæðum og les upp. 

Kosnir í varastjórn Jl næstu þriggja ára eru: Anna Margrét Pálsdó,r, Brynja Ýr Júlíusdó,r og Sigrún 
Tryggvadó,r 

16.  a. Kosning 3ja manna kjörnefndar og eins varamanns @l eins árs.  

Kjörnefnd er Dýrleif, Gerður og Sigga Lára og Axel Vatnsdal Jl vara. 

b. Kosning 2ja skoðunarmanna reikninga og eins @l vara @l eins árs.  

Dýrleif og Oddfreyja gefa áfram kost á sér sem skoðunarmenn reikninga og varamaður er  Ásgeir 
Hvítaskáld. 

Kjörnefnd leggur Jl óbreyLa skipan. Kjörnefnd og skoðunarmenn reikningar samþykkJr með öllum 
greiddum atkvæðum. 

17. Ákveðið árgjald @l Bandalagsins.  

Ólöf s4gur í pontu og kynnir Jllögu stjórnar árgjaldi BÍL 2021-22. 

Tillaga stjórnar að árgjaldi leikárið 2021-2022: 
Stjórn Bandalags íslenskra leikfélaga leggur Jl að árgjöld aðildarfélaga fyrir leikárið 2020-2021 verði kr. 
85.000. 

Félög sem setja upp tvær styrkhæfar sýningar á leikárinu borgi eiL og hál_ gjald eða kr.127.500 og félög 
sem setja upp þrjár sýningar eða fleiri borgi tvöfalt gjald eða kr. 170.000. 

Félög sem setja ekki upp styrkhæfa sýningu á leikárinu borgi hál_ árgjald eða kr. 42.500. 

Ólöf útskýrir að hækkunin sé í samræmi við vísitölu neysluverðs milli áranna 2020-2021 eða um það bil 
4% hækkun. 

Fundarstjóri ber Jllögu upp Jl atkvæða og er hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

18. Önnur mál 

Guðfinna s4gur í pontu og lýsir því yfir að hún sé spennt að vera formaður næstu tvö árin þvi vonandi fer 
ástandið sem hefur verið hálfgert zombie ástanda síðustu ár að skána.  

Hún þakkar ÁgúsJ og Hönnu MargréJ fyrir setu sína í varastjórn og býður nýja stjórnarmeðlimi velkomna 
í stjórn. 

Hún sJngur einnig upp á því að fulltrúar frá félögunum segi frá starfi vetrarins. 

Gísli s4gur í pontu og segir frá Gísla hjá Leikfélagi Keflavíkur, sem var með honum á Samvinnuskólanum 
og segir að hann hafi verið í stjórn BÍL þegar Gísli Björn var að byrja og sagði honum að það gæJ bara 
verið einn Gísli. Einnig þakkar hann fyrir kosningu og segir frá því að hann sé nú eini karlinn sem er e_ir í 
stjórn Bandalagsins 

Ólöf talar um að hún hafi rekið augun í bóksöluliðinn í reikningunum og mælir með því að fólk kaupi 
þessa bók. Hún segir frá starfi Leikfélags Mosfellssveitar. Þau þur_u að hæLa við sýningu í fyrra sem var 
full æfð og verður vonandi tekin upp í haust. Þau hafa verið að sinna unga fólkinu og hafa verið með 
námskeið fyrir börn og litlar sýningar. Hún tala einnig um húsnæðismál og segir frá því að búið sé að 
byggja í kringum leikhúsið. Búið var að selja lóðina en búið er að skila henni a_ur. Hún á fund með 



bæjarstjóra og þeLa á e_ir að koma í ljós. Spyr hvort hægt sé að fá inni hjá Leikfélagi Kópavogs. Einnig 
býður hún nýja meðlimi í varastjórn velkomna. 

Sigríður frá Leikfélagi Selfoss s4gur í pontu. Djöflaeyjan var sýnd þrisvar og reynt var að taka hana upp en 
það koma alltaf ný bylgja. Einnig var planað Hugarflug og skipulag hafið en það þur_i að hæLa við það. 
Haldið var Rafrænt jólakvöld sem var streymt á facebook. Sumarnámskeið voru haldin í fyrra og líka 
núna. Einnig var haldið leikritunar- og raddnámskeið sem voru vel sóL. Einnig er í gangi samstarf við FSU 
og eru þau að æfa sýningu með aðstoð frá leikfélaginu. 

Herdís s4gur í pontu og talar um Allt fyrir andan. Hún vinnur á bókamarkaði en henni tekst þar alltaf að 
selja tvær bækur. Hún ætlar að mæla með þessari bók sem gestabók. Hún var notuð þannig á síðasta 
stórafmæli hennar. En að Halaleikhópnum. Búið er að ráða leikstjóra sem bíður á kanJnum og byrjað er 
að skipuleggja næsta verkefni með henni. Þau keyptu nýlega nýja áhorfendapalla sem þur_i að greiða og 
hafa sóL um styrki Jl þess. Sendu fulltrúa á námskeið Þjóðleikhússins og var hún mjög ánægð með það 
og vonandi tekst okkur að koma þessu góða starfi af stað a_ur fljótlega. 

Þórarinn frá Hugleik s4gur í pontu og segir að þau hafi frestað samstarfsverkefni með MÍT. Planið í haust 
var að setja upp stuLverka dagskrá í framhaldi af leiktúlkunarnámskeiði með Bjarna Snæbjörnssyni en 
það var haldið e_ir áramót og dagskráin um síðustu helgi, fáir áhorfendur en streymi var á facebook. 
Sögur Jónanna var lesið í gegnum zoom og heppnaðist vel. Höfundanámskeið var haldið með Árna 
Kristjánssyni og út úr því komu 8 verk og hefur verið haldin zoom fundur um sýningu á þeim. 

Anna María kemur í pontu og segir frá Freyvangsleikhúsinu. Þau fór af stað með Dagbók Önnu Frank sem 
kenndi henni að Covid er ekki svo slæmt. Þau sýndu 7 sýningar. Fóru a_ur af stað í haust og sýndu 2 
sýningar. Fóru a_ur af stað núna í vor en skellt var í lás áður en tókst að hafa þriðja general. 500 kg af 
kartöfluútsæði hafa verið framleidd. Tveir sóLu námskeið í sketsaskrifum hjá Dóru Jóhanns og út frá því 
var ákveðið að Dóra kæmi norður með spunanámskeið sem var vel sóL. Þau ætluðu svo að fara af stað 
með stuLverkahá4ð Jl að æfa upp verk fyrir stuLverkahá4ð en það var lokað áður en það fór af stað. 
Haldin var handritakeppni sem Sigga Lára Sigurjónsdó,r sigraði en þau áætla að sýna sigurverkið og svo 
jólaleikrit í framhaldi. Fullt í gangi en Anna María ætlar ekki að halda áfram sem formaður þannig að 
aðrir fá að taka við keflinu og hún færa að koma og leika sér. 

Anna Margrét s4gur í pontu og segir frá Leikfélagi Kópavogs. Planið var að taka upp Fjallið sem búið var 
að sýna 3 sýningar en hæL var við að taka það upp vegna anna aðalleikarans og Covid. Hörður ætlaði að 
vera með námskeið í leiklist fyrir fullorðna en ekki hefur verið hægt að halda það ennþá. 
Stjörnuljósakvöld var ekki haldið að þessu sinni. Gunnar Björn var ráðin sem leikstjóri og sýndar voru 5 
sýningar af Rúa og Stúa. Planið er að taka a_ur upp sýningar í haust og allir búnir að gefa kost á sér í það 
nema einn. Hafa verið í samstarfi við Leynileikhúsið með námskeið fyrir börn og hefur það starf haldið 
sér. Tækifærið hefur verið nýL í að dyLa að húsinu og sinna því. 

Ingveldur s4gur í pontu og talar um að LH hafi gengið í gegnum ár vonbrigða. Þau voru byrjuð að æfa 
ferðamaður deyr en þur_u að hæLa og hafa reynt að byrja a_ur en án árangurs og ekki ljóst með 
framhaldið á því verkefni. Þau hafa nýL 4mann í að taka Jl í Kapellunni. Þau hafa ha_ 4mabundið 
aðsetur þar og áLu framkvæmdir að heeast 2023 en því hefur verið flýL þar sem fengist hefur styrkur frá 
Oddfellow Jl að gera breyJngar næst haust þannig að félagið verður a_ur húsnæðislaust í haust. Mikið 
brölt og hluJr hafa horfið m.a. klóseL. Hafa leikið eiLhvað með Leikfélagi Kópavogs. Verkefni sem hefur 
verið farið í eru td. StuLverkahá4ð á neJnu í fyrra vor og jólahá4ð sem er venjulega í Hellisgerði var færð 
í streymi, “Hvar eru jólasveinarnir?”. Gestaleikarar komu úr öðrum félögum m.a. Grýla frá Selfossi. Covid 
hefur kennt okkur að nýta aðrar lausnir. Einnig hefur verið námskeiðið Leikarinn sem skapandi listamaður 



með Rúnari Guðbrands, sem vakJ mikla lukku og sýning í kjölfarið. Höfundasmiðja hefur verið virk en 
ekki mikið um sýningar. Það liggur mikið e_ir þeLa og stefnan er að halda “Hið vikulega” um næstu helgi. 
Samlestur í dag. 

Brynja s4gur í pontu fyrir Leikfélag Keflavíkur. Þau voru byrjuð að sýna Benedikt Búálf og sýndu 8 
sýningar. Sýndu síðan Beint í æð og náðu 16 sýningum í febrúar. Hafa haldið námskeið fyrir börn og hafa 
verið með unglingadeild sem hefur verið misvirk. Stækkuðu sviðið og keyptu þvoLavél. Eru að setja upp 
frumsaminn söngleik, Fyrsta kossinn, sem byggir á lögum Rúnars Júlíussonar, en Brynja er barnabarn 
hans og mun Karl Ágúst leikstýra. 

Fundarstjóri segir frá því að virkt barnastarf smiJ út í skólana þar sem leikfélagar eru virkir og vinna í 
skólum og taka mikinn þáL í menningarstarfi bæjarins. 

Hörður biður um orðið undir önnur mál. Hann vill reyfa gamlar lummur varðandi Bandalagið. Hann byrjar 
þó á því að þakka Leikfélagi Keflavíkur fyrir að taka á móJ okkur og tengjast Bandalaginu á nýjan leik. 
Hann nefnir einnig að vonandi er þessu hörmungarástandi að ljúka. ÞeLa hefur verið erfiL andlega og 
jafnvel eárhagslega fyrir mörg félög. Hann hvetur félögin Jl að láta þeLa mótlæJ ekki buga sig og er 
glaður hversu frumlegt fólk hefur verið að finna lausnir í þessu ástandi en nú eru vonandi bjartari 4mar 
framundan og hann hvetur okkur öll Jl halda áfram. Bandalagið rekur Þjónustumiðstöð og áréLar 
þjónustuhlutverk Þjónustumiðstöðvar. Leikritasafnið, vefurinn, fleiri og fleiri nýta sér leikhúsbúiðina og 
aðra þjónustu Bandalagsins. Leikritasafnið er ein okkur stærsta auðlind og við getum bæL skráningu á 
leikritum og leitarvélina á vefnum en það þarf eiLhvað eármagn í það. Hann hefur verið að vinna að 
hugmynd að leiknámunni sem er leikæfingabanki á vefnum sem getur nýst þeim sem eru að kenna 
leiklist í grunnskólum og með námskeið hjá leikfélögunum. Margar fyrirspurnir Jl Þjónustumiðstöðvar 
um handrit og hugmyndir. JákvæL að styrja þessa tengingu að fyrirmynd Leikfélags Keflavíkur. Kallar e_ir 
hugmyndum um sjóði sem hægt er að leita Jl með eármagn í þeLa. 

Kallar e_ir fréLum af starfi leikfélaganna og myndum í góðum gæðum. Hann langar Jl að segja frá því 
sem við erum að gera. 

Hann segir einnig frá Leiklistarskóla Bandalagsins sem hefur verið haldin síðustu 23 ár. 60 manns eru 
skráðir í skólan í sumar með kennurum. Hann hvetur okkur Jl ða koma upplýsingum um skólann áfram Jl 
okkar félaga. 

19. Næs@ aðalfundur, hugmyndir reifaðar um stað og stund. 

Fundarstjóri reifar hugmyndir um það hvort Leikfélag Keflavíkur hefur áhuga á að taka á móJ okkur a_ur 
að ári og halda þá “alvöru” Bandalagsþing. 

Hörður s4gur a_ur í pontu og reifar þessa hugmynd frekar. 

Stjórn Leikfélags Keflavíkur tekur vel í þessa hugmynd. 

Fundarstjóri býður Guðfinnu í pontu Jl að slíta fundi. 

Guðfinna þakkar leikfélagi Keflavíkur fyrir að taka á móJ okkur og hlakkar Jl að fá að skoða aðstöðuna 
þeirra í Frumleikhúsinu. 

Hún þakkar fundarstjóra fyrir skelegga stjórn og öllum fyrir komuna. 



Guðfinna hvetur alla Jl að blása lífi í þá glóð sem er fyrir hendi í leikfélögunum og fylgjast með öðrum 
félögum á samfélagsmiðlum og fylgjast með þeim og like-a það sem aðrir eru að gera. 

Það gleður að sum leikfélög fái stuðning frá sýnu sveitarfélagi og hryggir að sum félög séu á hrakhólum.  

Verum dugleg að tala um þá kosJ og galla sem fylgja því að reka leikfélag. 

Hún þakkar kærlega fyrir góðan fund og slítur fundi.


