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Myndir ársins

Yfi rs krift ráðs tefnu nna r var Fjöl
miðla r og kynþ áttaf ord óma r og
umr æðu rna r sneru st aða ll ega um
hlutv erk og skyldu r fjölm iðla í fjöl
menningarlegu samfélagi. Einn fyr
irl esa ra nna minnti á að fjölm iðlu m
bæri að endu rs pegla samf él agi ð
og tryggja að innflytjendum og öðr
um minnihlutahópum væri gert jafn
hátt undir höfði og öðru m samfé
lagshópum. Annar minnti á að fjöl
miðla r gegndu aðh aldsh lutv erki
gagnv art stjórnv öldu m fyri r hönd
innflytjenda eins og annarra samfé
lagsh ópa þótt raddir þeirra væru

Öryggi blaðamanna
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• Formannaskipti

og lagabreyting á aðalfundi

• Við erum ekki
öll fjölmiðlar

‑Tjáni nga rf relsi er ekki freka r en önnu r
frelsisréttindi án takmarkana. Þannig segir
dómstóllinn í þessum sama dómi að fyrir
til framtíðar
mæli
um að blaðam aðu r upplýsi hver sé
heimildarmaður að frásögn stríði gegn 10.
grein Mannréttindasáttmála Evrópu nema
önnur veigameiri sjónarmið eigi við. Slíkar
takmarkanir kalli þó á mjög gaumgæfilega
atheima
hugun. og heiman
Í Goodw in málinu taldi dóms tóllinn að
brotið hefði verið gegn 10. grein sáttmálans.
Málavextir voru þeir að William Goodwin,
láta af hendi þær uppl‡singar sem hann
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Forsíðumynd
Forsíðumyndina tók Þorkell Þorkelsson.

Ásta Kristín Marteinsdóttir, sjúkraliði og laganemi, skráði sig í
sveit bakvarða þegar faraldurinn knúði að dyrum. Eins og aðrir
heilbrigðisstarfsmenn stóð hún í ströngu á árinu. Myndin var valin
mynd ársins.

Í fyrstu málsgrein 26.gr. Fjölmiðlalaga er kveðið á um lýðræðislegar
skyldur almennra fréttamiðla. Þar segir að fjölmiðlaveita (fréttamiðill) skuli „í
starfi sínu halda í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur og standa vörð um
tjáningarfrelsi. Hún skal virða mannréttindi og jafnrétti, og einnig friðhelgi
einkalífs nema lýðræðishlutverk fjölmiðlaveitu og upplýsingaréttur
almennings krefjist annars. Fjölmiðlaveita skal gæta þess að uppfylla kröfur
um hlutlægni og nákvæmni í fréttum og fréttatengdu efni og gæta þess að
mismunandi sjónarmið komi fram, jafnt karla sem kvenna.“
Þarna eru áréttuð af löggjafanum sú ábyrgð sem samfélagið leggur á
herðar blaðamönnum og fjölmiðlum, ábyrgð sem raunar hefur áður verið
formfest af fagstétt blaðamanna í Siðareglum Blaðamannafélagsins. Þessar
skyldur og sú ábyrgð sem þeim fylgir kallar á sjálfstæða og óháða
blaðamennsku sem raunar getur verið flókið mál að útfæra og framkvæma.
Því er þessi lagagrein Fjölmiðlalaganna refsilaus og stendur sem eins konar
stefnuyfirlýsing frá löggjafanum, enda væri það vægast sagt sérstakt ef
framkvæmdavalið í formi Fjölmiðlanefndar væri í nafni tjáningarfrelsis að
útdeila refsingu ef hún metur að vinnubrögðum blaðamanna sé ábótavant!
Raunverulegt og eftirsóknarverðara eftirlit með því hvort unnið er eftir
grunngildum blaðamennskunnar hlýtur að vera sjálfseftirlit blaðamanna. Um
það eru flestir sammála um víða veröld. Það hvort einstök fjölmiðlafyrirtæki
eða stofnanir setji sér einhverjar innanhússreglur um háttsemi og framkomu
og kalli það siðareglur getur verið gagnlegt og sjálfsagt, en snertir þó yfirleitt
lítið þessar grundvallarskyldur og ábyrgð sem blaðamenn sem fagstétt
kjósa að gangast undir.
Segja má að jafnvægi, sanngirni og nákvæmni séu lykilhugtök sem
einkenna þá faglegu blaðamennsku sem telur sér skylt að koma á framfæri
málum sem varða almannahag og „upplýsingaréttur almennings krefst“.
Þetta getur satt að segja verið vandasamt verk, enda margir sem telja það
sanngirnismál að raska jafnvægi og nákvæmni frásagna sér og sínum
hagsmunum í hag. Fortölur, auglýsingar og almannatenglavæðing eru vel
þekkt dæmi bæði á Íslandi og erlendis um tilraunir til að hafa áhrif á
fréttafólk. Á seinni árum hafa ógnanir og hótanir af ýmsu tagi gagnvart
blaðamönnum orðið meira áberandi. Efalaust er að slíkar ógnir hafa aukist,
en hugsanlega er þetta jafnframt í vaxandi mæli að koma upp á yfirborðið
með opnari umræðu.
Hér í blaðinu eru birtar fyrstu tölur fyrir Ísland úr alþjóðlegu rannsóknarverkefni þar sem athyglinni er m.a. beint að öryggi blaðamanna í heiminum.
Í ljós kemur að ástæða er til að hafa nokkrar áhyggjur af ógn við blaðamenn
á Íslandi. Þannig hefur tæpur helmingur íslenskra blaðamanna upplifað að
vera ógnað í starfi á síðastliðnum 5 árum og um 60% hafa mátt þola að
siðferði þeirra hafi verið dregið í efa. Vissulega má segja að hótanir og
efasemdir um siðferði geti verið af ýmsum toga og misjafnlega alvarlegar,
en þetta dregur fram ákveðin einkenni starfsumhverfis þar sem blaðamenn
þurfa að sýna jafnvægi, sanngirni og nákvæmni í umfjöllun sinni. Þegar við
bætist að milli fjórðungur og fimmtungur blaðamanna hefur orðið fyrir
þvingunum í orðum eða gerðum og svipað hlutfall býr við að um þá hafi
verið dreift persónuupplýsingum, auk alls kyns annarra ógna sem margir
hafa búið við, er ljóst að það er tímabært að ræða hvað er uppbyggileg
gagnrýni á blaðamenn og hvað eru beinlínis árásir.
Enginn er eyland, einhlítur sjálfum sér, og það á vissulega við um Ísland
og ógnandi tilburði við blaðamenn. Við erum ótvírætt brot meginlandsþróunar
hvað þetta varðar þó staðan hér sé blessunarlega ekki eins slæm og víða
annars staðar. Því er ugglaust skynsamlegt fyrir íslenska blaðamenn í
viðbrögðum sínum, að horfa til reynslu erlendra kollega og samtaka þeirra
hvað þetta varðar.
				
Birgir Guðmundsson

STJÓRN BLAÐAMANNAFÉLAGS ÍSLANDS

Ógnandi starfsumhverfi

Aðalstjórn:

Formaður: Sigríður Dögg Auðunsdóttir
Varaformaður: Aðalsteinn Kjartansson, Stundinni
Gjaldkeri: Trausti Hafliðason, Vbl.
Þórhildur Þorkelsdóttir, RÚV
Nadine Guðrún Yaghi, Sýn
Einar Þór Sigurðsson, Fbl.

Varamenn
Ritari: Ragna Gestsdóttir, Birtingi
Frosti Logason, Sýn
Bára Huld Beck, Kjarnanum

Samningaráð

Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður BÍ
Aðalsteinn Kjartansson, varaformaður
Skúli Halldórsson, Mbl.
Anna Lilja Þórisdóttir, RÚV
Lovísa Arnardóttir, Fbl.
Kristín Ólafsdóttir, Sýn
Aðalsteinn Kjartansson, Stundinni

Varamenn
Heimir Hannesson, DV
Guðjón Guðmundsson, Vbl.
Guðný Hrönn Antonsdóttir, Birtingi

Siðanefnd

Hjörtur Gíslason, formaður
Friðrik Þór Guðmundsson, varaform.
Fanney Birna Jónsdóttir

Varamenn
Jóhannes Tómasson
Valgerður Jóhannsdóttir
Sigríður Árnadóttir.

Dómnefnd Blaðamannaverðlauna

Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, formaður
Arndís Þorgeirsdóttir
Óli Kr. Ármannsson
Steinunn Stefánsdóttir
Þórlindur Kjartansson

Menningar- og orlofshúsasjóður
Lúðvík Geirsson, form.
Elín Albertsdóttir
Guðmundur Sv. Hermannsson

Varamaður:
Sigurður Már Jónsson

Stjórn Styrktarsjóðs

Arndís Þorgeirsdóttir, formaður
Ragnhildur Aðalsteinsdóttir
Guðni Einarsson

Varamenn
Sunna Kristín Hilmarsdóttir
Hjálmar Jónsson
Baldur Guðmundsson

Skoðunarmenn reikninga
Sigtryggur Sigtryggsson
Hörður Ægisson

Varamaður
Guðmundur Sv. Hermannsson

Kjörnefnd

Arndís Þorgeirsdóttir
Kristján Hjálmarsson
Guðmundur Ólafur Ingvarsson

Trúnaðarmenn á helstu vinnustöðum
Morgunblaðið:
Fréttablaðið: Lovísa Arnardóttir
DV: Erla Dóra Magnúsdóttir
Sýn/Vísir/Bylgjan: Kristín Ólafsdóttir
Birtingur: Guðný Hrönn Antonsdóttir
Viðskiptablaðið: Guðjón Guðmundsson
Kjarninn: Arnar Þór Ingólfsson
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Tilnefningar
dómnefndar

til blaðamannaverðlauna

fyrir árið 2020

Orri Páll Ormarsson, Morgunblaðinu
Fyrir viðtal við Ingva Hrafn Jónsson þar sem hann ræðir
um andlát bróður síns og þá ákvörðun hans að þiggja
dánaraðstoð.
Rannsóknarblaðamennska ársins
Aðalsteinn Kjartansson, Helgi Seljan og Stefán
Drengsson, RÚV.
Fyrir fréttaskýringarþátt um afdrif tveggja gámaflutningaskipa sem Eimskip seldi í gegnum millilið til niðurrifs í
Indlandi þvert á evrópsk lög.

Verðlaunagripirnir tilbúnir til afhendingar.

Freyr Rögnvaldsson og Bjartmar Oddur Þeyr
Alexandersson, Stundinni.
Fyrir fréttaflutning um plastmengun í Krýsuvík vegna
moltudreifingar umhverfisfyrirtækisins Terra sem Samtök
atvinnulífsins völdu umhverfisfyrirtæki ársins 2020.

Umfjöllun ársins
Birta Björnsdóttir og Guðmundur Björn Þorbjörnsson,
RÚV.
Fyrir fjölbreytta, aðgengilega og upplýsandi umfjöllun af
erlendum vettvangi sem vakið hefur athygli í þáttunum
Heimskviðum.

Nadine Guðrún Yaghi, Sýn.
Fyrir að afhjúpa umfangsmikil og afdrifarík mistök sem
gerð voru við greiningar á leghálssýnum hjá Leitarstöð
Krabbameinsfélagsins.

Erla Björg Gunnarsdóttir og Nadine Guðrún Yaghi, Sýn.
Fyrir áhrifamikla og afhjúpandi umfjöllun Kompáss um
dulinn vanda kvenna með þroskahömlun sem leiðst hafa
út í vændi.
Sunna Ósk Logadóttir, Bára Huld Beck, Þórður Snær
Júlíusson, Arnar Þór Ingólfsson og Jónas Atli
Gunnarsson, Kjarnanum.
Fyrir vandaða og yfirgripsmikla umfjöllun um eldsvoðann á
Bræðraborgarstíg 1 og margháttaðar afleiðingar hans.
Viðtal ársins
Erla Hlynsdóttir, DV,
Fyrir áhrifamikið viðtal við Elísabetu Ronaldsdóttur þar sem
lýst er alvarlegu ofbeldi í nánu sambandi.
Hlédís Maren Guðmundsdóttir, Stundinni.
Fyrir viðtal við fjórar ungar íslenskar konur sem eiga rætur
að rekja til Asíu og lýsa kynferðislegum kynþáttafordómum
í sinn garð allt frá grunnskólaaldri.
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Blaðamannaverðlaun ársins
Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, RÚV
Fyrir umfjöllun um atvinnuleysi þar sem tekið var á
sálrænum, félagslegum og fjárhagslegum afleiðingum
þess í skugga heimsfaraldurs COVID-19.
Sunna Karen Sigurþórsdóttir, Sýn
Fyrir yfirgripsmiklar og áhrifaríkar fréttir sem fluttar voru
beint af vettvangi af aurskriðunum á Seyðisfirði og
afleiðingum þeirra.
Þórhildur Þorkelsdóttir, RÚV
Fyrir vönduð fréttatengd viðtöl þar sem sjónum er beint að
einstaklingum í erfiðum aðstæðum.

FÉLAGIÐ

Verðlaunahafar

Blaðamannaverðlauna

Eftirfarandi eru nöfn verðlaunahafa Blaðamannaverðlauna BÍ í
hverjum flokki verðlaunanna ásamt rökstuðningi dómnefndarinnar.

Verðlaunahafar Kjarnans með verðlaunagripinn.
Umfjöllun ársins
Sunna Ósk Logadóttir, Bára Huld Beck, Þórður Snær
Júlíusson, Arnar Þór Ingólfsson og Jónas Atli
Gunnarsson á Kjarnanum
Fyrir umfjöllun um eldsvoðann á Bræðraborgarstíg 1 og
margháttaðar afleiðingar hans
Í umfangsmikilli umfjöllun er fjallað af næmni og dýpt um
mannskæðan húsbruna á Bræðraborgarstíg 1 í Reykjavík í
fyrrasumar. Blaðamennirnir nálgast atburðinn frá ótal
hliðum, frá þeim mannlega harmleik sem átti sér stað, yfir í
kerfislæga jaðarsetningu og oft á tíðum óboðlegan
aðbúnað erlends verkafólks á Íslandi.

Viðtal ársins
Orri Páll Ormarsson á Morgunblaðinu
Fyrir viðtal við Ingva Hrafn Jónsson
Í viðtali Orra Páls við Ingva Hrafn Jónsson undir fyrirsögninni
Vill lögleiða dánaraðstoð er dregin upp ný hlið á annars
þjóðþekktum manni. Ingvi Hrafn ræðir bróðurmissi á liðnu
ári og þau djúpstæðu áhrif sem ákvörðun bróður hans um
að þiggja dánaraðstoð hafði á hann. Í framhaldinu fjallaði
Orri Páll nánar um dánaraðstoð og dýpkaði með umfjöllun
sinni umræðu um þetta viðkvæma mál.
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Orri Páll Ormarsson á Morgunblaðinu með verðlaunagripinn.
Rannsóknarblaðamennska
Nadine Guðrún Yaghi, Fréttastofu Stöðvar tvö,
Bylgjunnar og Vísis
Fyrir umfjöllun um umfangsmikil og afdrifarík mistök sem
gerð voru við greiningar á leghálssýnum hjá Leitarstöð
Krabbameinsfélagsins.
Nadine Guðrún Yaghi afhjúpaði umfangsmikil og afdrifarík
mistök sem gerð voru við greiningu á leghálssýnum hjá
Leitarstöð Krabbameinsfélagsins. Fréttaflutningurinn leiddi
til þess að þúsundir sýna voru endurgreind og fjöldi
frumubreytinga, sem ella hefðu ekki fundist, komu í ljós.
Sögð var saga kvenna sem höfðu ýmist greinst með
ólæknandi krabbamein, farið í legnám eða látist. Umfjöllunin
varpaði ljósi á brotalöm í greiningarferli sem notið hefur
trausts.

Nadine Guðrún Yaghi, Fréttastofu Stöðvar tvö, Bylgjunnar
og Vísis með verðlaunagripinn.
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Blaðamannaverðlaun ársins
Þórhildur Þorkelsdóttir, RÚV
Fyrir fréttaflutning og viðtöl í tengslum við erfið og oft
viðkvæm mál.
Þórhildur fjallaði meðal annars um ótrúlegt björgunarafrek í
Hafnarfjarðarhöfn, alvarleg mistök læknis á bráðamóttöku
og kynferðisbrot á þroskaskertri konu í dagvistun á vegum
Reykjavíkurborgar. Í þessum málum og fleirum sem
Þórhildur hefur fjallað um tekur hún ítarleg, greinargóð og
einnig áhrifarík viðtöl við þolendur og aðra sem að málum
koma og dýpkar með því skilning bæði á atburðunum
sjálfum og afleiðingum þeirra.

Þórhildur Þorkelsdóttir, RÚV með verðlaunagripinn.

FÉLAGIÐ

Ávarp formanns
				

dómnefndar

Björns Vignis Sigurpálssonar
Ágætu félagar.
Enn einu sinni komum við saman til að
afhenda Blaðamannaverðlaunin og
fagna uppskeru fjölmiðlaflóru ársins
2020.
Ekki er þó allt með felldu að þessu
sinni því að athöfnin er með
fámennasta móti og henni streymt
vegna nýhertra sóttvarnaaðgerða.
Heimsfaraldurinn geisar þannig sem
aldrei fyrr og hefur undanfarið ár
óhjákvæmilega sett mark sitt á
fjölmiðla hérlendis sem erlendis.
Blaða- og fréttamönnum hefur þó
tekist að halda sjó með undraverðum
hætti, og margir hverjir jafnvel opnað
litlar ritstjórnarskrifstofur heima hjá sér
ef því er að skipta.
Fyrir bragðið hafa fjölmiðlarnir varla
misst út útgáfudag eða fréttatíma,
sama hvað á hefur dunið. Í ofanálag

er brostið á eldgos í útjaðri höfuðborgarsvæðisins sem eykur auðvitað
enn á vinnuálag fjölmiðlafólks og var
það þó nóg fyrir. Afrakstur þeirrar
fjölmiðlaumfjöllunar bíður dómnefndar
næsta árs. Blaðamenn kvarta ekki.
Þeim finnst aldrei skemmtilegra í
vinnunni en þegar tekist er á við
stórfréttir í stórum stíl.

að heildaryfirsýn um umfang hennar
sé komin í ljós.

Plágan mikla verður væntanlega
áfram yfrið fréttaefni, og mun setja
svip á störf frétta- og blaðamanna enn
um sinn, eins og síðustu sóttvarnaaðgerðir gefa til kynna. Tillögur að
tilnefningum sem bárust út af Covid á
síðasta ári voru vissulegar margar og
til marks um það að fjölmiðlar kepptust
við að leiða fram alla anga þessarar
stórfréttar, hinnar stærstu sem stéttin
kemur til með að fást við um langan
tíma. Enn er þetta samt frétt sem er að
gerjast og þroskast og það er langt í

Áður en lengra er haldið er rétt að
ítreka sem endranær að nefndarmenn
huguðu samviskulega að hæfi sínu
eða vanhæfi þegar kom að því að
meta einstakar tilnefningar, og viku
þegar stóð á að hætta þótti á nástöðu.

Líklega er sú ástæðan fyrir því að
útvaldar tilnefningar um kórónuveiruna
eru ekki yfirþyrmandi heldur eru aðrar
allt eins að fást við margbreytileika
mannlegs lífs með öllum sínum
ranghölum og afkimum í bland.

Og þá er komið að verðlaunaafhendingu. Eins og undanfarin ár eru
veitt verðlaun í fjórum flokkum – fyrir
Umfjöllun ársins, Viðtal ársins,
Rannsóknarblaðamennsku ársins og
Blaðamannaverðlaun ársins. Í augum
verðlaunanefnda allt frá upphafi hefur
ekki verið gerður neinn greinarmunur
á flokkunum fjórum; þeir eru allir jafnir
að mikilvægi og virðingu. Að auki er
hér með verlaunagripurinn fyrir Mynd
ársins sem Þorkell Þorkelsson hreppti
að þessu sinni.
Félagar mínir í verðlaunanefndinni,
Arndís Þorgeirsdóttir, Gunnhildur Arna
Gunnarsdóttir, Óli Jón Ármannsson og
Steinunn Stefánsdóttir, taka nú við,
kynna hina tilnefndu í hverjum flokki
og þá sem verðlaunin hreppa.

Dómnefnd Blaðamannaverðlaunanna þegar verðlaunahafar voru tilkynntir.
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VERÐLAUNAMYNDIR

Mynd ársins

er af bakverði

Verðlaun fyrir blaðaljósmyndir ársins 2020 voru afhent í
vetur líkt og undanfarin ár. Auk bestu myndar ársins voru
veitt verðlaun í sjö undirflokkum. Þorkell Þorkelsson,
ljósmyndari á Landspítalanum, tók mynd ársins en hún er
ein af myndunum í myndaröð ársins. Myndin er af Ástu
Kristínu Marteinsdóttur, sjúkraliða og laganema, eftir erfiða
vakt, en hún skráði sig í bakvarðasveit þegar faraldurinn
knúði að dyrum.
Alls voru 98 myndir valdar á sýninguna Myndir ársins að
þessu sinni af 729 innsendum myndum íslenskra
blaðaljósmyndara. Nefnd sjö dómara valdi sigurvegara í

hverjum flokki og var sýningin haldin í Ljósmyndasafni
Reykjavíkur.
Ljósmyndararnir sem voru verðlaunaðir voru Kristinn
Magnússon, ljósmyndari Morgunblaðsins, sem átti bestu
fréttamyndina og að auki bestu tímaritamyndina, Vilhelm
Gunnarsson, ljósmyndari Vísis, sem átti íþróttamynd ársins
og umhverfismynd ársins, Golli/Kjartan Þorbjörnsson,
ljósmyndari Iceland Review, sem átti portrett ársins,
Valgarður Gíslason, ljósmyndari Fréttablaðsins, sem átti
mynd ársins í flokknum daglegt líf og Þorkell Þorkelsson
fékk verðlaun fyrir myndaröð ársins auk myndar ársins.

Mynd ársins

Ljósmyndari:
Þorkell Þorkelsson

Ásta Kristín Marteinsdóttir, sjúkraliði og
laganemi, skráði sig í sveit
bakvarða þegar
faraldurinn knúði að
dyrum. Eins og aðrir
heilbrigðisstarfsmenn stóð
hún í ströngu á árinu.

Umsögn dómnefndar:
Umsögn dómnefndar: Fallegt augnablik í lok krefjandi vaktar á Landspítalanum. Fegurð í stofnanalegu og
sterílu umhverfi. Værð og ró er í myndinni en á sama tíma tregi og þreyta. Táknræn mynd fyrir ástand
ársins sem flestir eiga auðvelt með að tengja við, handþvottur, spritt og þreyta.
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B LAÐAL J ÓS M YN D A R A F É L A G Í S L A N DS
Fréttamynd ársins

Ljósmyndari:
Kristinn Magnússon

Útkall barst vegna bruna í
íbúðarhúsnæði á horni
Bræðraborgarstígs og
Vesturgötu og var allt tiltækt lið
sent á vettvang. Mikill eldur
logaði í húsinu og bjargaði
slökkvilið nokkrum úr logandi
húsinu í gegnum glugga. Aðrir
komust út af sjálfsdáðum, en
tveir þurftu að stökkva út um
glugga. Sex voru fluttir á
slysadeild og þrír létust í
brunanum. Kveikt var í húsinu
og einn maður var ákærður fyrir
verknaðinn.

Umsögn dómnefndar:
Sterk frásögn í einum ramma af stórri frétt. Vel uppbyggð mynd sem segir margar sögur í einu. Hver
einasti hluti myndarinnar hefur tilgang og minnir hún á frásagnarmálverk. Myndin sýnir vel alvarleika
atburðarins og þær gríðarlega erfiðu aðstæður sem sköpuðust í eldsvoðanum.

Íþróttamynd ársins

Ljósmyndari:
Vilhelm Gunnarsson

Guðlaug Edda
Hannesdóttir
þríþrautarkona æfði fyrir
Ólympíuleikana í Tókýó í
bílskúrnum heima í lítilli
laug sem hún keypti í
Costco eftir að
sundlaugum var lokað
vegna Covid-19. Leikunum
var á endanum frestað til
ársins 2021.

Umsögn dómnefndar:
Í samkomubanni þar sem æfingastöðvar voru lokaðar og mótshald af skornum skammti þurfti
afreksíþróttafólk að finna leið til að halda æfingum áfram. Íþróttamynd ársins kjarnar/sýnir þrautseigju og
útsjónarsemi íþróttafólks í erfiðum aðstæðum.
BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2021
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VERÐLAUNAMYNDIR
Tímaritamynd ársins

Ljósmyndari:
Kristinn Magnússon

Matarþáttur fyrir jólablað
Morgunblaðsins.

Umsögn dómnefndar:
Tæknilega vel útfærð og stílíseruð mynd. Myndin er margskipt og skemmtilega hlaðin án þess að vera
ofhlaðin. Mónótónísku greinarnar, laufin og könglarnir efst í rammanum mynda jafnvægi við litum og
köku hlaðinn neðri hlutann. Með dulúðlegum fljótandi kertum sem tengja allt saman.

Umhverfismynd ársins

Ljósmyndari:
Vilhelm Gunnarsson

Tívolíbomba springur inni í
reykjarmekki á flugeldasýningu
fyrir miðnætti á gamlárskvöld.

Umsögn dómnefndar:
Óvenjuleg og listræn flugeldamynd sem hefur fagurfræðilegar skírskotanir í ýmsar áttir. Á ægifagran hátt minnir hún okkur á
ógnandi nærveru kórónuveirunnar. Táknrænn endapunktur á krefjandi ári.
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B LAÐAL J ÓS M YN D A R A F É L A G Í S L A N DS
Daglegt líf – mynd ársins

Ljósmyndari:
Valgarður Gíslason

Svalasólbað við Laugaveg í
Reykjavík.

Umsögn dómnefndar:
Táknræn mynd fyrir sóttkvíarlíferni. Maðurinn rennur saman við umhverfi sitt og híbýli. Gluggarnir segja
hver sína söguna og ímyndunnaraflið fer á flug. Hvernig var sóttkvíin bak við þessi gluggatjöld? Netflix
búið og bækurnar staflast upp í glugganum.

Portrettmynd ársins

Ljósmyndari:
Golli/Kjartan
Þorbjörnsson

Li Yiwie, kínverskur ljósmyndari
búsett á Íslandi, skoðar íslensku
vetrarskýin.

Umsögn dómnefndar:
Falleg, óræð og draumkennd mynd. Viðfangsefnið liggur og horfir upp á skýin en á sama tíma er eins og
hún sjálf fljóti um í skýjabreiðunni. Óvenjulegt og vel útfært portrett. Myndbyggingin gefur tilfinningu fyrir
óendanleika og ró.
BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2021
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VERÐLAUNAMYNDIR

BL AÐAL J Ó S M Y N D A R A F É L A G Í S L ANDS

Myndasería ársins

Ljósmyndari:
Þorkell Þorkelsson

Hér gefur að líta svipmyndir frá
kvöldvakt á deildum A6 og A7 í
Fossvogi sem að öllu jöfnu eru
lungnadeild og smitsjúkdómadeild, en
voru í faraldrinum sérútbúnar fyrir
Covid-19 sjúklinga. Á báðum deildum
hefur verið mikill viðbúnaður í
faraldrinum vegna alvarleika
ástandsins, en þar starfa samtals hátt í
150 manns á þrískiptum vöktum allan
sólarhringinn. Sérstaklega mikilvægt er
að halda vöku sinni að næturlagi þegar
færri úrræði eru til staðar ef eitthvað
kemur upp á. Álagið á starfsemi
Landspítala hefur verið mikið síðan í
upphafi árs 2020 og spítalinn lengst af
starfað á hættustigi. Þar eru allar
hendur á dekki til að bregðast við
farsóttinni sem geisar. Alla starfsorku
hinna 6.000 starfsmanna spítalans
hefur þurft til að hann geti verið sá
hornsteinn íslenskrar
heilbrigðisþjónustu sem honum er
ætlað að vera. Það hefur tekist með
samstilltu átaki starfsfólks sem stendur
vaktina og hugar að velferð
skjólstæðinga allan sólarhringinn allt
árið um kring.

Umsögn dómnefndar:
Einlæg og falleg frásögn af kvöldvakt á Landspítalanum í miðjum heimsfaraldri. Ljósmyndarinn færir okkur heim sem fáir
hafa aðgang að. Myndaröðin er heildstæð og sterk frásögn en jafnframt getur hver mynd staðið sér. Vel ljósmynduð sería
við krefjandi aðstæður á erfiðum tímum.
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FÉLAGIÐ

Formannaskipti

og lagabreyting

á aðalfundi

Sigríður Dögg, nýr formaður í ræðustól. Fundarstóri og fundarritari sitjandi, þau Aðalsteinn Kjartansson og Ragnhildur
Aðalsteinsdóttir. (Mynd: FÞG)
Formleg formannaskipti urðu á
aðalfundi BÍ í lok apríl. Sigríður Dögg
Auðunsdóttir tók við af Hjálmari
Jónssyni sem mun áfram gegna starfi
framkvæmdastjóra
félagsins.
Samþykktar voru lagabreytingar frá
stjórn félagsins þess efnis að
kjörtímabil formanns verði tvö ár frá
og með næsta ári. Í skýrslu fráfarandi
formanns fór Hjálmar Jónsson yfir
þróun í starfsemi félagsins undanfarin
ár og áratug og kom þar fram að mikil
gróska hefur verið bæði í faglegu
starfi og eins í ýmsum stéttar-

félagsmálum og rekstri og aðstöðu
sem félagið býður félögum upp á.
Nýr formaður hvatti fólk til dáða og
kvaðst hlakka til nýrra verkefna á
vegum BÍ.
Nokkrar breytingar urðu á stjórn en
þær Sunna Kristín Hilmarsdóttir og
Ragnhildur Aðalsteinsdóttir gegnu úr
stjórn en inn komu Þórhildur
Þorkelsdóttir, RÚV og Nadine Guðrún
Yaghi, Sýn. Þá hætti Björn Vignir
Sigurpálsson eftir langt og farsælt
starf bæði sem formaður verðlaunanefndar og formaður siðanefndar.

Hjörtur Gíslason er nýr formaður í
siðanefnd og inn í nefndina kom ný
Fanney Birna Jónsdóttir. Gunnhildur
Arna Gunnarsdóttir er nýr formaður
verðlaunanefndar en nýr inn í nefndina
kemur Þórlindur Kjartansson.
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Horft um öxl
framávið

Hjálmar Jónsson,
framkvæmdastjóri BÍ,
skrifar

FÉLAGIÐ

Hugleiðingar um stöðu Blaðamannafélags Íslands
Fjármál Blaðamannafélagsins eru í góðu horfi, en það eru
áskoranir framundan sem þarf að ákveða og undirbúa
hvernig best er að mæta. Það er kostir og ókostir við það að
vera lítill og standa einn og óstuddur. Kostirnir eru helstir þeir
að boðleiðir eru stuttar og þjónusta ætti að öðru jöfnu að
vera betri og persónulegri þess vegna. Ókostirnir eru að
hagkvæmni stærðarinnar er ekki fyrir hendi, sem oft er
raunar tálsýn, og verkaskipting og sérhæfing minni en ella.
En við blaðamenn eigum trauðla annan kost en standa einir
og óstuddir og undirbúa það sem koma skal með þá
framtíðarsýn fyrir augum. Hvergi á Norðurlöndunum eru
þarlend blaðamannafélög hluti af stærri samtökum og þegar
ég spurði sérstaklega eftir því á stjórnarfundi Norrænu
blaðamannafélaganna var það talið af og frá að það myndi
breytast í náinni framtíð. Félög blaða- og fréttamanna þurfa
eðli málsins samkvæmt að standa utan allra heildarsamtaka.
Þar er þó ólíku saman að jafna. Félög á hinum Norðurlöndunum telja vel á annan tug þúsunda félaga og eru því
nægilega stór til að koma við verkaskiptingu og sérhæfingu
og njóta hagkvæmni stærðarinnar. Þannig unnu skömmu
eftir aldamótin, svo dæmi sé tekið, í kringum 20 manns á
skrifstofu finnska blaðamannafélagsins, meðal annars
lögfræðingur sem sérhæfður var í höfundarrétti.
Blaðamannafélag Íslands er ágætlega stöndugt félag og vel
í stakk búið til þess að mæta þeim kröfum sem framtíðin ber
í skauti sér. Eigið fé félagsins hefur vaxið mikið á undanförnum árum og áratugum, eins og meðfylgjandi línurit ber
með sér. Það sýnir þróun eigin fjár félagsins síðustu tvo
áratugina og hlutfall þess sem bundið er í fasteignum. Eins
og sést óx eigið fé gríðarlega framan af öldinni eða allt þar til
hrunið reið yfir. Það hefur síðan staðið í stað og raunar vaxið
lítillega síðustu árin.
Þessi sterka staða félagsins var forsenda þess að það gat
aðstoðað félagsmenn með margvíslegum hætti í kjölfar
hrunsins. Íhaldssemi og glópalán gerðu það að verkum að
fé tapaðist ekki í hruninu og þrátt fyrir verulegt tekjufall í
kjölfar hrunsins vegna fækkunar félaga og lækkunar
félagsgjalda kom það ekki niður á þjónustu félagsins við
félagsmenn, sem margir hverjir urðu að hasla sér völl á
nýjum vettvangi vegna skorts á atvinnutækifærum í
hefðbundinni blaðamennsku. Svo dæmi sé tekið lækkuðu
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tekjur félagsins af félagsgjöldum um 34% milli áranna 2007
og 2009 og það var ekki fyrr en árið 2014 sem félagið hafði
sömu tekjur í krónum talið og árið 2007. Auk fækkunar
félagsmanna var ástæðan sú að ákveðið var að lækka
félagsgjöldin úr 1,45% í 0,8% eftir hrun til að koma til móts
við félagsmenn.
Sterk fjárhagsstaða er líka forsenda þess að félagið hefur
ekki þurft að skerða þjónustu sína á undanförnum árum þrátt
fyrir áframhaldandi kreppu í fjölmiðlum, jafnt hér á landi sem
annars staðar. Þvert á móti hefur að ýmsu leyti verið bætt í
fremur en hitt.
Traustur fjárhagur hefur líka gert það að verkum að hægt
hefur verið að ráðast í ýmsar framkvæmdir á vegum félagsins
á undanförnum árum. Hæst bera kaup á allri þriðju hæðinni
við Síðumúla, þar sem félagið er til húsa og gagngerar
endurbætur á allri félagsaðstöðunni með innréttingu
samkomusalar fyrir allt að 100 manns með eldhúsi og
snyrtiaðstöðu, auk þess sem lyfta var sett í húsið, þannig að
félagsaðstaðan gæti verið öllum aðgengileg. Það nýjasta í
þeim efnum er bygging stórra svala og brunastiga á
norðurhlið hússins, en framkvædir í þeim efnum standa enn
yfir og lýkur ekki að fullu fyrr en nú í sumar.
Þá var keypt nýtt orlofshús í Stykkishólmi, skömmu eftir hrun,
sem er stærsta orlofshúsið í eigu félagsins, rúmir 100
fermetrar að stærð með svefnaðstöðu fyrir 10-12 manns.
Raðhús félagsins á Akureyri var tekið í gegn að innan og
utan og heitir pottar settir við orlofshúsin í Brekkuskógi, auk
þess sem nýtt gestahús og saunahús var sett við annan
bústaðinn, sem fyrir vikið er eftir það nefndur Stóra-Brekka.
Það nýjasta í þessum efnum eru svo kaup félagsins á 140
fermetra skrifstofuhæð við Ármúla. Þar er horft til þess að
félagið muni í framtíðinni mögulega þurfa á frekari aðstöðu
að halda fyrir félaga og hins vegar verið að auka hlutfall
arðberandi fasteigna í eignasafni félagsins á tímum þar sem
vextir eru í sögulegu lágmarki á Íslandi. Fjárfestingin borgar
sig að fullu upp á 15 árum, en bankainnistæða hefði í besta
falli staðið í stað, eins og nú er málum háttað. Það er
ábyrgðarhluti að fara með fé annarra og skylt að ávaxta það
eins vel og kostur er og fasteignir hafa til þessa og
sannarlega fram að verðtryggingu þótt traustustu eignirnar í
íslensku samfélagi.

FÉLAGIÐ

Hér má sjá hvernig eignarstaða Blaðamannafélagsins hefur þróast undanfarna tvo áratugi, annars vegar á verðlagi hvers
árs og hins vegar á meðalverðlagi neysluvísitölu 2020.

En traustur fjárhagur hefur líka staðið undir margvíslegum
faglegum verkefnum og verið forsenda þess að hægt hefur
verið að ráðast í þau. Þannig hefur árlega verið haldin
sýning á bestu myndum blaðaljósmyndara og frá árinu 2004
gefin út bók með bestu myndum hvers árs. Blaðamannaverðlaun, fyrst í þremur flokkurm og síðan í fjórum flokkum,
hafa verið veitt árlega frá árinu 2003. Við höfum gefið út
tvær viðtalsbækur við eldri blaðamenn í tilefni af 110 og 120
ára afmæli félagsins og sú þriðja er í undirbúningi. Þættir úr
sögu félagsins hafa verið teknir saman og sama gildir
stéttatal blaðamanna frá upphafi og fram til 1970, sem birt
hefur verið á vef félagsins undir heitinu Blaðamannaminni,
svo fátt eitt sé nefnt.
Blaðamannafélög, hér sem annars staðar, þurfa að vera
fjárhagslega sterk til að sinna hlutverki sínu. Þannig halda
þau og styrkja sjálfstæði sitt og geta veitt það aðhald sem

Blaðamannaklúbburinn
– góður staður til funda- eða veisluhalda

þau eiga að gera í lýðræðissamfélögum samtímans, þar
sem tjáningarfrelsi er grunnurinn. Framundan eru
margvíslegar áskoranir. Það er einkum tvennt sem þarf að
horfa til á þeim sviðum sem ekki lúta að faglegum þáttum
starfseminnar. Annars vegar hvernig best verður staðið að
þjónustu við félagsmenn á sviði orlofsmála í fámennu félagi
og hins vegar að miklum og ört vaxandi útgjöldum vegna
sjúkradagpeninga. Hvort tveggja getur reynst fámennu
félagi þungt í skauti og það þarf að hyggja vel að
framtíðarfyrirkomulagi í þeim efnum.
						HJ

Salur Blaðamannafélags Íslands, Blaðamannaklúbburinn, er glæsilegur nýinnréttaður salur sem
hentar vel til hvers kyns funda- eða veisluhalda.
Salurinn rúmar allt að 100 manns í sætum við borð og
hægt er að skipta salnum í tvennt ef um minni viðburði
er að ræða. Glæsilegt þjónustueldhús með öllu
tilheyrandi fylgir salnum sem og snyrtiaðstaða.
Salurinn er á 3. hæð í Síðumúla 23 og í húsinu er
lyfta.
Salurinn stendur félögum í Blaðamannafélaginu til
boða gegn vægu gjaldi, en aðrir geta jafnframt tekið
hann á leigu.
Upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins að
Síðumúla 23 og í símum 553 9155 og 568 3155.
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Við erum

ekki öll fjölmiðlar

Nýjustu uppljóstranir um þær aðferðir
sem Samherji beitir í ófrægingarherferð
sinni gegn fjölmiðlum og blaðamönnum
höfðu eitt jákvætt í för með sér: Þær
vöktu upp mikilvæga umræðu um
hlutverk fjölmiðla í samfélaginu.
Stjórnmálamenn sem hafa tjáð sig af
þessu tilefni eru flestir á sama máli:
Skæruhernaður stórfyrirtækis gegn
fjölmiðlum er fordæmdur og það ber
að standa vörð um blaðamennsku
sem nauðsynlega forsendu lýðræðisins.
Gott og vel. Stjórnmálamenn sem
þagað hafa í þá átján mánuði sem
þetta hefur staðið yfir hafa nú sumir
loksins stigið fram. Sannarlega er
betra seint en aldrei í þeim tilvikum.
Flugrán Hvít-Rússa og handtaka
blaðamannsins Romans Pratasevich
nú í lok maí vöktu enn fremur upp
hörð viðbrögð utanríkisráðherra sem
reis upp til varnar tjáningarfrelsinu og
fjölmiðlum og krafðist þess að
blaðamaðurinn yrði látinn laus
tafarlaust. Svo afgerandi voru
viðbrögð hans reyndar að eftir því var
tekið hvað hann hefur lítið tjáð sig um
þá aðför sem Samherji hefur viðhaft í
ofsóknum sínum gegn íslenskum
fjölmiðlum og blaðamönnum.
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lýðræðisins. Hvíta-Rússland er það
land í Evrópu sem lýðræðið er hvað
mest fótum troðið – og það ríki þar
sem fjölmiðlafrelsi er með því minnsta
í heimi. Það má þá að minnsta kosti
vona að næst þegar hann fær tækifæri
til, rísi hann upp til varnar
tjáningarfrelsinu á Íslandi og fjölmiðlum okkar.
Frjálsir fjölmiðlar eru grundvöllur
lýðræðisins. Þetta er ekki innihaldslaus
mantra frá blaðamönnum komin.
Fjölmiðlar eiga að upplýsa, veita
aðhald og vera vettvangur umræðu, í
þjónustu almennings í landinu. Þeir
gera okkur kleift að verða upplýstir
samfélagsþegnar, veita fólki rödd
sem annars hefur hana ekki og reyna
að láta kjósendur fá skýrar og hlutlausar upplýsingar um stjórnmál og
stjórnmálafólk í aðdraganda kosninga
svo þeir geti haft áhrif á samfélagið á
sínum forsendum. Og stundum fletta
fjölmiðlar ofan af spillingu.
Ef íslenskir fjölmiðlar sinna ekki
aðhaldshlutverki sínu fær almenningur
ekki upplýsingar sem varða misbeitingu á valdi, hvort sem á við um
stjórnvöld,
fyrirtæki,
opinberar
stofnanir eða hagsmunasamtök.

Það þurfti flugrán

Þetta vita flestir. Eða hvað?

Hið grófa og grímulausa ofbeldi sem
Pratasevich, og samferðafélagar hans
í farþegaflugvél Ryan Air, var
hugsanlega of opinbert til að hægt sé
að koma sér hjá því að tjá sig um það.
Að minnsta kosti hefur utanríkisráðherra sjaldan, ef nokkurn tímann,
verið jafn skýr í ræðu sinni um að
frjálsir fjölmiðlar séu grundvöllur

Nýjasta umræðan tengd Samherja
hefur opinberað mikinn misskilning og
rangtúlkanir um hlutverk blaðamanna
og fjölmiðla. Blaðamenn eru sagðir
„sjálfhverfir aumingjar“ sem mætti
gagnrýna með hvaða hætti sem er.
Þeir eigi bara að hætta að vera svona
viðkvæmir.
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Sjálfhverfir aumingjar sem geta
illa varið sig
Blaðamenn og fjölmiðlar eru ekki
hafnir yfir gagnrýni. Hún er þeim
nauðsynlegt aðhald sem tryggir að
þeir séu stöðugt að rækja hlutverk sitt
með fullnægjandi hætti. En í þessu
tiltekna máli, þegar kjörinn þingmaður
kallar
blaðamenn
„sjálfhverfa
aumingja“ fyrir að rísa loksins upp til
varnar tjáningarfrelsinu, til varnar
lýðræðinu, þá erum við komin á
hættulegar brautir. Því ef blaðamenn
gera það ekki sjálfir gerir það enginn.
Ólíkt því sem þekkist í öðrum löndum
virðist ekki vera lenska meðal
stjórnmálamanna hér að styðja
fjölmiðla þegar á þeim er brotið,
þegar fréttamenn eru ofsóttir eða
grafið er undan rekstri einkarekinna
miðla. Orð eins og „tjáningarfrelsi“,
„frjálsir fjölmiðlar“ og „fjórða valdið“
sjást og heyrast á tyllidögum og við
sérstök tækifæri, en þegar á reynir
skríða stjórnmálamenn í felur, eða það
sem verra er, gera lítið úr ástandinu,
afbaka sannleikann og endurtaka
jafnvel orðfæri þess sem ber ábyrgð á
árásunum. Að minnsta kosti þegar sá
sem árásunum beitir er með stórt
vopnabúr og djúpa vasa. Eins og
Samherji.
En það sem er því miður ekki
einsdæmi hér á landi, er að stjórnmálamenn ráðist gegn fjölmiðlum sem
þeim
eru
ekki
þóknanlegir.
Sérfræðingar sem hafa skoðað þessi
mál benda á að stjórnmálamenn líti
svo á, beint eða óbeint, meðvitað eða
ómeðvitað, að með orðræðu Donalds
Trump, fyrrverandi Bandaríkjaforseta,

UMRÆÐAN
hafi verið gefið út skotleyfi á fjölmiðla.
Orðræðan, fyrirlitningin og árásirnar
sem heimurinn varð vitni að af hálfu
Trump í garð tiltekinna fjölmiðla hafa
orðið til þess að stjórnmálamenn, og
fleiri, leyfa sér í mun meira mæli en
áður að ráðast að fjölmiðlafólki með
tilhæfulausum ásökunum. Mörkin hafa
færst til. Fjölmiðlafólki eru gerðar upp
sakir um hlutdrægni, að að baki
fréttum þeirra séu annarlegar hvatir,
það sé handbendi eigenda fjölmiðlafyrirtækjanna, stjórnmálaafla,
hagsmuna og þar fram eftir götunum.
Þó ber að halda til haga að árásir
íslenskra stjórnmálamanna gegn
tilteknum
fjölmiðlum
tíðkuðust
reglulega fyrir tíð Donald Trump. Og
dropinn holar steininn.
Árásirnar virka. Eftir því sem
almenningur heyrir oftar í kjörnum
fulltrúum sem úthúða blaðamönnum
og fjölmiðlum, því líklegra er að fólk
missi trú á fjölmiðlum. Sérstaklega í
ljósi þess að árásirnar eru einhliða.
Fjölmiðlar með hlutleysisskyldu geta
alla jafna ekki með góðu móti varið sig
gegn tilteknum stjórnmálamönnum,
þó að það sé verið að ráðast á þá
beint. Hlutleysisskyldan vegur þar
þungt. Þess vegna verður þögn hinna
stjórnmálamannanna næstum jafn
hættuleg.
Ef þeir sem virðingu bera fyrir hlutverki
fjölmiðla í lýðræðissamfélaginu láta
aldrei í sér heyra, þá er umræðan
alltaf á annan veginn. Það hefur verið
svolítið íslenska leiðin. Það var ekki
fyrr en óhróðurinn og orðfærið var
orðið svo áþreifanlega sjokkerandi:
„stinga, snúa og strá svo salti í sárið“,
að stjórnmálamenn rönkuðu við sér.
Það dugði ekki til að blaðamenn hafi
þurft að búa við það að um þá sé
njósnað, fylgst sé með heimili þeirra,
þeim hótað. Því þessi sjálfhverfa stétt
verður bara að þola „smá gagnrýni“.

Prófíll á Instagram gerir þig ekki
að blaðamanni
Sem betur fer virðist örla á vitundarvakningu í umræðunni. Ekki aðeins
meðal stjórnmálamanna, heldur má

greina ákveðna viðhorfsbreytingu í
blaðamannastétt. Kallað hefur verið
eftir aukinni samstöðu fjölmiðlafólks
og að við látum í okkur heyra þegar á
okkur er brotið. Ekki síst til að
uppfræða almenning, og kjörna
fulltrúa, um hlutverk fjölmiðla og
blaðamennskustarfið.
Það virðast ríkja ranghugmyndir um
fjölmiðla. Ein þeirra kristallast í
setningu sem þingmaður lét út úr sér
í viðtali fyrir skömmu: „Við erum öll
fjölmiðlar“. Þessi setning endurspeglar
fullkomið skilningsleysi á því sem svo
mikilvægt er að halda á lofti í umhverfi
upplýsingaóreiðu og falsfrétta: Hvað
er fjölmiðill og hvað ekki?
Flestir geta miðlað upplýsingum og
það er ekkert nýtt. Sá sem stendur á
torgi og prédikar er ekki eins manns
fjölmiðill, jafnvel þótt þúsundir séu að
hlusta. Hann er samt að miðla
upplýsingum. Þau sem meðtaka
upplýsingarnar frá prédikaranum,
bera þær undir samstarfsfólk sitt á
ritstjórn fjölmiðils, setja þær í
samhengi, leita viðbragða, skýra og
birta sem frétt – þau eru blaðamenn.
Og miðillinn sem birtir fréttina er
fjölmiðill. Jafnvel þótt miklu færri lesi
fréttina en hlustuðu á prédikarann á
torginu. Það er ekki stærð
áheyrendahópsins, lesendahópsins,
fjöldi áhorfenda eða fylgjenda sem
ræður því hvort upplýsingamiðlun sé
fjölmiðill. Það eru vinnubrögðin,
fréttamatið, siðareglurnar, sannleikskrafan og hlutleysið. Samfélagsmiðlar,
myndbönd, story á Instagram og
blogg eru ekki fjölmiðlar. Þetta eru
stafræn torg með þúsund prédikurum.

myndböndum, þá vakna spurningar
um hverjum sé treystandi.

Það er vinna að gera góðar fréttir
Þegnar í virku lýðræðisríki þurfa að
vera upplýstir. En það er til lítils gagn
að skrifa vandaðar fréttir ef lesendur
trúa þeim ekki. Þótt um það sé deilt
hversu mikið traust hefur dvínað á
fjölmiðla og fréttir undanfarin ár eru
flestir sammála því að það sé mjög
hvikult. Eitt af því sem nefnt hefur
verið að auki traust á fjölmiðla er að
þeir sjálfir komi því betur á framfæri
hvernig fréttamenn vinna fréttir og
hvaða vinna fer fram inni á ritstjórn
fjölmiðlanna, hvaða siðareglum er
fylgt, hvaða vinnureglum og svo
framvegis.
Því mætti velta því upp hvort fjölmiðlar
og blaðamenn ættu að taka sig saman
og hefja nokkurs konar kynningar- og
fræðsluherferð, fyrir almenning og
kjörna fulltrúa, lýðræðinu, tjáningarfrelsinu og fjölmiðlum sjálfum til
varnar. Það virðist vera full þörf á að
árétta hvaða hlutverki fjölmiðlar gegna
í lýðræðissamfélagi, hvernig þeir
starfa, hvernig fréttir verða til og
hvaða vinna fer fram inni á ritstjórnum.
Það yrði þá kannski líka til þess að
kjörnir fulltrúar hættu að líta á sjálfa
sig, og alla aðra, sem fjölmiðla.

Það er alvarlegt og örlítið furðulegt að
þau sem taka virkan þátt í
samfélagsumræðunni, jafnvel kjörnir
fulltrúar, skilji ekki þennan mun. Að því
sé haldið fram að við séum öll
fjölmiðlar og taka þannig þátt í að
afmá mörkin enn frekar dregur úr
trausti á fjölmiðla. Því ef fólk veit ekki
hvaðan upplýsingar eru fengnar, hvort
það er á ritstýrðum fjölmiðli samkvæmt
þeim kröfum sem þar gilda, eða á
einhliða bloggsíðum eða áróðurs-
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Um blaðamannaminni

Rætt við Björn Vigni Sigurpálsson, sem tekið hefur saman yfirlit
yfir blaðamenn fram til 1970

Björn Vignir Sigurpálsson: „Mér finnst þetta nokkuð flott heiti á þessu fyrirbæri sem er ekki eiginlegt blaðamannatal heldur frekar eins
konar yfirlit yfir alla eða flest alla þá sem hafa komið eitthvað af alvöru við sögu blaðamennsku á Íslandi allt frá upphafi fram til
ársins1970. (Mynd: Kristinn Ingvarsson, tekin fyrir bókina Í hörðum slag).

Á heimasíðu Blaðamannafélagsins
hefur um nokkurt skeið verið hægt að
fletta upp upplýsingum um blaðamenn
fyrri tíðar, í svokölluðum „Blaðamannaminnum“. Nýlega bættist nýr
kafli við þessa þjónustu þegar
blaðamenn áranna 1960-1970 komu
þar inn.
Það er Björn Vignir Sigurpálsson sem
séð hefur um að taka þessar
upplýsingar saman og í tilefni af
þessum síðasta áfanga var Björn
tekinn tali og spurður um þetta mikla
verkefni. Það hefur annað slagið í
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gegnum árin komið upp umræða í
Blaðamannafélaginu hvort ekki væri
rétt að útbúa blaðamannatal og Björn
var fyrst spurður hvor þetta hafi verið
hugsað sem liður í því?
„Já og nei. Það voru hér á árum áður
eða í kringum 1950 uppi hugmyndir
um að safna saman upplýsingum í
blaðamannatal og þá var verið tala um
að gefa það út í bók eins og venjan var
á þeim tíma. Þessar hugmyndir
reyndust hins vegar andvana fæddar".

- Hvernig og hvenær kemur þetta
til?
„Þetta kom þannig til að Hjálmar
Jónsson, formaður BÍ og Fríða Björnsdóttir, formaður Menningarsjóðs
blaðamanna á þeim tíma, fengu mig til
að fara yfir söguleg skjöl í fórum
félagsins og freista þess meðal annars
að koma einhverju skikki á þau. Þá var
vitað að mörg þessara eldri skjala voru
varðveitt á Landsbókasafninu í Þjóðarbókhlöðunni. Jón heitinn Bjarnason,
blaðamaður á Þjóðviljanum, sem var
lengi ritari félagsins og reyndar

B MINNI
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innan félagsins og eins og margir í
stéttinni fyrr og síðar átti hann afar erfitt
með að henda pappírum. Það var
gæfa félagsins.
Jón Bjarnason lést hins vegar í bílslysi
langt fyrir aldur fram. Ættingjar Jóns
settu alla pappírana samviskusamlega
í pappakassa að honum gengnum.
Þar gleymdust kassarnir og það var
ekki fyrr en mörgum árum seinna
þegar rýma þurfti húsnæðið sem
geymdi kassana, að þeir uppgötvuðust
aftur og var þá drifið í því að koma
þeim á Landsbókasafnið til varðveislu.
Jón var Hafnfirðingur eins og Lúðvík
Geirsson, þáverandi formaður BÍ, sem
gert var aðvart um þessi skjöl og
skoðaði hann þau fyrstur manna eftir
langt árabil. Seinna átti Þröstur
Haraldsson, félagi okkar, eftir að
heimsækja Þjóðarbókhlöðuna, fara
betur yfir skjölin og skrifa um þau í
Blaðamanninn. Lúðvík hafði reyndar
skrifað frétt um þennan gamla fjársjóð í
blaðið okkar strax og hann hafði litið
hann augum."
- Og svo hefur þú farið að skoða
þessi gögn?
„Já, sjálfur lét ég verða mitt fyrsta verk
að fara í Þjóðarbókhlöðuna, þar sem
ég sat löngum stundum og skrifaði
upp innihaldslýsingu á skjölunum, sem
þegar þarna var komið höfðu verið sett
í sérstakar skjalaöskjur til að sem best
færi um þau og þau varðveittust sem
best. Í framhaldi af þessu fór ég að
hugsa hvort ekki væri umhendis að
hafa hluta skjalanna á Landsbókasafninu en önnur á skrifstofu
félagsins í Síðumúla. Til dæmis eru
elstu fundargerðarbækurnar vestur á
Melum, en þær yngri allar í Síðumúlanum. Ég orðaði það því við
Hjálmar hvort ekki væri rétt að skrá
skjölin í bókhlöðunni. Endilega, sagði
Hjálmar, getur þú ekki fundið manneskjuna? Niðurstaðan var að fá í
verkefnið Vigdísi Þormóðsdóttur, upplýsingafræðing frá Háskóla Íslands.
Og eins og Hjálmars er von og vísa lét
hann ekki þar við sitja heldur fékk hann
Vigdísi til að skrá einnig öll önnur skjöl
félagsins, svo að ég efast um að mörg
stéttarfélög muni búa við betri reiðu á
skjalamálum sínum en Blaðamanna-

félag Íslands þegar þeirri vinnu er
lokið."
- Heitið, „Blaðamannaminni” er
óvenjulegt og er það lýsandi?
„Mér finnst þetta nokkuð flott heiti á
þessu fyrirbæri sem er ekki eiginlegt
blaðamannatal heldur frekar eins
konar yfirlit yfir alla eða flest alla þá
sem hafa komið eitthvað af alvöru við
sögu blaðamennsku á Íslandi allt frá
upphafi fram til ársins1970. Hugmyndin kviknaði þarna í Þjóðarbókhlöðunni þegar ég rakst á bæði
óútfyllt og útfyllt eyðublöð sem voru á
þann veg að bæði var verið að sækja
um inngöngu í Blaðamannafélagið og
að þeir sem fyrir voru gátu fyllt út
upplýsingar um sig til að nota í
fyrirhugað blaðamannatal. Mér datt þá
í hug að gaman gæti verið að uppfylla
drauma félaga okkar frá því í kringum
1950 um blaðamannatal og ganga
jafnvel lengra með því að taka með
sem flesta þeirra sem lögðu þetta fag
fyrir sig í byrjun. Ég hóf svo þessa
vegferð í fyrndinni, strax fyrir upphaf
félagsins, því við blaðamenn búum
svo vel að eiga tvær ágætar bækur um
sögu bæði blaðamennsku og um
blaðamenn – þ.e. bækur þeirra Vilhjálms Þ. Gíslasonar og Guðjóns
Friðrikssonar þar sem hægur vandi var
að ganga að frumkvöðlunum.
Þessi gömlu eyðublöð fyrir blaðamannatalið voru þannig kveikjan og
eins það að við blaðamenn eigum
orðið prýðilegan vef, press.is, sem mér
fannst upplagt að myndi hýsa þetta
yfirlit um blaðamenn fyrri tíma. Þetta
yfirlit, segi ég, því að ég er mjög
meðvitaður um að það uppfyllir á
engan hátt eðli og staðlaðar upplýsingar slíkra stéttartala. En þau töl
eru þó orðin börn síns tíma – liðin tíð. Á
vefnum er hins vegar hægt að uppfæra
upplýsingar jafnharðan, lagfæra,
leiðrétta og bæta við. Í blaðamannaminnum er fyrst og fremst horft til þess
hverra manna þessir einstaklingar eru,
menntun þeirra og starfsferils. Einkahögum er meira og minna sleppt,
eiginkvenna, barna og náinna ættingja
ekki getið nema þau starfi eða hafi
starfað í faginu. Blaðamannaminni
finnst mér viðeigandi samheiti fyrir
þennan hóp.

Minni er fallegt orð sem felur í sér
minningar um fólk, svolítið upphafið og
hátíðlegt. Við drekkum minni kvenna
og karla, það eru til leikskólar sem
heita Vinaminni, og svo var frétt um
það um daginn að Konungsbók
Eddukvæða væri komin á landskrá
Íslands um Minni heimsins. Þar höfum
við það!"
- Hverjir eru í þessum minnum og
hvernig er valið í þennan hóp?
„Blaðamennskan hefur lengi verið
rosalegt gegnumstreymisfag. Þar hafa
einatt margir komið við í skamman tíma
á leið sinni til frekara náms eða annarra
viðfangsefna á vinnumarkaði. Flest
þeirra minnast veru sinnar í starfinu
með hlýju og gleði. En ég haft það sem
þumalputtareglu að fólk þurfi að hafa
starfað í blaðamennsku í að minnsta
kosti þrjú ár eða lengur til að teljast
fullburða, þó að það sé ekki alveg
klippt og skorið. Félagatalið gegnir
miklu hlutverki í þessu sambandi svo
og fundargerðarbækur þegar við erum
að þreifa okkur aftur í fortíðina. Rétt er
að taka fram að það er þó ekkert
skilyrði að menn séu í Blaðamannafélaginu til að rata inn í Blaðamannaminnin."
- Hvaðan koma upplýsingarnar um
fólkið og hvaðan myndefnið?
„Netið er auðvitað notadrýgst við
upplýsingaöflun og myndasöfnun fyrir
þetta nýjasta tímabil um starfandi
blaðamenn áratuginn 1960 til 1970.
Einnig hefur verið leitað til bæði
Ljósmyndasafns Reykjavíkur og
Ljósmyndasafns Íslands í Þjóðminjasafni og yfirleitt þurft að hafa allar klær
úti. Stundum hefur þurft að hafa beint
samband við fólk og fyrir hefur komið
að fólk vill hreinlega ekki vera með í
svona samantekt. Það hefur ekki
beinlínis sagt nei, en eilífur eftirrekstur
hefur ekki dugað og á endanum verður
þá að láta gott heita. Því er ekki hægt
að fullyrða að Blaðamannaminnin hafi
að geyma alla blaðamenn en langflesta þó. Og netið er þeirrar náttúru að
hafi eitthvað farið fram hjá manni, þá er
minnsta málið að bæta við þegar
ábending kemur um slíkt."
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B MINNI
LAÐAMANNA- Hvað eru þetta margir sem eru
komnir?
„Það er ekki komin alveg nákvæm tala
en mér sýnist þetta vera liðlega 250
nöfn sem eru komin í allt, þar af
rösklega 50 nöfn með þessari nýjustu
viðbót blaðamanna 1960 til 1970."
- Hversu mikilvægt er að þínum
dómi að safna þessu saman?
„Ég held að það sé mjög verðmætt
fyrir félag eins og Blaðamannafélagið
að eiga svona heildstætt yfirlit yfir
flesta sem á einhverju tímabili fengust
við þetta starf, eiga þess kost að fletta
þeim upp með lítilli fyrirhöfn, jafnvel
hlýja sér við góðar eða skemmtilegar
minningar um samstarfsmenn eða
starfsfélaga sem hafa orðið á vegi
manns. Þetta styrkir sjálfsmynd okkar

sem heildar þó að blaðamenn stakir
og sér séu allskonar."
- Verður framhald á þessu starfi?
„Nú veit ég það ekki fyrir víst, en mér
hefur fundist á Hjálmari Jónssyni að
hann hafi fullan hug á að halda þessu
starfi áfram, og þá þekki ég nýja
formanninn illa ef hún er ekki sama
sinnis. Það eru framundan mjög
mögnuð tímabil í þessari sögu
félagsins – tímabilin frá 1970 fram til
aldamóta þegar fagið og þar með
félagið sprungu út með nýjum
straumum í fjölmiðlun og ég tala nú
ekki um tæknibyltinguna. Þá eru ekki
síður spennandi tímar núna fyrir fólkið
okkar sem er að eltast við breytingarnar
í starfinu á nýrri öld með öllum þeim
tækifærum og ógnunum sem þar

leynast. Blaðamannaminnin eru vísast
bara rétt að byrja. Sjálfur er ég
ánægður með að hafa fengið að taka
þátt í að ýta þessu verkefni úr vör. Ég
ætla mér hins vegar ekki frekari
hlutdeild í því."

Blaðamannaminnin má finna á vefsíðu
Blaðamannafélagsins, www.press.is

NÆSTU SKREF
Blaðamannafélag Íslands óskar eftir félagsmönnum til starfa í málefnahópum með það
að markmiði að efla og þróa faglegt starf
innan félagsins og stéttarinnar.

Nánari upplýsingar um starfið framundan
á press.is. Áhugasamir hafið samband við
Sigríði Dögg Auðunsdóttur formann í
gegnum netfangið sigridurdogg@press.is

Vinnan fer fram í eftirfarandi málefnahópum
Ritstjórn press.is
Skrif um fagleg málefni og
annað sem tengist blaðamennsku á press.is, og
hlaðvarp Blaðamanna
félagsins.
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Siðareglur
Endurskoðun á siðareglum
BÍ.
Framtíð BÍ
Hvernig sjáum við framtíð
félagsins fyrir okkur, hverju
þarf að breyta, viljum við
fjölga félagsmönnum og þá
hvernig, hver er stefnan?

Viðburðir og kynningarmál
Hugmyndahópur og
skipulagning stærri og
smærri viðburða á vegum félagsins og kynning
á starfsemi félagsins út á
við og inn á við. Umsjón
samfélagsmiðla félagsins.

GAMLA MYNDIN

Mynd: Fyrir framan Hrímfaxa, nýja Viscountflugvél Flugfélags Íslands, á Kastrup-flugvellinum í Kaupmannahöfn 15. maí 1957. Frá
vinstri: Sveinn Sæmundsson blaðafulltrúi Flugfélags Íslands og aðalfararstjóri, Pétur Thomsen, Vísir, Jónas Pálsson, Tíminn, Jón
Guðmundsson, Frjáls þjóð, Jón Bjarnason, Þjóðviljinn, Svavar Hjaltested, Fálkinn, Margrét Indriðadóttir, Útvarpið, Gísli J. Ástþórsson,
Vikan, Agnar Bogason, Mánudagsblaðið, Auðunn Guðmundsson, Alþýðublaðið, Þorbjörn Guðmundsson, Morgunblaðið og Birgir
Þorgilsson, starfsmaður Flugfélags Íslands í Kaupmannahöfn. Eins og sést á myndinni, þá var snyrtilegur klæðnaður að sjálfsögðu í
hávegum hafður hjá félagsmönnum BÍ.
											
Ljósmynd: AP.

Fyrsta stóra boðsferðin
Íslenskir blaðamenn hafa í gegnum tíðina verið á ferð og
flugi; á Íslandi og um heim allan, til að leita frétta og skrásetja
tíðindi, sem snertu Ísland.
Fréttamenn hafa til dæmis farið með forseta Íslands til
Indlands, fylgt eftir íþróttamönnum í keppni á Ólympíuleikum
og öðrum stórmótum. Farið með skákmönnum og
bridsmönnum, sem fögnuðu heimsmeistaratitlinum í Japan
1991, þannig að menn gátu fagnað með því að segja:
„Bermúda-skál!“
Flugfélög og ferðaskrifstofur hafa oft boðið blaðamönnum
með sér á framandi slóðir, til að kynna starfsemi sína. 23
blaðamenn og ljósmyndarar fóru með Ingólfi Guðbrandssyni,
forstjóra Ferðaskrifstofunnar Útsýnar, til Spánar í október
1981, en þá fór Útsýn með fyrsta hóp eldri borgara frá
Íslandi til Costa del Sol, til að dveljast þar. Aldrei áður höfðu
svo margir félagsmenn Blaðamannafélags Íslands, BÍ, farið
saman í vinnuferð, sem stóð yfir í tvo daga. Tekin voru viðtöl
og myndir af eldri borgurum í sólinni á Spáni og þá voru
Spánverjar með kynningu á heimsmeistarakeppninni í
knattspyrnu á Spáni 1982 og einn keppnisvöllur var
skoðaður, í Malaga. Útsýn kynnti þá hvað yrði í boði fyrir
knattspyrnuáhugamenn í sambandi við HM.
Fyrsta stóra boðsferð íslenskra blaðamanna var farin 1957.
Flugfélag Íslands, FÍ, bauð þá tíu blaðamönnum í fimm daga
ferð og var tilefni ferðarinnar koma tveggja nýrra Viscountflugvéla og 20 ára afmæli FÍ. Þá var öflug starfssemi FÍ í

Kaupmannahöfn, Hamborg og London kynnt. Flogið var frá
Reykjavíkurflugvelli föstudagsmorgun 15. maí til Glasgow og
þaðan fljótlega til Kaupmannahafnar, þar sem gist var í eina
nótt. Móttaka var í nýrri glæsilegri skrifstofu FÍ við
Vesterbrogade og síðan var haldið til kvöldverðar í Tívolí.
Frá Kaupmannahöfn var haldið laugardaginn 16. maí til
Hamborgar og gist þar í tvær nætur. Birgir Þorgilsson,
starfsmaður FÍ, tók á móti hópnum í Hamborg. Frá Hamborg
var flogið til London mánudaginn 18. maí með stuttri
millilendingu í Amsterdam. Jóhann Sigurðsson, starfsmaður
FÍ, tók á móti hópnum í London og starfsemi skrifstofu
flugfélagsins á Piccadilly var kynnt. Hópnum var boðið í
leikhús um kvöldið, ásamt Ásgeiri Ásgeirssyni, forseta
Íslands og frú Dóru Þórhallsdóttur.
Gist var í London eina nótt áður en haldið var heim. Flogið
var með annarri nýju flugvélinni, Hrímfaxa, nema þegar farið
var frá Kaupmannahöfn til Hamborgar og London. Þá var
flogið með finnsku flugfélagi.
Flogið var frá London síðdegis þriðjudaginn 19. maí og lent
í Reykjavík kl. 22. Boðið var upp á glæsilegan mat í tilefni
þess að forsetahjónin flugu með heim frá London. Það var
Þorvaldur Guðmundsson sem útbjó kvöldverðinn, sem var
rúsínan í pylsuendanum á glæsilegri og vel heppnaðri ferð
blaðamanna.
		

Texti: Sigmundur Ó. Steinarsson.
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fjölmiðlafólki heima og heiman

Eftir

Ógnir gegn

Birgi Guðmundsson

U ÖRYGGI
M R Æ HEIMA
Ð A N OG HEIMAN

Nokkrar frumniðurstöður úr íslenskum hluta WJS rannsóknar
Upp úr miðjum maí síðastliðnum var
haldið pressukvöld í húsakynnum BÍ
með yfirskriftinni „Gagnrýni eða
árásir?“ og var umræðuefnið nýlegar
atlögur Samherja að einstökum
blaðamönnum sem fjallað höfðu um
málefni þess með gagnrýnum hætti.
Spurt var hvar mörkin lægju milli þess
sem gæti talist heilbrigð og nauðsynleg
gagnrýni á störf fjölmiðlafólks og hvað
væru hreinlega árásir eða ofsóknir.
Eftir fjörugar umræður varð niðurstaðan
sú að kannað yrði hjá félagsmönnum
BÍ hvort þeir hafi orðið fyrir hótunum í
starfi sínu, og þá hvers kyns hótunum,
hvort leitað hafi verið til lögreglu vegna
þeirra og hver viðbrögð lögreglu hafi
verið.

Alþjóðlegt vandamál
Umræða um öryggi og ógnir sem
steðja að blaðamönnum hefur lengst
af verið nokkuð framandi á Íslandi, en í
nágrannalöndum okkar og víða í
Evrópu eru þessir hlutir teknir mög
alvarlega enda vandamálið vel þekkt.
Í Evrópu eru ógnirnar vissulega
fjölbreyttar og oft á tíðum beinni en
það sem um er að ræða hér, en margt
er þó líkt og hótanir og ofsóknir af
ýmsu tagi líkar því sem nú er farið að
ræða hér þekkjast vel annars staðar.
Þetta vandamál er víðast hvar talið
kalla á viðbrögð, og Evrópuráðið hefur
m.a. látið sig þetta varða og nú í vor
stóðu ýmis samtök þýsks fjölmiðlafólks
að sérstakri yfirlýsingu eða sáttmála,
þar sem mælst var til að útgefendur
þar í landi tækju upp á sína arma að
tryggja öryggi og heilsu starfsmanna
sinna.
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Þýski sáttmálinn
Sáttmálinn var þróaður af fagfélögum
blaðamanna og samtökum sem berjast
fyrir fjölmiðlafrelsi og þar er að finna
tillögur að ýmsum ráðstöfunum sem
grípa beri til þegar blaðamönnum er
hótað eða ógnað á einhvern hátt eða
þá að þeir eru beinlínis beittir líkamlegu
ofbeldi vegna mála sem þeir eru að
fjalla um. Ein tillagan gengur til dæmis
út á að fjölmiðlafyrirtækin sjálf hafi á að
skipa föstum tengilið eða trúnaðarmanni sem blaðamenn, bæði fastráðnir
og lausamenn, sem lenda í hótunum
geta þá leitað til. Þessi tengiliður sé
sérfróður um mál af þessu tagi og geti
leiðbeint blaðamönnum um lagalega,
félagslega og sálfræðilega aðstoð sem
þeir kunna að þurfa þar til öryggi þeirra
er tryggt.
Mogens Bjerregård, formaður Evrópusambands blaðamanna, hefur fagnað
þessu framtaki Þjóðverjanna og bent á
að það sé í raun í samræmi við stefnumörkun setta fram af Evrópuráðinu um
vernd blaðamanna. „Og já," segir
hann, „stjórnvöld, lögregla og líka
atvinnurekendur hafa ríka skyldu til að
tryggja betur öryggi bæði fastráðinna
og lausráðinna starfsmanna.“

Svenska Dagbladed
Va n d a m á l s e m t e n g j a s t b æ ð i
tilviljanakenndum og skipulögðum
hótunum og ógnunum gagnvart
blaðamönnum, hafa einnig verið
vaxandi á Norðurlöndum og er
skemmst að minnast ummæla sem
Anna Careborg, aðalritstjóri Svenska
Dagbladet, lét falla í spjalli við Blaða-

manninn fyrir ári síðan en þar segir:
„Spurð um hótanir og ógnanir við
blaðamenn í Svíþjóð segir Careborg
það raunverulegt vandamál. Alls kyns
hótanir og ógnandi hegðun gagnvart
blaðamönnum hafi færst í aukana, ekki
síst í gegnum netið og á samfélagsmiðlum. Hún telur það þó ekki hafa
áhrif á blaðamennskuna hjá Svenska
Dagbladet, enda hafi fyrirtækið fjárfest
verulega í öryggismálum. Sjálf segir
hún að hún njóti sérstakrar verndar
öryggisvarða en það eigi hins vegar
ekki við um almenna blaðamenn, og
það séu raunar oftast þeir sem er
ógnað. Vissulega sé oft langt milli orða
og æðis þegar um hótanir er að ræða,
en þetta skapi ótta og óviðunandi
starfsaðstæður.“

Staðan á Íslandi – WJS
Ör yggi blaðamanna er sem sé
áhyggjuefni víða, og þess sér m.a.
stað í alþjóðlegu rannsóknarverkefni
Worlds of Journalism Study (WJS) sem
íslenskur rannsóknarhópur er þátttakandi í.
Í þessu rannsóknarverkefni er meðal
annars sjónum beint að öryggismálum
og stefnt að því að bera saman
stöðuna í hinum ýmsu löndum heims.
Fyrir nokkru lagði þessu rannsóknarhópur ítarlega könnun fyrir íslenska
blaða- og fréttamenn og var þar meðal
annars spurt um hvers kyns ógnir sem
steðja að íslenskum blaðamönnum. Í
ljósi umræðunnar á pressukvöldinu og
niðurstöðu fundarins, hefur rannsóknarhópurinn gefið góðfúslegt leyfi
til að birta frumniðurstöður hvað þessar
ógnir varðar, en taka ber fram að þær
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Frá pressukvöldi um „Gagnrýni eða árásir“.

tölur sem hér birtast eru fyrstu tölur
sem teknar eru út úr gagnasafninu og
byggja á íslenskum hluta þeirra.
Eins og sjá má á meðfylgjandi töflu var
lögð fyrir spurning í 15 liðum þar sem
spurt var um ýmiss konar ógnir, og
sumar taka vissulega mið af öðrum
veruleika en menn eiga að venjast á

Íslandi, en það er vegna þess að
könnunin er alþjóðleg.

Ógnanir algengar hér
Athygli vekur að einstaka liðir virðast
furðu algengir á Íslandi, þótt í flestum
liðum séu tilfellin sem betur fer ekki
mjög mörg. Þannig segir aðeins rétt

liðlega helmingur, eða 53% svarenda,
að þeim hafi aldrei verið ógnað eða
hótað, sem þýðir að mjög mörgum
hefur verið ógnað eða hótað, en um
40% segja að það hafi gerst sjaldan
eða stundum og 7% oft eða mjög oft.
Svipaða sögu er að segja um það að
siðferði blaðamanna hafi verið dregið í

Hér má sjá frumniðurstöður úr nokkrum spurningum úr WJS könnuninni sem framkvæmd var á dögunum meðal íslenskra blaða- og
fréttamanna.
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efa, en um 60% blaðamanna hafa
upplifað slíkt einhvern tíma. Aðrar
tegundir ógnar eða árása virðast ekki
eins algengar, en þó kemur það satt
að segja á óvart hversu algengt ýmis
konar ofbeldi er, s.s. að dreift sé um
fólk persónuupplýsingum eða að fólk
sé beitt þvingunum í orðum eða
gerðum. Rétt er að hafa í huga að þær
prósentur sem hér er miðað við eru
reiknaðar af heildarsvörum 248
svarenda, þannig að það að 13% hafi

verið lögsótt í starfi síðustu fimm ár
þýðir í raun 32 einstaklingar. Eins þýðir
það að 12% hafi verið beitt kynferðislegri áreitni/ofbeldi að um er að ræða
um 30 einstaklinga, og þar af er mikill
meirihluti konur.

Lærdómar
Þessar frumniðurstöður úr WJS könnuninni benda ótvírætt til þess að
ástandið í öryggismálum blaðamanna
á Íslandi sé í eðli sínu ekki mikið

frábrugðið því sem gerist í löndunum í
kringum okkur, jafnvel þótt menn hafi
kannski haldið að ástandið hér á landi
væri eitthvað skárra. Því er full ástæða
til að horfa til þess hvernig fjölmiðlafólk
í nágrannalöndunum, t.d. í Þýskalandi,
er að bregðast við og meta viðbrögðin
og draga af þeim lærdóma sem
hugsanlega eiga erindi á Íslandi.

Hvað þýðir hvað?
Af gefnu tilefni þykir ástæða til þess að rifja upp hvað sé átt
við með hugtökunum „on record“ eða „off record“. Flestir
blaðamenn nota þetta og fleiri hugtök meira og minna
daglega, enda er hér um að ræða alþjóðlegt tungutak sem
hefur alveg sérstaka merkingu. Til áréttingar og fróðleiks fyrir
nýja félaga er ekki úr vegi að rifja upp þessi helstu alþjóðlegu
hugtök, en fjögur hugtök (úr ensku) eru yfirleitt notuð um
samskipti við heimildarmenn og viðmælendur:
1. On the record (hafa eftir e-m): Allt sem sagt er
gæti verið notað í fréttina og hver sagði hvað. Fullt
nafn viðmælanda og hver tengsl hans við málið
eru.
2. O ff the record (í trúnaði): Blaðamaðurinn/
f ré tta m a ð u r i n n g e t u r e k k i n o ta ð þ e s s a r
upplýsingar – hvorki með því að vísa til
heimildarmanns eða með því að vísa ekki til hans.
Blaðamaðurinn getur hins vegar notað
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upplýsingarnar til að halda áfram að rannsaka mál
eftir öðrum leiðum.
3. On background (hafa ekki eftir e-m): Hægt er
að nota það sem sagt er – líka sem beina tilvitnun
– án þess þó að nafngreina þann mann sem verið
er að vitna í. Venjan er þá að benda á hversu
mikið viðkomandi tengist málinu.
4. O n deep background (hafa alls ekki eftir):
Mjög viðkvæmt að tengja heimildarmanninn við
þessar upplýsingar og ekki má vitna beint í hann.
Upplýsingunum má hins vegar koma á framfæri,
en án þess að bera heimildina fyrir því. Hægt að
fá staðfestingu annars staðar.
Rétt er að undirstrika að þessi hugtök hafa enga formlega
lagalega stöðu eða hafa fengið afgreiðslu hjá einhverri
formlegri stofnun eða aðila í samfélaginu. Hins vegar er hér
um að ræða alþjóðlegan skilning blaðamanna, sem gildir
að sjálfsögðu um íslenska blaðamenn jafnt sem aðra.

Þekktu rétt þinn!
Grunnurinn. Kjarasamningar BÍ eru grunnurinn að því sem
greiða ber fyrir vinnu blaða- og fréttamanna á fjölmiðlum á Íslandi.
Það þýðir að óheimilt er samkvæmt lögum að greiða minna en þeir
kveða á um. Engin takmörk er á því hversu mikið meira má greiða.
Vinnutími. Vikulegur dagvinnutími blaða- og fréttamanna er 35-40
stundir. Vinnutíminn er styttri á vaktavinnudeildum en á
dagvinnudeildum. Vinna umfram það er ávallt yfirvinna og ber að
greiða sérstaklega fyrir hana.
Yfirvinna. Greitt er fyrir yfirvinnu með 1,0385% af dagvinnulaunum.
Það þýðir til dæmis að yfirvinnutíminn kostar 3.635 kr. fyrir þann
sem er á 350 þús. kr. taxtalaunum. Tíu yfirvinnutímar á viku eða 40
í mánuði kosta þar með 145.400 kr. í vinnulaunum. Lágmarkslaun í
því tilviki eru því 495.400 kr.
Hámarksvinnutími. Ekki er heimilt að vinna meira en 48
klukkustundir á viku að meðaltali á hverju fjögurra mánaða tímabili.
Rauðir dagar. Almennir frídagar á ári eru átta: Skírdagur, annar í
páskum, sumardagurinn fyrsti,1. maí, uppstigningardagur, annar í
hvítasunnu, frídagur verslunarmanna og annar í jólum. Vinna á
þessum dögum er aukavinna og ekki greitt fyrir færri en fjóra tíma.
Ef um vaktavinnu er að ræða kemur frídagur fyrir vinnu á þessum
degi.
Stórhátíðardagar. Stórhátíðardagar á ári eru einnig átta:
Nýársdagur, föstudagurinn langi, páskadagur, hvítasunnudagur,
17. júní, aðfangadagur jóla, jóladagur og gamlársdagur. Tvöföld
yfirvinna er greidd á þessum dögum, ekki minna en átta tímar
vegna fólks í dagvinnu. Vaktavinnumaður fær frídag og yfirvinnu.
Fastlaunasamningar. Mjög hefur færst í vöxt að samið sé um ein
laun fyrir starfið. Slíkir launasamningar hafa kallast
fastlaunasamningar Hagkvæmni slíkra samninga fer algerlega
eftir því hversu mikla yfirvinnu starfið innifelur. Það þýðir að þú þarft
að fylgjast vel með yfirvinnutímum, svo laun verði ekki undir
kjarasamningum. Ekki vinna ókeypis. Það er bannað
samkvæmt lögum og kjarasamningum. Engum er skylt að
vera á fastlaunasamningi og allir geta gert kröfu til að á vinna
samkvæmt kjarasamningnum og fá greitt fyrir yfirvinnu.
Fastráðning. Blaðamenn eru fastráðnir eftir fjóra mánuði óháð því
hvort gerður er ráðningarsamningur eða ekki. Ef blaðamaður er
fastráðinn strax frá byrjun eða áður en fjögurra mánaða starfstíma
er náð er nauðsynlegt að það sé staðfest með sannanlegum hætti.
Uppsagnarfrestur fastráðins blaðamanns er að lágmarki þrír
mánuðir, en uppsagnafrestur á reynslutíma er ein vika.
Endurgreiddur kostnaður.
Blaða- og fréttamenn fá
endurgreiddan kostnað vegna starfs síns frá atvinnurekendum.
Endurgreiddar eru áskriftir dagblaða, tímarita og ljósvakamiðla
samtals kr. 10.500 á mánuði, símakostnaður 8.500 kr. á mánuði og
nettenging og kostnaður vegna hennar samtals kr. 4.000. Samtals
gera þetta 23.000 kr. en útgefandi getur látið einhver ofangreindra
atriða í té á eigin kostnað og fellur þá kostnaðargreiðsla vegna
þess niður.
Höfundarréttur. Blaðamenn eiga óskoraðan höfundarrétt að
sínum verkum. Sérstakir höfundarréttarsamningar hafa verið
gerðir á mörgum ritstjórnum, sem tryggja greiðslur fyrir framsal á
höfundarrétti.

launum. Styrktarsjóður BÍ greiðir sjúkradagpeninga þar til viðbótar
í allt að eitt ár.
Tryggingar. Allir blaðamenn eru slysa- og líftryggðir í vinnu og í
frítíma. Atvinnurekanda ber að sjá til þess. Tryggingabætur vegna
andláts fara eftir fjölskylduaðstæðum og geta numið 6-12 milljónum
þegar um fjölskyldumann er að ræða með börn.
Lífeyrisiðgjöld. Blaða- og fréttamenn greiða til Lífeyrissjóðs
verslunarmanna 4% af heildarlaunum. Til viðbótar greiðir
atvinnurekandi 11,5% af heildarlaunum, þannig að samanlagt
lífeyrissjóðsframlag er 15,5%.*
Séreignasjóður. Blaða- og fréttmenn geta greitt allt að 4% af
heildarlaunum í séreignasjóð án þess að af því sé tekinn skattur.
Atvinnurekandi greiðir 2% mótframlag gegn að lágmarki 2%
framlagi launamanns.

Þetta gerir félagið
Hagsmunagæsla. Blaðamannafélag Íslands stendur vörð um um
stéttarlega og faglega hagsmuni blaðamanna í víðu samhengi og
kemur fram fyrir hönd stéttarinnar gagnvart löggjafar- og
framkvæmdavaldi.
Fjölmiðlun. BÍ er með vefinn press.is og gefur út Blaðamanninn
1-2 sinnum á ári.
Fagleg umræða. BÍ heldur svonefnd pressukvöld öðru hverju, þar
sem fagleg málefni, sem efst eru á baugi hverju sinni, eru rædd
ítarlega.
Lögfræðiþjónusta. Lögfræðistofan LAG-lögmenn vinnur fyrir
Blaðamannafélag Íslands og félaga þess þegar lögmannsþjónustu
er þörf.
Orlofshús. Félagið á tvö sumarhús í Brekku í Biskupstungum,
raðhús á Akureyri og einbýlishús í Stykkishólmi, sem eru til afnota
fyrir félagsmenn.
Endurmenntun. Á vegum BÍ er rekinn endurmenntunar- og
háskólasjóður, sem allir fullgildir félagsmenn geta leitað til um
styrkveitingar til að sækja hvers kyns nám og námskeið hér á landi
og erlendis í lengri og skemmri tíma.
Rannsókna- og verkefnastyrkir: Hægt er að sækja um sérstaka
rannsókna- og verkefnastyrki þegar um er að ræða útgjalda- og/
eða tímafreka rannsóknavinnu
Styrktarsjóður. Styrktarsjóður greiðir niður kostnað vegna sjúkraþjálfunar, gleraugna, laseraðgerða, hjartaverndar, krabbameinsskoðunar, sálfræðiþjónustu, tannlækna, tæknisfrjóvgunar o. fl.
Hann greiðir einnig fæðingarstyrki í hlutfalli við lengd fæðingarorlofs
og ættleiðingarstyrki
Alvarleg veikindi. Styrktarsjóður tryggir laun í allt að eitt ár að
frádregnum veikindarétti samkvæmt kjarasamningum í alvarlegum
slysa- og veikindatilfellum. Þá er hægt að sækja um styrki til
sjóðsins þegar um mikil útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu er að
ræða.
Menningarsjóðsstyrkir. Menningarsjóður BÍ veitir styrki þegar
fullgildir félagsmenn eiga rétt á að fara í þriggja mánaða leyfi.

Orlof. Fyrir fjögur ár í starfi eiga blaðamenn 24 daga í sumarorlof á
ári. Eftir fjögur ár fjölgar dögum í 27 jafnframt því sem heimilt er að
geyma 5 daga og taka 10 að vetri, samanlagt 32 dagar í sumar- og
vetrarorlof. Dögunum fjölgar í 29 (34) eftir 10 ár og 30 (35) eftir 18
ár.

Siðanefnd. Á vegum BÍ starfar siðanefnd sem almenningur getur
leitað til telji hann á sig hallað í fjölmiðlum.

3ja mánaða frí. Allir blaðamenn eiga rétt á 3ja mánaða leyfi að
meðtöldu sumarleyfi eftir 5 ár í starfi og aftur eftir 10 ár og síðan á
fjögurra fresti upp frá því.

Skrifstofa BÍ. Skrifstofa BÍ er að Síðumúla 23, 108 Reykjavík og er
opin daglega milli 9 og 16. Þar starfa Hjálmar Jónsson,
framkvæmdastjóri, hjalmar@press.is og Jóna Th. Viðarsdóttir,
skrifstofustjóri, jona@press.is Sími á skrifstofu er 553 9155.

Veikindaréttur. Veikindaréttur fastráðins blaðamanns er að
lágmarki þrír mánuðir á fullum launum og þrír mánuðir á hálfum

Alþjóðlegt samstarf. BÍ er aðili að Alþjóðasambandi blaðamanna
Evrópusambandi blaðamanna og Samtökum norrænna blaðamannafélaga
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Fjölmiðlafrelsi
forsenda lýðræðis

16. sætið

Helgi Seljan lýsir herferð Samherja gegn sér sem stóð í 18 mánuði.

Blaðamannafélagið ásamt norrænu
sendiráðunum í Reykjavík stóð fyrir
málþingi um fjölmiðlafrelsi í Norræna
húsinu á dögunum. Tilefnið var m.a.
að Ísland hefur verið að færast niður á
lista Fréttamanna án landamæra yfir
fjölmiðlafrelsi í heiminum og er þar nú
í 16. sæti á meðan hin Norðurlöndin
raða sér í efstu sæti listans.
Þátttakendur komu víða að og auk sen‑
diherra bæði Noregs og Finnlands sem

stýrðu umræðum, tóku þátt í gegnum
fjarfundabúnað forystumenn í blaða‑
mannasamtökum í Noregi, Svíþjóð,
Finnlandi og Færeyjum. Umræðunni
var skipt í tvennt, fyrri og seinni panel,
annars vegar umræðu um fjölmiðlafrelsi almennt og reynsluna af árásum
Samherja á fréttamenn RÚV þar sem
ræðumenn voru Sigríður Dögg
Auðunsdóttir, formaður BÍ, Jón Gunnar
Ólafsson, fjölmiðlafræðingur og Helgi
Seljan, fréttamaður á RÚV. Í síðari hluta‑
num var sjónum beint að rannsóknar‑
blaðamennsku og þá sátu í salnum þeir
Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans,
Jón Þórisson, ritstjóri Fréttablaðsins og
Þórir Guðmundsson, ritstjóri fréttastofu
Stöðvar 2/Bylgjunnar/Vísis.

Í fyrri hlutanum varð mönnum nokkuð tíðrætt um lakari stöðu Íslands á
lista Fréttamanna án landamæra um
fjölmiðlafrelsi, en Ísland er þar eins og
áður segir komið niður í 16 sæti.
Sigríður Dögg, formaður BÍ, sagði þó
að þessi tíðindi hefðu því miður ekki
komið að öllu leyti á óvart þeim sem
fylgst hafa með stöðugum árásum
Samherja á fréttamenn Kveiks. Hún
saknaði þess að stjórnmálamenn
hefðu ekki með skýrari hætti tekið
afstöðu með fjölmiðlafrelsinu og að
sumir þeirra gerðu jafnvel lítið úr
fordæmalausu áreiti fyrirtækisins
gegn persónum blaðamanna. Hún
lagði nokkuð línuna í framsögum margra sem á eftir komu þegar hún benti á
að frelsi fjölmiðla væri í raun forsenda
fyrir lýðræðislegri samfélagsskipan og
að án fjölmiðlafrelsis væri ekkert
lýðræði.

Í fyrri panelnum var fjölmiðlafrelsi rætt.
F.v.: Helgi Seljan, Jón Gunnar Ólafsson,
Aud Lise Norheim, og Sigríður Dögg
Auðunsdóttir.

Þekkja ekki sambærilega hörku
Gamalreyndir blaðamenn voru í salnum
meðal áheyrenda.
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Helgi Seljan lýsti í grófum dráttum
hvernig Samherji reyndi í 18 mánuði
að draga úr trúverðugleika þeirra sem

U UMRÆÐAN
MRÆÐAN
stóðu að umfjölluninni um fyrirtækið
með ógnunum, persónunjósnum,
umsátri, rógsherferð og hótunum frá
lögfræðingum, ekki bara gegn honum
og samstarfsmönnum hans, heldur
gagnvart útgefendum bókarinnar sem
gefin var út um málið. Hins vegar hafi
fyrirtækið aldrei gert tilraun til að koma
upplýsingum á framfæri eða óskað
eftir leiðréttingum eða á einhvern hátt
reynt að taka efnislegan þátt í þessum
fréttaflutningi öllum.
Áberandi var að erlendir frummæ‑
lendur, sem voru frá hinum Norðurlöndunum, höfðu ekki orðið vitni að
eða þekktu til sambærilegrar hörku í
samskiptum blaðamanna og fyrirtæk‑
ja og voru í viðbrögðum Samherja við
fréttum Kveiks um fyrirtækið.

Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður BÍ

skuldbindingu þeirra. Þetta gæti síðan
aukið hættuna á því að blaðamenn
yrðu nánast að verkfærum í höndum
útgefenda og eigenda (insturmental‑
ization).

málþingi skilgreint nokkuð vítt, ekki
eingöngu sem frelsi undan beinum
hótunum og árásum heldur líka sem
möguleiki á að viðhalda fjölbreytni og
fjölræði þannig að sjálfstæðir fjölmiðlar
fái tækifæri til að dafna.

Ójöfn samkeppni

Seinni panellinn fjallaði um fjölmiðlafrelsi og rannsóknarblaðamennsku.
F.v.: Þórður Snær Júlíusson, Jón
Þórisson, Ann-Sofie Stude og Þórir
Guðmundsson.

Smæð fjölmiðlamarkaðarins
Annað þema sem kom upp í
báðum hlutum umræðunnar laut að
smæð íslenska fjölmiðlamarkaðarins
og raunar að smæð íslenska samfé‑
lagsins. Jón Gunnar Ólafsson dró
fram ákveðin ólíkindi með Íslandi og
hinum Norðurlöndunum og benti á að
þrátt fyrir ýmis sameiginleg menningarleg einkenni væri mikill munur á
aðkomu ríkisvaldsins að fjölmiðlum
hér og á hinum Norðurlöndunum.
Smæð markaðarins gerði það einnig
að verkum að bjargir íslenskra blaða‑
manna til að vinna flókin og erfið
verkefni væru litlar. Styrkjakerfið við
einkarekna miðla væri t.d. gamalgróið
á flestum Norðurlöndunum og minna
væri um að blaðamenn á Íslandi
gerðu blaðamennsku að ævistarfi,
sem aftur gæti komið niður á faglegri

Segja má að þetta þema, þ.e. rekstrarskilyrði einkareknu miðlanna og umdeilt styrkjakerfi, hafi einnig einkennt
seinni hluta umræðunnar um stöðu
rannsóknarblaðamennsku í landinu.
Afkomubrestur og skekkt samkeppnis‑
staða gefur fjársnauðum ritstjórnum
litla möguleika til að sinna flóknari og
tímafrekari verkefnum. Munur var þó á
hvernig ritstjórarnir þrír nálguðust
þetta með tilliti til rannsóknarblaða‑
mennskunnar og fjölmiðlafrelsisins.
Þórður Snær sá þetta sem ójöfn átök
milli blaðamanna sem væru fyrir hönd
almannahagsmuna að takast á við
sérhagsmuni, en hefðu yfir að ráða
miklu fátæklegra vopnabúri. Bæði Jón
Þórisson og Þórir Guðmundsson lögðu
hins vegar áherslu á að samkeppnisumhverfi fjölmiðla á auglýsingamarkaði
væri jafnað, bæði gagnvart RÚV og
eins gagnvart erlendum risafyrirtækjum
á sviði samfélagsmiðla sem væru að
soga til sín sífellt stærra hlutfall af
auglýsingum á Íslandi án þess svo
mikið sem greiða skatta á Íslandi.
En hver sem áhersluatriðin eru, er
ljóst að rekstrargrundvöllur miðlanna
er forsenda bæði merkingarbærs
fjölmiðlafrelsis almennt og rannsóknar‑
blaðamennskunnar sérstaklega.
Fjölmiðlafrelsið var þannig á þessu

Hlustað gaumgæfilega á Norðmanninn
Olav Njaastad frá Nordic Journalist Centre
en hann tók þátt í málþinginu í gegnum
fjarfundabúnað.
Myndir: Haraldur Jónasson

Sameiginlegur vettvangur?
Í lok málþingsins kom það fram í
máli Sigríðar Daggar Auðunsdóttur,
formanns BÍ, að hún hafi notað
tækifærið og leitað eftir því við stjórn‑
endur fjölmiðlafyrirtækjanna á staðnum að skapa sameiginlegan vettvang
til að styrkja fjölmiðlafrelsi á Íslandi.
Slík tillaga fékk að hennar sögn góðar
undirtektir en hvort og hvernig sameiginlegur vettvangur um fjölmiðlafrelsi verður til á eftir að koma í ljós.
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Frétt
um
fána
á lögreglubúningi ekki brot
Mál nr. 1/2020-2021
Kærandi:
Anita Rut Beck Harðardóttir.
Kærðu:
Kristín Ólafsdóttir og Nadine Guðrún
Yaghi.
Kæruefni:
Frétt með mynd af nafngreindum
lögregluþjóni á vefmiðlinum visir.is 21.
október 2020.

Málsmeðferð:
Málið var kært til Siðanefndar 29. október 2020 með bréfi fyrir hönd kæranda frá Kristjáni B. Thorlacius hrl.
Leitað var andsvara kærðu og bárust
þau með bréfi dags. 16. nóvember frá
Páli Ásgrímssyni lögmanni fyrir hönd
kærðu. Málið var tekið fyrir á fundum
Siðanefndar 10. nóvember, 24. nóvember og 15. desember.

Málavextir:
Kærð er umfjöllun á vefnum visir.is 21.
október undir fyrirsögninni: Umdeildir
fánar á búningi lögregluþjóns vekja
reiði og birt mynd af kæranda, lögregluþjóni við störf, og hún nafngreind
í fréttinni. Myndin hafði birst með frétt
á mbl.is þann sama dag um alls
óskylt mál. Sjást þrír fánar á vesti
lögregluþjónsins undir lögreglubúningi. Í fréttinni á visir.is segir að
ekki sé hægt að fullyrða hvaða fána
sé um að ræða eða hver merking
þeirra sé en tekið fram að á samfélagsmiðlum hafi margir bent á einn
fánann sem gæti verið svokölluð „Thin
blue line” sem tákni samstöðu lögreglumanna. Þá segir um annan fána
á búningnum, sem þekktur sé undir
nafninu Vínlandsfáni, að hvítir öfga-
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hópar og nýnasistar hafi síðustu ár
tekið fánann upp. Haft er eftir lögre‑
gluþjóninum í fréttinni að fánarnir séu
svokallaðir „patchar”, bætur, sem fes‑
tar eru á undirvesti lögreglumanna
með frönskum rennilás. Skiptist
lögreglumenn gjarnan á slíkum bótum
og aðeins til skemmtunar. „Anita
kveðst ekki vita hvaða merkingu
fánarnir hafi og segist aldrei myndu
bera slíka fána ef hún vissi af
neikvæðri merkingu þeim tengdum,”
segir í fréttinni.
Í kæru kemur fram að kærðu hafi haft
samband við kæranda sem hafi í því
samtali sérstaklega áréttað að
samtalið skyldi ekki tekið upp og taldi
sig með því hafa komið því skýrt á
framfæri að ekki yrði neitt eftir sér haft
í fjölmiðlum um málið, hvað þá undir
nafni. Taldi kærandi sig vera að tjá sig
óformlega og að ummælin yrðu ekki
birt með fréttinni. „Þá gerði hún alls
ekki ráð fyrir að nafn hennar myndi
birtast með fréttinni, enda löng hefð
fyrir því að fjölmiðlar birti ekki nöfn
lögreglumanna sem eru myndaðir við
lögreglustörf, öryggis þeirra vegna og
til verndar persónulífi þeirra. Lögð er
áhersla á að engir sérstakir almannahagsmunir né heldur atriði sem varða
almannaheill voru til staðar í málinu,
sem réttlætt gætu nafn og mynd-

birtingu í umræddu tilfelli,” segir í bréfi
lögmanns fyrir hönd kæranda.
Þá kemur fram í kærunni að eftir að
umrædd frétt með nafni kæranda hafi
birst hafi nafnið einnig birst í öðrum
fjölmiðlum og í framhaldinu hafi
kærandi þurft að þola persónulegar
árásir í athugasemdakerfum Vísis, í
öðrum fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum og kallaður rasisti og nýnasisti
og fleiri miður fallegum nöfnum.
Tilgangslaust hafi verið að óska eftir
að nafnbirtingin væri dregin til baka
þar sem skaðinn hafi þegar verið
skeður. Telur kærandi að umræddir
blaðamenn hafi brotið gegn 3. gr.
siðareglna Blaðamannafélags Íslands
enda ekki sýnt fyllstu tillitssemi í málinu
og valdið kæranda óþarfa sársauka
og vanvirðu.
Í svari lögmannsins fyrir hönd kærðu
segir að grundvallarágreiningur sé
um málsatvik. Því er hafnað að
kærandi hafi ekki viljað að samtalið
yrði tekið upp og hefði komið því skýrt
á framfæri að ekki yrði neitt haft eftir
sér um málið. Því er einnig hafnað að
kærandi hafi verið að tjá sig óformlega
og hefði mátt draga þá ályktun að
ekki yrði haft eftir henni. „Þess utan
ræður engum úrslitum að nafn
kæranda hafi komið fram í fréttinni,
enda höfðu þegar birst af henni
myndir í öðrum fjölmiðlum þar sem
hún var vel persónugreinanleg. Í litlu
samfélagi þarf ekki nafnbirtingu til að
persónugreina einstaklinga. Nafnbirtingin ein og sér hefur því í öllu falli
ekkert vægi í málinu,” segir í svari
lögmannsins.
Bent er á að kærandi hafi skömmu
síðar farið í annað viðtal við annan
blaðamann vefmiðilsins og þar hafi
kærandi ekki komið neinum athugasemdum á framfæri vegna nafnbirt-

SIÐANEFNDAR
ingarinnar. Kærandi hafi ekki á nokkru
stigi málsins óskað nafnleyndar og
verði þvert á móti að telja að með því
að fara ítrekað í viðtöl hafi kærandi
veitt leyfi sitt fyrir nafnbirtingunni og
sjónarmiðum kæranda um hið
gagnstæða mótmælt sem röngum.
Kærðu telja einnig að lögreglumenn
séu ekki hafnir yfir gagnrýni á
framgöngu þeirra í starfi og að réttur
fjölmiðla til að miðla fréttaefni þar sem
fram komi að lögregluþjónn beri merki
sem kenna megi við nýnasisma og
annars konar hatursorðræðu sé varinn
samkvæmt stjórnarskrá.
Kærðu telja sig hafa sýnt fyllstu til‑
litssemi í vandasömu máli, ekki fáist
séð að kærandi falli undir 3. gr.
siðareglnanna um að eiga um sárt að
binda og þaðan af síður hafi kæranda
verið valdið óþarfa sársauka eða van‑
virðu. Kærðu hafna því að hafa brotið
3. gr. siðareglna og kefjast þess að
Siðanefnd úrskurði að ekki sé um brot
að ræða.

Umfjöllun:
Við yfirferð Siðanefndar á málinu
kemur skýrt fram að ágreiningur er
milli kæranda og kærðu um hvernig
málsaðilar lýsa samtölum sínum í

aðdraganda birtingar fréttarinnar.
Stendur þar orð gegn orði um hvort
kærandi hafi verið í viðtali til birtingar
og þá undir nafni eða ekki.
Hin kærða frétt snýst að miklu leyti um
fána á búningi lögregluþjóns og
hvaða skírskotun merking þeirra gæti
haft og greint er frá umfjöllun og
gangnrýni á samfélagsmiðlum varðandi þær eftir að mynd af lögregluþjóninum birtist á mbl.is. Vísað er í að
reiði hafi brotist út á samfélagsmiðlum
vegna myndarinnar sem sýni lögregluþjón bera fána á búningi sínum
sem sagðir eru umdeildir. Ekki er í
fréttinni tekin afstaða til þess hvaða
þýðingu umrædd merki hafa en nefnd
dæmi um mögulegar skírskotanir
merkinganna.
Einnig er rætt við yfirlögregluþjón hjá
embætti lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem segir að lögreglumenn
eigi ekki að bera nein merki sem ekki
eru viðurkennd á lögreglubúningi og
það hafi verið ítrekað við starfsfólk
embættisins.
Fram kemur einnig í fréttinni að
lögregluþjónninn á umræddri mynd
segist ekki hafa vitað af mögulegri
neikvæðri merkingu fánanna og telji
um ósanngjarna gagnrýni að ræða og

Man.is
Mál nr. 2/2020 -2021
Kærandi:
Hrefna Höskuldsdóttir
Kærðu:
Trausti Hafsteinsson, blaðamaður og
Reynir Traustason, ritstjóri á man.is
Kæruefni: Umfjöllun um systurson
kæranda á man.is sem fólst í birtingu
útdrátta úr minningargreinum í
Morgunblaðinu, þ.e. eftir kæranda,
móður hins látna og gamlan vin.

telur Siðanefnd að sjónarmið lögregluþjónsins hafi þannig komist til
skila.
Siðanefnd telur að lögreglumenn verði
að sæta því að fjallað sé um störf
þeirra og í þessu tilviki merkingar á
búningi lögregluþjóns sem ekki séu
viðurkenndur hluti lögreglubúnings.
Siðanefnd telur að í fréttinni hafi kærðu
lýst sjónarmiðum viðkomandi aðila og
dregið fram ýmsar hliðar málsins og
telur kærðu ekki hafa brotið gegn 3.
gr. siðareglna Blaðamannafélags
Íslands.

Úrskurður:
Kærðu, Kristín Ólafsdóttir og Nadine
Guðrún Yaghi, brutu ekki siðareglur í
máli þessu.
Reykjavík, 15. desember 2020.
Björn Vignir Sigurpálsson
Hjörtur Gíslason
Ásgeir Þór Árnason
Friðrik Þór Guðmundsson
Jóhannes Tómasson

ekki brotlegt

Málsmeðferð:
Kæran barst Siðanefnd BÍ 6.
nóvember 2020 og hún tekin fyrir á
fundi Siðanefndar BÍ þriðjudaginn 10.
nóvember. Þar var samþykkt að taka
kæruna til meðferðar og óska eftir
viðbrögðum hinna kærðu. Svar barst
frá ritstjóra man.is 11. nóvember.
Kæran var síðan tekin til umfjöllunar
24. nóvember og 15. desember.

Málavextir:
Kært er á grundvelli 3. gr. siðareglna

þar sem segir: „Blaðamaður vandar
upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og
framsetningu svo sem kostur er og
sýnir fyllstu tillitssemi í vandasömum
málum.“ Einnig er vísað til 6. gr.
reglnanna um að hver sá sem telur að
blaðamaður hafi brotið framangreindar
reglur geti kært ætlað brot til
Siðanefndar innan tveggja mánaða
frá birtingu. Fyrst skuli þó leita leiðréttingar mála hjá viðkomandi fjölmiðli. Fram kemur að hálfu kæranda
að þegar föstudaginn 30. október hafi
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Ú ÚRSKURÐIR
RSKURÐIR
verið sendur tölvupóstur á hina kærðu
hjá man.is þar sem athugasemd var
gerð við vinnubrögð en ekki hafi
komið nein viðbrögð af hálfu man.is. Í
svari man.is til Siðanefndar er hins
vegar krafist að kærunni verði vísað
frá en sýknað ella.

Umfjöllun:
Í bréfi kæranda til Siðanefndar segir
að hinn 28. október sl. hafi birst eftir
kæranda og tvo aðra minningargreinar
í Morgunblaðinu um systurson hans
sem var jarðsettur eftir hádegi sama
dag. Þennan sama morgun hafi birst
„frétt“ á vefsíðunni man.is um andlát
systursonarins. Erfitt sé að dæma af
efnistökum umrædds vefmiðils hvort
um sé að ræða fréttanetmiðil eða
vefsíðu af einhverjum öðrum toga.
Engu að síður telji aðstandendur
síðunnar a.m.k. að vefsíðan sé
fjölmiðill, sem haldið er úti af frétta- og
blaðamönnum. „Innihaldið í „fréttinni“
var endursögn á téðum minningar-

greinum. Fyrirsögnin var gerð sláandi
enda sennilega ætluð til að fá „klikk“.
Birtingin hafði mikil áhrif á fjölskylduna
sem var á sömu mínútum að gera sig
tilbúna til að fara til kirkju í útförina,“
segir þar.
Í svörum kærðu er því haldið fram að
hin kærða grein byggi alfarið á
minningargreinum í Morgunblaðinu
miðvikudaginn 28. október. Segir
orðrétt: „Ungur maður er fallinn frá,
alltof snemma, og hans minnst með
afar fallegum hætti. Þess var gætt að
vitna til heimilda í greininni sem birtist
þennan morgun. Um er, sem sagt, að
ræða birt efni og án þess að úr
samhengi væri slitið.“ Segir enn
fremur að man.is harmi að hafa valdið
aðstandendum sárindum enda aldrei
ætlunin að valda auknum harmi með
því að endurbirta minningargreinar
um hinn látna. Ævinlega sé gætt í
sambærilegum málum að hvergi væri
varpað skugga á minningu hins látna.
Greinin sé víðsfjarri því að vera

æsifrétt, eins og henni sé lýst í
kærunni. Hún byggi á orðréttum tilvísunum.
Birting minningargreinar í dagblaði er
opinber birting. Siðanefnd BÍ telur að
endurbirting eða útdráttur úr
minningargrein í öðrum miðli fari ekki í
bága við Siðareglur BÍ enda sé þar
ekki vikið frá upprunalegum texta eða
efnið brenglað.

Úrskurður:
Trausti Hafsteinsson og Reynir
Traustason hjá vefmiðlinum man.is
teljast ekki hafa brotið gegn Siðareglum BÍ.
Reykjavík, 15. desember, 2020.
Björn Vignir Sigurpálsson
Hjörtur Gíslason
Ásgeir Þór Árnason
Friðrik Þór Guðmundsson

Kæru gegn Stöð 2
vísað frá

Mál nr. 12/2019-2020
Kærandi:
N.N.
Kærði:
Fréttastofa Stöðvar 2.
Kæruefni:
Umfjöllun Fréttastofu Stöðvar 2 í
sjónvarpsfréttum mánudaginn 28.
september 2020 um dóm héraðsdóms
í forræðisdeilu kæranda og barnsmóður hans.
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Málsmeðferð:
Kæran barst Siðanefnd með tölvupósti
kæranda 14. október 2020. Siðanefnd
óskaði eftir andsvörum kærðu, sem
bárust með bréfi Páls Ásgrímssonar,
lögmanns, dags. 3. nóvember 2020.
Siðanefnd tók málið fyrir á fundi sínum
10. nóvember 2020 þar sem ákveðið
var að óska eftir endurriti þess dóms
héraðsdóms sem málið varðaði.
Hvorki kærandi né kærðu urðu við
beiðni Siðanefndar og báru fyrir sig
að þinghald í málinu hafi verið lokað.
Siðanefnd tók málið aftur fyrir á

fundum sínum 24. nóvember og 15.
desember 2020.

Málavextir:
Kærandi lýsir því að í greindum
fréttatíma hafi verið fjallað um
forræðisdeilu hans við barnsmóður
sína sem lokið hafði með því að
héraðsdómur hafi dæmt að forræði
barns þeirra skyldi vera hjá kæranda.
Í fréttinni hefði hins vegar verið dregin
upp mjög einhliða mynd af atvikum
og gefið hafi verið í skyn að með
dóminum væri verið að taka barn af

SIÐANEFNDAR
verndandi móður og setja það í
hendurnar á barnaníðingi. Fréttamaður átti viðtal við lögmann
barnsmóður kæranda í útsendingunni
og nefndi lögmaðurinn þar mjög
persónuleg atvik varðandi kæranda
sem ekki höfðu neina þýðingu við
úrlausn málsins. Kærandi vísar til
þess að fréttin hafi verið sett upp eins
og að blaðamaðurinn hefði lesið
dóminn og látið það líta út eins og að
með dóminum hefði móðurinni verið
hegnt fyrir að tálma umgengni við
kæranda en kærandi bendir á að
fjöldamörg önnur atriði höfðu þó áhrif
á niðurstöðuna án þess að þeirra væri
almennilega getið. Í kærunni nefnir
kærandi þrjú atriði sem hann kallar
stór mistök hjá fréttastofunni við
umfjöllunina, þ.e. 1) að um lokað
þinghald hafi verið að ræða og því
ólöglegt að fjalla um það á opinberum
vettvangi, 2) að hvorki kærandi né
lögmaður hans hafi verið spurðir út í
málið við vinnslu fréttarinnar og 3) að
friðhelgi og andleg líðan þeirra
persóna sem fjallað var um var virt að
vettugi.
Kærandi bendir á að vegna
þess að hvorki hann né
lögmaður hans hafi verið spurðir
álits hafi fréttaflutningurinn verið
óvandaður en þó sé verra að með
fréttaflutningnum hafi kærði tekið
gagnrýnislaust undir baráttu facebook
hópsins „Líf án ofbeldis“ en sá hópur
mun hafa látið forræðismál almennt til
sín taka. Kærandi telur umfjöllunina
ekki hafa átt neitt erindi til almennings
og í fréttaumfjölluninni hafi einhliða
verði tekið undir „lygar og ýkjur“
barnsmóður kæranda.
Eftir birtingu fréttaumfjöllunarinnar
hafði kærandi samband við kærða og
eftir nokkur samskipti ákvað kærði að
fjarlægja fréttina úr miðlum sínum
öðrum en tengingu við fréttatímann
sjálfan þar sem unnt er að nálgast
umfjöllunina.
Í andsvörum sem Páll Ásgrímsson,
lögmaður, ritar fyrir hönd kærðu, er
því hafnað að brotið hafi verið gegn
siðareglum. Tekið er fram að fréttin
hafi verið fjarlægð af vefmiðlinum vísir.is

af tillitssemi við kæranda en að í því
hafi ekki falist viðurkenning á því að
fréttin hafi verið efnislega röng. Bent
er á að ávirðingar kæranda snúist um
ummæli sem viðmælandi blaðamanns
hafi látið falla í viðtali en ekki blaðamaður sjálfur, ekkert sjálfstætt mat
hafi verið lagt á sannleiksgildi þeirra
ummæla lögmannsins og að Siðanefnd hafi áður komist að þeirri
niðurstöðu að þess verði ekki krafist
að andstæðum sjónarmiðum sé ávallt
gerð skil í sömu útsendingu. Þá er
vísað til þess að umfjöllunin eigi erindi
við almenning og að blaðamaður hafi
vandað upplýsingaöflun sína og kynnt
sér dóminn áður en fréttin „..fór í
loftið.“ Þá er bent á að dómurinn hafi
einkum horft til umgengni við mat á
því hvor aðila skyldi fara með forræðið.
Blaðamaður hafi átt viðtal í fréttinni við
prófessor í barnarétti við Háskóla
Íslands sem hafi lýst því að það væri
fordæmalaust að forsjá „…væri flutt
alveg yfir á eitt foreldri…“ vegna
umgengnistálmana. Bent er á að
fréttamaður hafi vandað upplýsingaöflun sína og kynnt sér dóminn
áður en fréttin „..fór í loftið.“ Loks
er byggt á því að lögmaður kæranda
hafi verið í

samskiptum
við kærða daginn
eftir og að honum hafi
verið gefinn kostur á að koma
sjónarmiðum sínum á framfæri sem
hann hafi afþakkað.

Umfjöllun:
Siðanefnd undirstrikar mikilvægi þess
að fjölmiðlar hafi frelsi til að fjalla um
erfið mál og dómar í forræðismálum
eru þar engin undantekning. Þá hefur
Siðanefnd í ýmsum fyrri úrskurðum
sínum árréttað mikilvægi aðhalds
fjölmiðla gagnvart valdhöfum, þ.m.t.
dómstólum.
Siðanefnd hefur áður komist að þeirri
niðurstöðu, eins og lögmaður kærðu
bendir á, að ekki verði ávallt gerð

krafa til þess að andstæðum
sjónarmiðum verði samstundis gerð
skil í fréttaumfjöllun en það verður að
vera háð mati hverju sinni. Þegar
fjallað er um efnisúrlausnir dómstóla í
vandasömum málum verður að gera
þá kröfu til blaðamanns að hann kynni
sér vel rökstuðning fyrir dómi enda
ber honum að vanda upplýsingaöflun
sína og úrvinnslu skv. 3. gr. siðareglna.
Einhliða fréttaflutningur þar sem
einungis er getið sjónarmiða annars
deiluaðila getur verið andstæður
þessari skyldu blaðamanns, einkum
ef ekki verður séð að brýna nauðsyn
hafi borið til að fjalla þegar í stað um
efnisniðurstöðu dómstóls. Við mat
Siðanefndar á því hvort blaðamaður
hafi gætt að þessari skyldu er
nauðsynlegt fyrir Siðanefnd að hafa
undir höndum þann dóm sem
fréttaumfjöllun er sprottin af eða
útdrátt úr honum þar sem röksemda
fyrir dómi er getið. Hvorki kærandi né
kærðu hafa lagt endurrit dómsins eða
útdrátt fyrir Siðanefnd. Fullyrðingar
kæranda og lögmanns kærðu um
inntak rökstuðnings dómsins fyrir
niðurstöðu sinni eru ekki á einn veg.
Kærandi bendir á að önnur atriði en
tálmun á umgengni hafi vegið
þungt á metaskálunum en
lögmaður kærðu vísar til þess
að dómurinn hafi einkum horft
til
tálmunar
móður
á
umgengni.. Hvorki kærandi
né kærðu urðu við beiðni
Siðanefndar um að leggja
endurrit dómsins eða útdrátt
úr honum til nefndarinnar. Af
þessum sökum getur Siðanefnd ekki
metið hvort vinnubrögð blaðamanns
hafi verið með þeim hætti að brotið
hafi verið gegn skyldum skv. 3. gr.
siðareglna. Málið telst því vera
vanreifað og er kærunni vísað frá
Siðanefnd.

Úrskurður:
Kæru þessari er vísað frá Siðanefnd.
Reykjavík, 15. desember 2020
Björn Vignir Sigurpálsson
Hjörtur Gíslason
Ásgeir Þór Árnason			
Friðrik Þór Guðmundsson
Jóhannes Tómasson
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F ÉFÉLAGASKRÁ
LAGASKRÁ

Félagaskrá BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

1		 Elín Pálmadóttir		
2

1/1/51

Hóf aðild
síðast:

1/1/51

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

43		 Guðlaugur Bergmundsson		

1/3/79

1/3/79
19/3/79

Matthías Johannessen		

1/1/51

1/1/51

44		 Fríða Proppé		

19/3/79

3 		 Fríða Björnsdóttir		

21/6/61

1/10/62

45		 Hilmar Karlsson		

1/6/79

1/6/79

Bragi Guðmundsson		

1/6/62

1/6/62

46		 Þórir Guðmundsson

1/5/79

1/5/79

4

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

5

Björn Vignir Sigurpálsson		

15/10/64

3/12/65

47		 Valgerður Þ Jónsdóttir		

1/6/79

1/6/79

6

Magnús Finnsson		

1/4/65

1/4/65

48		 Ellert Schram		

1/1/60

1/3/80

7

Steinar Lúðvíksson		

1/9/65

1/9/65

49		 Sveinn Kristján Guðjónsson		

1/1/73

1/5/80

8 		 Kári Jónasson		

1/1/62

1/1/62

50		 Anna Björnsson		

3/5/80

3/5/80

9

Ingvi Hrafn Jónsson		

1/1/66

1/1/66

51		 Eiríkur Jónsson

ÍSLENSK GETSPÁ

1/5/78

1/6/80

10 		 Árni Johnsen		

7/10/67

1/12/68

52		 Hjörtur Gíslason		

1/1/76

1/6/78

11		 Styrmir Gunnarsson		

1/6/65

12/4/70

53		 Kristján Már Unnarsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/9/80

1/8/02

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/70

1/10/71

54		 Agnes Guðrún Bragadóttir		

4/9/80

14/9/80

13		 Gunnar Valberg Andrésson		

1/1/67

6/4/72

55		 Valgerður Katrín Jónsdóttir		

15/9/81

15/9/81

12		 Sigtryggur Sigtryggsson

14		 Jóhannes Reykdal		

1/8/71

29/7/72

56		 Jón Víðir Sigurðsson

15		 Úlfar Þormóðsson		

14/7/71

24/8/72

57		 Sigmundur Ernir Rúnarsson

16		 Sigurdór Sigurdórsson		

1/1/71

1/1/73

MORGUNBLAÐIÐ

1/9/81

1/9/81

HRINGBRAUT

1/10/81

1/10/81

58		 Lúðvík Geirsson		

1/3/79

1/1/82
18/5/82

17		 Sigmundur Steinarsson		

1/5/72

1/8/73

BLAÐAMANNAFÉLAG ÍSLANDS

18/5/82

18		 Arnór G. Ragnarsson		

26/6/74

26/6/74

60		 Jón Baldvin Halldórsson		

1/6/82

1/6/82

19		 Árni Jörgensen		

1/6/73

26/6/74

61		 Skapti Hallgrímsson

AKUREYRI.NET

1/7/82

1/7/82

20		 Árni Þórarinsson		

1/1/71

19/9/74

62		 Magnús Sigurðsson		

1/10/82

1/10/82

21		 María Ólafsdóttir		

1/10/72

14/1/75

63		 Friðrik Þór Guðmundsson		

1/7/82

1/1/83

22		 Sveinn Sigurðsson		

1/1/73

1/2/75

64		 Valþór Hlöðversson

1/1/82

1/1/83

23		 Þórir Þorsteinsson		

1/1/75

20/5/75

65		 Páll Hilmar Ketilsson		

1/1/83

1/1/83

24		 Ágúst Ingi Jónsson

1/1/72

20/5/75

66		 Árni Sæberg Kristjánsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/2/83

1/2/83

67		 Guðmundur Sveinn Hermannsson

MORGUNBLAÐIÐ

30/5/83

30/5/83

68		 Helgi Bjarnason

MORGUNBLAÐIÐ

1/7/82

2/6/83

MORGUNBLAÐIÐ

25		 Ásgeir Tómasson		

1/9/75

1/9/75

26		 Borghildur Anna Jónsdóttir		

1/1/72

1/10/75

59		 Hjálmar Jónsson

RITFORM

27		 Ómar Andersen Valdimarsson		

1/1/69

1/9/75

69		 Óli Örn Andreassen		

1/1/76

1/7/83

28		 Ragnar Guðni Axelsson		

15/1/76

15/1/76

70		 Aðalsteinn Ingólfsson		

1/9/78

1/9/83

ATHYGLI EHF

1/5/76

1/5/76

71		 Eygló Stefánsdóttir		

1/1/77

1/4/84

29		 Gunnar E. Kvaran

30		 Jóhannes Tómasson		

20/6/76

20/6/76

LRH

1/5/84

1/5/84

31		 Gísli Sigurgeirsson		

8/6/72

1/9/76

73		 Sigurður Friðþjófsson		

1/5/84

1/5/84

32		 Gróa Ormsdóttir		

9/6/72

9/1/76

74		 Kristín Gunnarsdóttir		

1/6/84

1/6/84

72		 Júlíus Sigurjónsson

33		 Jónas Haraldsson		

10/6/72

9/4/77

75		 Anna Hólmfríður Yates		

1/5/84

1/5/84

34		 Ragnar Thor Sigurðsson		

11/6/72

1/6/77

76		 Guðmundur Ólafur Ingvarsson		

1/6/84

1/6/84

35		 Kjartan Stefánsson		

12/6/72

9/11/77

77		 Mörður Árnason		

1/6/84

1/6/84

78		 Ásdís Haraldsdóttir		

12/6/84

12/6/84

36		 Sigurður H Hreiðarsson		

13/6/72

1/1/77

37		 Sævar Guðbjörnsson		

14/6/72

7/11/77

38		 Álfheiður Ingadóttir		

15/6/72

1/1/79

79		 Árni Þórður Jónsson
80		 Guðbjörg R. Guðmundsdóttir

EIGNAUMSJÓN

1/6/84

1/6/84

GRUND

1/6/80

1/7/84

39		 Eiríkur Stefán Eiríksson		

16/6/72

26/1/78

81		 Þorsteinn J. Vilhjálmsson		

8/8/84

8/8/84

40		 Heiður Helgadóttir		

17/6/72

1/2/78

82		 Rúnar Ármann Arthúrsson		

1/1/73

1/9/84

41		 Kristinn Hallgrímsson		

18/6/72

1/6/78

83		 Jóhanna Árný Ingvarsdóttir		

1/9/84

1/9/84

42		 Emilía Björg Björnsdóttir		

1/9/74

2/10/78

84		 Valur Benedikt Jónatansson

1/1/85

1/1/85

HÓPBÍLAR
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F FÉLAGASKRÁ
ÉLAGASKRÁ BÍ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

Hóf aðild
síðast:

85		 Gullveig T. Sæmundsdóttir		

1/1/85

1/1/85

133		 Guðmundur O. Hilmarsson

NAUST MARINE

1/11/89

1/11/89

86		 Anna Kristine Magnúsdóttir		

1/3/77

1/1/85

134		 Jón Birgir Pétursson		

1/6/57

15/1/90

87		 Birgir Guðmundsson		

15/1/85

15/1/85

SERES HUGVERKASMIÐJA

1/2/90

1/2/90

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/3/85

1/3/85

136		 Björn Jóhann Björnsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/90

1/3/90

89		 Jón Guðmar Hauksson		

1/5/82

1/2/85

137		 Einar Falur Ingólfsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/86

1/6/86

88		 Edda Guðrún Andrésdóttir

135		 Elín Sveinsdóttir

90		 Guðrún Sigríður Guðlaugsdóttir		

1/3/84

1/4/85

138		 Þórunn Þórsdóttir		

1/6/90

1/6/90

91		 Skúli Unnar Sveinsson

NORRÆNA FERÐASKRIFST.

1/6/83

1/6/85

139		 Þorlákur Helgi Helgason		

1/8/90

1/8/90

92		 Bragi V. Bergmann

140		 Pétur Steinn Guðmundsson

28/8/86

23/8/90

FREMRI ALMANNATENGSL

1/9/85

1/9/85

93		 Sigurður Már Jónsson		

17/9/85

17/9/85

141		 Pétur Þorsteinsson		

1/11/90

1/11/90

94		 Peter Radovan Jan Vosicky		

1/1/86

1/1/86

142		 Bjarni Harðarson		

11/1/91

11/1/91

143		 Steingrímur Sævarr Ólafsson

1/5/85

1/1/91

95		 Pjetur Sigurðsson

DELOITTE EHF

KSÍ

7/4/86

7/4/86

96		 Páll Helgi Hannesson		

1/5/86

1/5/86

144		 Sigurður Bogi Sævarsson

MORGUNBLAÐIÐ

2/1/91

2/1/91

97		 Ragnhildur Sverrisdóttir

LANDSVIRKJUN

1/6/86

1/6/86

145		 Gestur Einar Jónasson		

1/4/91

1/4/91

98		 Steinþór Guðbjartsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/84

1/1/86

146		 Magnús Hjörleifsson		

10/4/91

10/4/91

99		 Ingibjörg Bára Sveinsdóttir		

1/8/86

1/8/86

147		 Anna Gunnhildur Ólafsdóttir		

1/6/88

1/6/91

SÆVARR SLF.

100		 Brynjar Gauti Sveinsson		

1/9/86

1/9/86

148		 Hildur Helga Sigurðardóttir		

6/6/80

27/7/91

101		 Jóhannes Sigurjónsson		

1/10/86

1/10/86

149		 Telma Lucinda Tómasson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/92

1/10/98

102		 Sigurveig Jónsdóttir		

1/10/86

1/10/86

150		 Geir Agnar Guðsteinsson		

1/6/92

1/6/92

103		 Jón Kristján Sigurðsson

FÍB

1/12/86

1/12/86

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/92

1/6/92

104		 Birna Þórðardóttir		

1/1/87

1/1/87

152		 Margrét Elísabet Ólafsdóttir		

1/9/87

1/6/92

105		 Bryndís Kristjánsdóttir		

1/9/86

1/1/87

153		 Jóna Rúna Kvaran		

1/1/73

15/9/92
15/9/92

151		 Guðni Einarsson

106		 Margrét Sverrisdóttir		

1/1/87

1/3/87

154		 Þorgeir Ástvaldsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

15/9/92

107		 Elín Albertsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/78

1/5/87

155		 Þorvaldur Örn Kristmundsson		

1/4/93

1/4/93

108		 Ómar Friðriksson

MORGUNBLAÐIÐ

20/5/84

1/5/87

156		 Bergljót Davíðsdóttir		

5/3/87

1/11/93

157		 Bragi Þór Jósefsson		

1/12/93

1/12/93

109		 Jóhann Ólafur Halldórsson

RITFORM

1/5/87

1/5/87

110		 Kristín Helga Gunnarsdóttir

UPPSTREYMI

12/9/87

12/9/87

158		 Orri Páll Ormarsson

111		 Bogi Þór Arason		

14/9/87

14/9/87

159		 Lárus Karl Ingason

112		 Geir Ragnar L. Andersen		

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/94

1/6/94

LJÓSMYND ÚTGÁFA

1/1/87

31/5/94

1/10/87

1/10/87

160		 Reynir Traustason		

13/6/94

13/6/94

RÚV

28/10/87

28/10/87

161		 Þorsteinn Gunnarsson		

1/10/94

1/10/94

114		 Ómar Þ. Ragnarsson		

1/1/88

1/1/88

162		 Steingerður Steinarsdóttir

1/12/94

1/12/94

113		 Haukur Holm

115		 Óttar Halldór Sveinsson		

3/1/88

3/1/88

116		 Heimir Már Pétursson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/4/88

16/9/05

117		 Hallur Þorsteinsson		

9/5/88

9/5/88

118		 Guðjón Guðmundsson
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Hóf aðild
síðast:

163		 Jón Kaldal

BIRTINGUR
FORSÍÐA

1/5/95

1/5/95

164		 Gunnar Hersveinn Sigursteinsso		

1/6/95

1/6/95

165		 Karl Blöndal

1/6/95

1/6/95

MORGUNBLAÐIÐ

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

15/5/88

15/5/88

166		 Svava Jónsdóttir		

1/7/95

1/7/95

119		 Kristján Jónsson		

5/6/86

25/5/88

167		 Guðjón Einarsson		

15/10/95

15/10/95

120		 Margrét Þóra Þórsdóttir		

1/6/83

1/6/88

1/1/96

1/1/96

168		 Guðjón Guðmundsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

121		 Þorfinnur Ómarsson		

1/7/88

1/7/88

169		 Þórður Ingimarsson		

1/1/80

1/2/96

122		 Björn Leósson		

1/7/88

1/7/88

170		 Haraldur Jónasson		

1/6/96

1/6/96

123		 Kristján Sigurjónsson		

1/8/88

1/8/88

171		 Kjartan Þorbjörnsson		

1/1/90

1/6/96

124		 Guðlaug Konráðsdóttir		

1/9/88

1/9/88

172		 Guðrún Hálfdánardóttir

MORGUNBLAÐIÐ

4/6/96

4/6/96

125		 Stefán Ásgrímsson		

1/9/88

1/9/88

173		 Auðunn Arnórsson		

1/6/95

1/7/96

126		 Sigrún Soffía Hafstein VERKFRÆÐINGAFÉL. ÍSLANDS

10/10/88

10/10/88

174		 Valgerður Anna Jóhannsdóttir		

20/8/96

20/8/96

127		 Lúðvík Örn Steinarsson		

1/8/88

1/3/89

175		 Arndís Þorgeirsdóttir

128		 Hilmar Bragi Bárðarson

VÍKURFRÉTTIR

1/7/89

1/7/89

176		 Gísli Þorsteinsson

129		 Ásgeir Friðgeirsson		

1/8/89

1/8/89

177		 Guðsteinn Bjarnason

KENNARASAMBAND ÍSLANDS

1/11/96

1/11/96

ORIGO

1/11/96

1/11/96

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/1/97

1/1/97

130		 Hulda Gunnarsdóttir		

1/9/89

1/9/89

handbolti.is

1/5/97

1/5/97

131		 Þorgeir Lawrence		

1/10/89

1/10/89

179		 Arnar Björnsson		

1/5/97

1/5/97

132		 Valtýr Björn Valtýsson		

1/11/89

1/11/89

180		 Sigrún Birna Birnisdóttir		

1/6/97

1/6/97
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178		 Ívar Benediktsson

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

181		 Anton Brink Hansen

Hóf aðild
síðast:

FRÉTTABLAÐIÐ

5/8/97

5/8/97

182		 Styrmir Guðlaugsson		

1/5/88

1/10/97

183		 Hávar Sigurjónsson		

1/12/97

1/12/97

MÍMIR-SÍMENNTUN

1/3/98

1/3/98

185		 Ragnheiður Linnet		

15/6/98

15/6/98

184		 Jóhanna Steinunn Snorradóttir
186		 Kristinn Garðarsson

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

229		 Árni Hallgrímsson
230		 Silja Björk Huldudóttir
231		 Brjánn Jónasson
232		 Kristín Heiða Kristinsdóttir
233		 Kolbrún Bergþórsdóttir

Hóf aðild
síðast:

HVALUR

1/5/03

1/5/03

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/03

1/6/03

BSRB

1/6/03

1/6/03

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/03

1/6/03

FRÉTTABLAÐIÐ

23/6/03

23/6/03

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/88

13/7/98

234		 Guðrún H Finnsdóttir		

12/11/03

12/11/03

187		 Magnús Hlynur Hreiðarsson STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

15/9/98

15/9/98

235		 Svanborg Sigmarsdóttir		

27/11/03

27/11/03

188		 Lóa Pind Aldísardóttir

Lóa Production

15/9/98

15/9/98

236		 Þóra Kristín Ásgeirsdóttir

ÍSLENSK ERFÐAGREINING

1/1/04

1/1/04

ASÍ

1/9/98

1/9/98

237		 Stefán Þór Karlsson		

24/1/04

24/1/04

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

3/2/99

3/2/99

238		 Unnur Hrefna Jóhannsdóttir		

1/2/04

1/2/04

191		 Róbert Marshall		

1/3/99

1/3/99

239		 Indiana Ása Hreinsdóttir MENNINGARFÉ. AKUREYRAR

6/2/04

6/2/04

192		 Sigurjón R. Sigurjónsson		

1/1/89

1/1/89

193		 Jakob Bjarnar Grétarsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/9/91

1/11/97

194		 Óskar Ófeigur Jónsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/99

1/6/99

242		 Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/90

1/6/99

24		 Brynhildur Björnsdóttir

189		 Snorri Már Skúlason
190		 Trausti Hafliðason

195		 Gunnþóra Gunnarsdóttir

240		 Júlía Guðrún Ingólfsdóttir
241		 Kristófer Helgason

FRÉTTABLAÐIÐ

1/3/04

1/3/04

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/04

1/5/04

LÆKNABLAÐIÐ

1/5/04

1/5/04

VÍSINDAFÉLAG ÍSLENDINGA

1/6/04

1/6/04

196		 Þóra Þórarinsdóttir		

1/6/99

1/6/99

244		 Jón Pétur Jónsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/04

1/6/04

197		 Þórarinn Baldur Þórarinsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/99

1/8/99

245		 Lillý Valgerður Pétursdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/9/04

1/9/04

198		 Hörður Kristjánsson

BÆNDABLAÐIÐ

1/9/99

1/9/99

246		 Halldór Tinni Sveinsson

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/10/04

1/10/04

199		 Garðar Örn Úlfarsson

FRÉTTABLAÐIÐ

15/9/96

15/9/96

ORIGO

17/11/04

17/11/04

Fasteignaviðhald ehf.

1/1/00

1/1/00

248		 Sigurður Guðmundur Tómasson		

1/1/78

18/11/04

201		 Tómas Gunnarsson

SECURITAS

15/1/00

15/1/00

249		 Brynja Dögg Friðriksdóttir		

1/3/05

1/3/05

202		 Njáll Gunnlaugsson

FRÉTTABLAÐIÐ

18/2/00

18/2/00

203		 Jóhann Hlíðar Harðarson		

1/5/00

1/5/00

22/5/00

22/5/00

200		 Þröstur Emilsson

204		 Steinunn Stefánsdóttir
205		 Vilmundur Hansen

HÁSKÓLINN BIFRÖST

247		 Ingi Ragnar Ingason

250		 Bjarni Ólafsson
251		 Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
252		 Sigtryggur Ari Jóhannsson

ATON.JL

1/6/05

1/6/05

UMFÍ

1/5/05

1/5/05

FRÉTTABLAÐIÐ

20/5/05

20/5/05

BÆNDABLAÐIÐ

1/6/00

1/6/00

253		 Gunnar Gunnarsson

AUSTURGLUGGI

8/8/05

8/8/05

206		 Sigríður Björg Tómasdóttir		

1/6/00

1/6/00

254		 Sigrún María Kristinsdóttir		

1/4/00

9/9/05

207		 Sigurður Elvar Þórólfsson GOLFSAMBAND ÍSLANDS

19/6/00

19/6/00

29/9/05

29/9/05

208		 Ómar Óskarsson		

255		 Logi Bergmann Eiðsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/00

1/10/00

1/10/05

1/10/05

BIRTINGUR

1/1/00

1/1/01

257		 Helgi Snær Skagfjörð Sigurðsso

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/05

1/10/05

210		 Loftur Atli Eiríksson		

1/5/84

1/1/01

258		 Stígur Helgason		

1/12/05

1/12/05

259		 Eliza Jean Reid		

14/12/05

14/12/05

209		 Guðríður Haraldsdóttir
211		 Kristján Hjálmarsson

256		 Karl Heimir Karlsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

H:N MARKAÐSSAMSKIPTI

9/4/01

9/4/01

212		 Edda Jóhannsdóttir		

20/4/01

20/4/01

260		 Valur Grettisson

REYKJAVIK GRAPEVINE

1/1/06

1/1/06

213		 Jóhann Ágúst Hansen		

25/4/01

25/4/01

261		 Svanfríður Inga Jónasdóttir		

1/1/06

1/1/06

214		 Marta María Jónasdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/01

1/5/01

262		 Svavar Hávarðsson

215		 Freyr Bjarnason

MORGUNBLAÐIÐ

4/6/01

4/6/01

263		 Höskuldur Kári Schram

KJARNINN

1/7/01

1/7/01

264		 Kristinn Hrafnsson

216		 Sunna Ósk Logadóttir
217		 Eiríkur Stefán Ásgeirsson

FISKIFRÉTTIR

1/2/06

1/2/06

RÚV

1/2/06

1/2/06

Sunshine Press Productions

1/2/06

1/2/06
25/3/06

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/01

1/7/01

265		 Eyþór Árnason		

1/4/03

218		 Margrét Hugrún Gústavsdóttir		

12/7/01

12/7/01

266		 Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir

STUNDIN

1/4/06

1/4/06

1/9/01

1/9/01

267		 Höskuldur Daði Magnússon

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/99

1/6/99
1/12/05

219		 Óli Kristján Ármannsson

KOM

220		 Sigurður Már Harðarson

BÆNDABLAÐIÐ

1/9/01

1/9/01

SAGA FILM

1/10/01

1/10/01

LÆKNABLAÐIÐ

26/11/01

26/11/01

221		 Hildur Kristjánsdóttir
222		 Védís Skarphéðinsdóttir

268		 Lára Ómarsdóttir

AZTIQ

1/12/05

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/8/06

1/8/06

270		 Sigurjón Magnús Egilsson		

12/5/87

1/8/06

269		 Janus Sigurjónsson

223		 Hörður Magnússon

HM Media

1/7/00

1/7/00

271		 Kristjana Björg Guðbrandsdótti

224		 Eyrún Magnúsdóttir

KJARNINN

1/6/01

1/6/01

272		 Sigríður Björk Bragadóttir

225		 Henry Birgir Gunnarsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/11/02

1/11/02

226		 Vilhelm Gunnarsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

10/1/03

10/1/03

274		 Kolbeinn Þorsteinsson		

1/1/07

1/1/07

STUNDIN

1/1/03

1/1/03

275		 Ragnheiður Gyða Jónsdóttir		

1/3/04

1/2/07

BÆNDABLAÐIÐ

25/2/03

25/2/03

276		 Gerður Harðardóttir		

15/2/07

15/2/07

227		 Jón Trausti Reynisson
228		 Erla Hjördís Gunnarsdóttir

273		 Þórður Snær Skagfjörð Júlíusso

IÐAN

15/9/06

15/9/06

SALT ELDHÚS

1/10/06

1/10/06

KJARNINN

20/10/06

20/10/06
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277		 Hrund Þórsdóttir		

1/3/07

1/3/07

325		 Kolbrún Björnsdóttir

278		 Sveinn Guðmar Waage		

1/3/07

1/3/07

326		 Kristín Ýr Gunnarsdóttir

279		 Helga Arnardóttir

Hóf aðild
síðast:

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS

1/12/10

1/12/10

ATON.JL

1/12/10

1/12/10

ARRANO

1/4/07

1/4/07

327		 Þorgeir Ólafsson		

1/7/10

1/2/11

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

15/4/07

15/4/07

328		 Hlín Einarsdóttir		

1/2/11

1/2/11

SUNNLENSKA

1/5/07

1/5/07

329		 Þorkell Þorkelsson		

3/6/85

1/2/11

282		 Einar Þór Sigurðsson

FRÉTTABLAÐIÐ

15/5/07

15/5/07

330		 Hanna Ruth Ólafsdóttir

RAUÐI KROSSINN

1/1/11

1/1/11

283		 Baldur Guðmundsson

JÁKÁ

1/9/07

1/9/07

331		 Sólrún Lilja Ragnarsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/11

1/1/11

332		 Óskar Þór Halldórsson		

30/1/11

30/1/11

280		 Gunnar Reynir Valþórsson

281		 Guðmundur Karl Sigurdórsson

284		 Freyr Rögnvaldsson

STUNDIN

1/9/07

1/9/07

285		 Sigríður Víðis Jónsdóttir		

1/9/07

1/9/07

286		 Vala Ósk Bergsveinsdóttir AMNESTY INTERNATIONAL

26/9/07

26/9/07

334		 Guðlaug S. Sigurðardóttir
335		 Sveinn Birkir Björnsson

287		 Sindri Sindrason

333		 Þóra Tómasdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/10/07

1/10/07

288		 Ingimar Karl Helgason		

1/10/07

1/10/07

336		 Hallur Már Hallsson

289		 María Ólafsdóttir		

1/10/07

1/10/07

337		 Viktoría G. Hermannsdóttir

290		 Sigríður Hagalín Björnsdóttir		

1/11/07

1/11/07

338		 Viðar Guðjónsson

291		 Hrefna Sigurjónsdóttir

SJÓVÁ-ALMENNAR

1/11/07

1/11/07

339		 Hödd Vilhjálmsdóttir

292		 Sigurður Mikael Jónsson

UNICEF Á ÍSLANDI

1/12/07

1/12/07

293		 Ragnheiður Tryggvadóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/08

1/2/08

SÍMINN

1/2/08

1/2/08

294		 Tómas Þór Þórðarson

ADVANIA

1/4/11

1/4/11

MORGUNBLAÐIÐ

1/4/11

1/4/11

ÍSLANDSSTOFA

1/6/11

1/6/11

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/11

1/6/11

RÚV

1/6/11

1/6/11

LED BIRTINGAR

1/8/11

1/8/11

KVIS

1/9/11

1/9/11

340		 Hörður Ægisson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/10/11

1/10/11

341		 Benedikt Bóas Hinriksson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/1/12

1/1/12

342		 Kjartan G Kjartansson		

1/3/12

1/3/12

295		 Haraldur Guðjónsson Thors		

1/4/08

1/4/08

343		 Svana Lovísa Kristjánsdóttir

EPAL

1/5/12

1/5/12

296		 Eva Georgs. Ásudóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/08

1/6/08

344		 Ingvar Pétur Guðbjörnsson SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN

1/6/12

1/6/12

297		 Þorbjörg Alda Marinósdóttir		

1/7/08

1/7/08

345		 Elvar Geir Magnússon

FÓTBOLTI.NET

1/6/12

1/6/12

FÓTBOLTI.NET

1/6/12

1/6/12

BIRTINGUR

1/7/12

1/7/12

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/12

1/8/12

298		 Freyr Arnarson

RÚV

1/10/08

1/10/08

346		 Magnús Már Einarsson

299		 Ragnar Santos

RÚV

1/10/08

1/10/08

347		 Hanna Ingibjörg Arnarsdóttir

300		 Þór Ægisson

RÚV

1/10/08

1/10/08

348		 Ernir Eyjólfsson

301		 Vilhjálmur Þór Guðmundsson

RÚV

1/10/08

1/10/08

349		 Þorsteinn Kr. Ásgrímsson Melén

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/12

1/6/12

302		 Guðmundur Bergkvist Jónsson

RÚV

1/10/08

1/10/08

350		 Lilja Katrín Gunnarsdóttir		

1/1/09

1/1/09

303		 Sighvatur Jónsson		

1/1/09

1/1/09

351		 Ester Andrésdóttir		

1/10/12

1/10/12

304		 Ingi Freyr Vilhjálmsson
305		 Sigrún Ósk Kristjánsdóttir
306		 Eggert Jóhannesson

STUNDIN

1/1/09

1/1/09

352		 Katrín Brynja Hermannsdóttir

ÍSLENSK GETSPÁ

1/11/12

1/11/12

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/09

1/1/09

353		 Kolbeinn Tumi Daðason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/12/12

1/12/12

MORGUNBLAÐIÐ

14/10/03

1/2/09

354		 Haukur Viðar Alfreðsson CIRCUS AUGLÝSINGASTOFA

1/12/12

1/12/12

307		 Þorbjörg Eva Erlendsdóttir		

1/4/09

1/4/09

355		 Haraldur Þór Stefánsson		

1/5/13

1/5/13

308		 Sara McMahon

UN WOMEN Á ÍSLANDI

1/6/09

1/6/09

356		 Katrín Rut Bessadóttir

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

1/5/13

1/5/13

309		 Birgir Olgeirsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/9/09

1/9/09

357		 Zoe Robert

RAUÐI KROSSINN

1/3/13

1/3/13

310		 Ragnhildur Aðalsteinsdóttir		

1/9/09

1/9/09

358		 Guðmundur Magnússon

MORGUNBLAÐIÐ

1/8/13

1/8/13

311		 Ólöf Jakobína ErnudóttirKRABBAMEINSFÉLAG ÍSLANDS

1/9/09

1/9/09

359		 Elín Hrund Þorgeirsdóttir		

1/1/13

1/1/13

1/10/09

1/10/09

360		 Lára Halla Sigurðardóttir

VERKÍS

1/5/13

1/5/13

313		 Gunnlaugur Einar Briem		

1/3/02

2/11/09

361		 Stefán Gunnar Sveinsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/12

1/6/12

314		 Kjartan Kjartansson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/10

1/1/10

362		 Gunnþórunn Jónsdóttir		

1/6/13

1/6/13

315		 Baldur Hrafnkell Jónsson		

1/4/10

1/4/10

363		 Stefán Árni Pálsson

1/6/13

1/6/13

312		 Guðmundur Benediktsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

316		 Jóhann Garðar Vídó Ólafsson		

1/5/10

1/5/10

364		 Gunnlaugur Helgason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/13

1/7/13

317		 Álfrún Pálsdóttir

1/6/10

1/6/10

365		 Erla Björg Gunnarsdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/8/13

1/8/13

1/6/10

1/6/10

366		 Heiða Rós Helgadóttir

HEIÐA H LJOSMYNDIR

1/5/13

1/5/13

HÖNNUNARMIÐSTÖÐ ÍSLANDS

318		 Aðalsteinn Kjartansson
319		 Þröstur Ernir Viðarsson

RÚV
VIKUBLAÐIÐ

1/7/10

1/7/10

367		 Birgir Þór Harðarson

RÚV

1/9/13

1/9/13

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/10

1/8/10

368		 Hörður Sveinsson		

1/5/13

1/5/13

321		 Matthías Árni Ingimarsson		

1/9/10

1/9/10

369		 Sigurborg Selma Karlsdóttir		

1/9/13

1/9/13

320		 Björk Eiðsdóttir
322		 Anna Lilja Þórisdóttir

36

Hóf aðild
síðast:

RÚV

1/10/10

1/10/10

370		 Jón Júlíus Karlsson

UMF GRINDAVÍKUR

1/9/13

1/9/13

323		 Agnes Ósk Valdimarsdóttir		

1/11/10

1/11/10

371		 Samúel Karl Ólason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/10/13

1/10/13

324		 Kristján Jónsson

1/11/10

1/11/10

372		 Fanney Birna Jónsdóttir

PARADOX

1/10/13

1/10/13

MORGUNBLAÐIÐ
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373		 Kjartan Atli Kjartansson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/11/13

1/11/13

421		 María Erla Kjartansdóttir

BIRTINGUR

1/9/16

1/9/16

374		 Þórhildur Þorkelsdóttir

RÚV

1/5/13

1/5/13

422		 Hörður Snævar Jónsson

433.is

1/11/16

1/11/16

375		 Sindri Sverrisson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/13

1/5/13

MORGUNBLAÐIÐ

29/2/04

29/2/04

424		 Þóroddur Bjarnason

BIRTINGUR

1/12/13

1/12/13

425		 Magnús Heimir Jónasson

376		 Pétur Atli Lárusson
377		 Hákon Davíð Nielsen Björnsson

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/14

1/1/14

379		 Einar Ólason		

378		 Frosti Kr. Logason

17/5/04

17/5/04

380		 Snærós Sindradóttir Bachmann
381		 Hildur Friðriksdóttir

1/1/17

1/1/17

MORGUNABLAÐIÐ

1/12/16

1/12/16

FRÉTTABLAÐIÐ

1/1/17

1/1/17

426		 Baldvin Örn Berndsen		

1/2/14

1/5/17

427		 Fríða Eyjólfsdóttir

1/2/17

1/2/17

FEYKIR

RÚV

1/3/14

1/3/14

428		 Sigríður Inga Sigurðardóttir

Í BOÐI NÁTTÚRUNNAR

1/2/17

1/2/17

ORF Líftækni hf.

1/3/14

1/3/14

42 9 Sigríður Sólan Guðlaugsdóttir		

1/10/06

1/6/17

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/4/14

1/4/14

430		 Helgi Vífill Júlíusson

HRINGBRAUT

1/5/14

1/5/14

431		 Guðrún Selma Sigurjónsdóttir

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

1/12/05

1/12/05

382		 Ingvar Haraldsson
383		 Linda H. Blöndal Hrafnkelsdóttir
384		 Ásgeir Jónsson

423		 Jean Francois Tessier		

432		 Guðrún Hulda Pálsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/12

1/1/17

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/17

1/3/17

BÆNDABLAÐIÐ

1/5/11

1/5/11

385		 Ragnheiður O Davíðsdóttir		

1/8/14

1/8/14

433		 Þorgerður Anna Gunnarsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/17

1/5/17

386		 Atli Ísleifsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/14

1/7/14

434		 Atli Steinn Guðmundsson		

1/3/08

1/6/17

387		 Sunna Kristín Hilmarsdóttir		

1/9/14

1/9/14

435		 Sylvía Rut Sigfúsdóttir

1/6/17

1/6/17

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

BIRTINGUR

1/5/13

1/5/13

436		 Hulda Hjálmarsdóttir

KRAFTUR

1/5/17

1/5/17

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/13

1/5/13

437		 Arnar Þór Ingólfsson

KJARNINN

1/6/17

1/6/17

390		 Sunna Karen Sigurþórsdóttir STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/14

1/6/14

438		 Guðrún Erlingsdóttir

KENNARASAMBAND ÍSLANDS

1/6/17

1/6/17

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/11/14

1/11/14

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/13

1/6/13

440		 Aðalheiður Ámundadóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/15

1/2/15

441		 Ingvi Þór Sæmundsson

388		 Guðný Hrönn Antonsdóttir
389		 Sunna Sæmundsdóttir
391		 Jóhann Óli Eiðsson
392		 Kristján H. Johannessen
393		 Nadine Guðrún Yaghi

439		 Margrét Helga Erlingsdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/17

1/7/17

FRÉTTABLAÐIÐ

1/7/17

1/7/17

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/8/17

1/8/17

394		 Einar Guðmann		

1/3/15

1/3/15

442		 Folda Guðlaugsdóttir

BIRTINGUR

1/9/17

1/9/17

395		 Arnþrúður Karlsdóttir

ÚTVARP SAGA

1/2/15

1/2/15

443		 Bára Huld Beck Sigfúsdóttir

KJARNINN

1/10/17

1/10/17

RÚV

1/6/14

1/6/14

444		 María Björk Guðmundsdóttir

RÚV

1/10/17

1/10/17

FRÉTTABLAÐIÐ

1/10/17

1/10/17

Pbb

1/4/88

1/10/17

396		 Andri Yrkill Valsson
397		 Skúli Halldórsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/14

1/5/14

445		 Ari Brynjólfsson

398		 Björn Þorfinnsson

DV

1/3/15

1/3/15

446		 Katrín Lovísa Ingvadóttir

399		 Ragnar E. Arnar Finnbogason		

1/6/15

1/6/15

447		 Kristinn Haukur Guðnason

FRÉTTABLAÐIÐ

1/12/17

1/12/17
1/12/17

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/15

1/6/15

448		 Lovísa Arnardóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/12/17

401		 Eggert Þór Jónsson

RÚV

1/4/15

1/4/15

449		 Þórlindur Kjartansson		

1/1/18

1/1/18

402		 Ásdís Ásgeirsdóttir

MORGUNABLAÐIÐ

1/6/13

1/6/13

450		 Hjalti Freyr Ragnarsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/18

1/1/18

400		 Jóhann Ólafsson

403		 Þórgnýr Einar Albertsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/15

1/5/15

451		 Jóhann Ingi Hafþórsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/17

1/3/18

404		 Tryggvi Páll Tryggvason

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/8/15

1/8/15

452		 Steindór Grétar Jónsson

STUNDIN

1/1/18

1/1/18

405		 Erla María Markúsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/9/15

1/9/15

453		 Anton Ingi Leifsson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/18

1/2/18

406		 Styrmir Kári Erwinsson STYRMIR KÁRI & HEIÐDÍS PH

1/3/12

1/6/15

454		 Andie Sophia Fontaine

REYKJAVIK GRAPEVINE

1/1/18

1/1/18

407		 Eva Björk Ægisdóttir		

1/1/15

1/1/15

455		 Artur Zbigniew Bieniek

REYKJAVÍK GRAPEVINE

1/10/15

1/3/18

408		 Jónatan Grétarsson		

1/10/15

1/10/15

456		 Aníta Estiva Harðardóttir

K100

1/2/18

1/2/18

MORGUNBLAÐIÐ

1/4/07

1/11/15

457		 Margrét Stefánsdóttir		

7/1/00

1/3/18

410		 Finnur Orri Thorlacius		

1/12/15

1/12/15

458		 Kristófer Kristjánsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/2/18

1/2/18

411		 Daníel Rúnarsson		

1/5/08

1/3/16

459		 Berghildur Erla Bernharðsd. STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/2/18

1/2/18

409		 Kristinn Magnússon

412		 Hafliði Breiðfjörð Guðmundsson		

1/2/16

1/2/16

460		 Kristinn Páll Teitsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/14

1/3/18

413		 Þorsteinn Friðrik Halldórsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/16

1/5/16

461		 Aðalbjörn Sigurðsson

GILDI-LÍFEYRISSJÓÐUR

1/3/18

1/3/18

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/16

1/6/16

462		 Gunnlaugur Snær Ólafsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/3/18

1/3/18

415		 Höskuldur Marselíusarson		

1/6/16

1/6/16

463		 Guðrún Ósk Guðjónsdóttir

DV

1/3/18

1/3/18

416		 Heiðdís Guðbjörg Gunnarsd. STYRMIR KÁRI & HEIÐDÍS PH

1/5/16

1/5/16

464		 Jóhanna Kristín Andrésdóttir

DV

1/6/16

1/4/18

20/4/08

1/8/16

465		 Auður Ösp Guðmundsdóttir		

1/4/18

1/4/18

414		 Elín Margrét Böðvarsdóttir

417		 Páll Friðriksson
418		 Þorkell Máni Pétursson

FEYKIR
STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/8/16

1/8/16

466		 Kristjón Kormákur Guðjónsson		

1/4/18

1/4/18

419		 Hildur Loftsdóttir		

1/10/98

1/7/16

467		 Ragna Gestsdóttir

BIRTINGUR

1/5/16

1/4/18

1/7/15

1/3/18

468		 Kristín Ólafsdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/4/18

1/4/18

420		 Hjörvar Ólafsson

FRÉTTABLAÐIÐ
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469		 Bjarni Helgason
470		 Guðrún Óla Jónsdóttir

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/18

1/5/18

517		 Lilja Hrund Ava Lúðvíksdóttir

BIRTINGUR

1/5/18

1/5/18

518		 Þórunn Hjartardóttir

Hóf aðild
síðast:

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/18

1/11/19

FRÉTTABLAÐIÐ

1/2/20

1/2/20

471		 Kristín Kristinsdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/18

1/5/18

519		 Þórður Arnar Þórðarson		

1/1/14

1/2/20

472		 Elísabet Inga Sigurðardóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/5/18

1/5/18

520		 Grettir Gautason

ATON.JL

1/2/20

1/2/20

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/18

1/5/18

521		 Oddur Freyr Þorsteinsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/3/20

1/3/20

RÚV

1/4/12

1/10/17

522		 Fanndís Birna Logadóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/3/20

1/3/20

BIRTINGUR

1/8/18

1/8/18

523		 Urður Örlygsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/4/20

1/4/20

524		 Snorri Másson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/19

1/4/20

473		 Ragnhildur Þrastardóttir
474		 Sigríður Dögg Auðunsdóttir
475		 Hallur Karlsson

476		 Björg Magnúsdóttir		

1/8/18

1/8/18

477		 Magnús Geir Eyjólfsson

RÚV

1/9/18

1/9/18

525		 Jón Ármann Steinsson		

1/1/00

1/4/20

478		 Ásta Andrésdóttir		

7/6/04

1/9/18

526		 Sölvi Tryggvason		

1/6/04

1/5/20

527		 Valgarður Gíslason

1/6/04

1/5/20

479		 Karen Dröfn Kjartansdóttir		

8/11/04

1/9/18

480		 Oddur Ævar Gunnarsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/11/18

1/11/18

528		 Grétar Þór Sigurðsson

KJARNINN

1/4/18

1/5/20

REYKJAVÍK GRAPEVINE

1/11/18

1/11/18

529		 Arnþór Birkisson		

1/3/08

1/5/20

481		 Hannah Jane Cohen

FRÉTTABLAÐIÐ

482		 Sylvía Hall

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/12/18

1/12/18

530		 Steinunn Ásmundsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/19

1/6/20

483		 Vésteinn Örn Pétursson

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/12/18

1/12/18

531		 Þórður Gunnarsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/20

1/6/20

RÚV

1/12/18

1/12/18

484		 Rúnar Ingi Garðarsson
48 5 Kári Finnsson

Creditinfo Lánstraust

486		 Sveinn Ólafur Melsted

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

487		 Olga Björt Þórðardóttir

532		 Hlédís Maren Guðmundsdóttir

1/3/14 01.01.219

533		 Friðrik Indriðason

1/1/19

534		 Sólveig Baldursdóttir

1/1/19

HAFNFIRÐINGUR

1/3/14

1/2/19

535		 Arnar Þór Þórisson

488		 Jérémie Richard		

1/3/19

1/3/19

536		 Jónas Atli Gunnarsson

489		 Gunnar Smári Helgason

TROLLI.IS

1/3/19

1/3/19

537		 Heimir Hannesson

490		 Ríkharð Óskar Guðnason

1/4/19

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/4/19

491		 Hallgerður Kolbrún E. Jónsd. STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN		

1/4/19

492		 Birna Dröfn Jónasdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/4/19

493		 Ingunn Lára Kristjánsdóttir

1/4/19

STUNDIN

1/6/20

1/6/20

AUSTURGLUGGINN

20/2/06

1/8/20

Lifðu núna

1/11/92

1/9/20

RÚV

1/9/20

1/9/20

KJARNINN

1/6/18

1/9/20

DV

1/9/20

1/9/20

538		 Andrea Sigurðardóttir

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/10/20

1/10/20

539		 Alma Mjöll Ólafsdóttir

STUNDIN

1/2/19

1/10/20

540		 Jón Sigurðsson Nordal

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/20

1/10/20

MORGUNBLAÐIÐ

1/10/20

1/10/20

DV

1/9/19

1/10/20

FRÉTTABLAÐIÐ

1/10/20

1/10/20

FRÉTTABLAÐIÐ

1/4/19

1/4/19

541		 Oddur Þórðarson

494		 Sunna Valgerðardóttir

RÚV

1/6/10

1/4/19

542		 Máni Snær Þorláksson

495		 Erla Dóra Magnúsdóttir

DV

1/4/19

1/4/19

54 3 Elías Þórsson

496		 Veronika Steinunn Magnúsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/18

1/4/19

544		 Helena Rakel Jóhannesdóttir STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

497		 Steingerður Sonja Þórisdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/3/18

1/4/19

545		 Hólmfríður Gísladóttir

498		 Arnar Tómas Valgeirsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/18 01.04.219

499		 Sandra Guðrún Guðmundsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/5/19

1/5/19

547		 Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir		

DV

1/5/19

1/5/19

548		 Erla Hlynsdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/6/19

1/6/19

549		 Einar Karl Gunnarsson

500		 Jóhanna María Einarsdóttir
501		 Hafsteinn Þór Þórðarson
502		 Kristlín Dís Ingilínardóttir

1/11/20

1/11/20

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/10

1/11/20

DV

1/5/15

1/11/20

546		 Íris Hauksdóttir

1/3/06

1/9/20

DV

15/5/07

1/12/20

ÚTVARP SAGA

1/11/20

1/11/20

FRÉTTABLAÐIÐ

1/6/19

1/6/19

550		 Jón Bjarki Magnússon		

1/5/10

1/11/20

MORGUNBLAÐIÐ

1/6/19

1/6/19

551		 Gunnar Þór Nilsen		

1/4/16

1/12/20

504		 Stefanía Anna Fl. Albertsdótti		

1/6/18

1/6/19

552		 Anna Brynja Baldursdóttir		

1/5/12

1/1/21

503		 Rósa Margrét Tryggvadóttir
50 5 Eiður Þór Árnason

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/7/19

1/7/19

553		 Jónas Margeir Ingólfsson

SAGA FILM

1/5/10

1/1/21

506		 Karítas Ágústsdóttir

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/1/16

1/5/19

554		 Þór Steinarsson

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/18

1/1/21

RÚV

24/5/04

1/7/19

555		 Gunnhildur Sif Oddsdóttir

MORGUNBLAÐIÐ

1/1/21

1/1/21

507		 Bergsteinn Sigurðsson
508		 Hjördís Erna Þorgeirsdóttir

FRÉTTABLAÐIÐ

1/8/19

1/8/19

556		 Þorvarður Pálsson

FRÉTTABLAÐIÐ

1/1/21

1/1/21

509		 Anna Marsibil Clausen

RÚV

30/1/13

1/9/19

557		 Bjarki Sigurðsson

DV

1/3/21

1/3/21

510		 Júlíus Þór Halldórsson

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/9/19

1/9/19

558		 Björn Steinbekk Kristjánsson		

1/4/21

1/4/21

511		 Ástgeir Ólafsson

VIÐSKIPTABLAÐIÐ

1/9/19

1/9/19

FRÉTTABLAÐIÐ

1/10/19

1/10/19

AUSTURGLUGGINN

1/9/19

1/9/19

512		 Þórdís Lilja Gunnarsdóttir
513		 Benedikt Karl Gröndal
514		 Alexander Gunnar Kristjánsson
515		 Óttar Kolbeinsson Proppé
516		 Þórunn Elísabet Bogadóttir

38

Hóf aðild
síðast:

MORGUNBLAÐIÐ

1/5/17

1/6/19

STÖÐ2/VÍSIR/BYLGJAN

1/11/19

1/11/19

RÚV

1/6/07

1/1/20

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2021

559		 Jón Þór Stefánsson

DV

1/3/21

1/3/21

FRÉTTABLAÐIÐ

1/4/21

1/4/21

561		 Halldór Kolbeins		

3/4/96

15/4/21

562		 Svanur Már Snorrason		

15/1/08

15/4/21

560		 Þorvaldur Sigurbjörn Helgason

563		 Helgi Seljan Jóhannsson

RÚV

1/4/21

1/4/21

564		 Sigríður Elín Ásmundsd. FÉLAG ÍSL. HJÚKRUNARFR.

14/9/04

1/4/21

FÉLAGASKRÁ
Nr:		 Nafn:
Vinnustaður:
Hóf störf:
					

565		 Ágúst Borgþór Sverrisson
566		 Davíð Jónsson

DV

1/4/21

Hóf aðild
síðast:

1/4/21

Nr: Nafn:
Vinnustaður: Hóf störf:
				

569		 Ingólfur Björn Stefánsson		

Hóf aðild
síðast:

1/5/21

1/5/21

ÚTVARP SAGA

1/4/21

1/4/21

570		 Hulda Margrét Óladóttir		

1/6/21

1/6/21

STÖÐ 2/VÍSIR/BYLGJAN

1/12/16

1/4/21

571		 Jim Smart		

1/5/21

1/5/21

568		 Vilborg Einarsdóttir		

1/5/21

1/5/21

572		 Brynjólfur Ólason

1/5/21

1/5/21

567		 Aníta Guðlaug Axelsdóttir

LIFÐU NÚNA

Endurmenntunar- og háskólasjóður blaðamanna

Námsstyrkir
Stjórn Endurmenntunar- og
háskólasjóðs Blaðamannafélags
Íslands

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

auglýsir eftir umsóknum um styrki

• Nám við háskóla á Íslandi

úr sjóðnum, vegna lengra eða

• Annað lengra nám og námskeið hérlendis

skemmra náms fastráðinna félaga í BÍ

• Endurmenntun í erlendum skólum
s.s. hjá NJC í Árósum
• Önnur sérstök námskeið erlendis

Umsóknum skal skilað til skrifstofu BÍ.
Hægt er að sækja um á heimasíðunni

www.press.is eða með því að senda

Styrkir vegna styttri námskeiða hér heima eru greiddir
á skrifstofu BÍ.

BLAÐAMAÐURINN • 1 / 2021
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Munið Styrktarsjóð BÍ
Styrktarsjóður var settur á laggirnar í kjölfar kjarasamninga Blaðamannafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins
snemma árs 2001. Reglugerð um starfsemi sjóðsins var samþykkt á aðalfundi félagsins þá um vorið og hafa
starfsreglur á grundvelli reglugerðarinnar verið í mótun síðan þá, en með vexti sjóðsins hefur fjölgað þeim
málefnum sem sjóðurinn hefur getað látið sig varða. Allir fullgildir félagsmenn í BÍ, sem greitt hafa
í sjóðinn í sex mánuði, eiga aðild að sjóðnum. Eftirfarandi reglur grilda frá apríl 2020:
Laun í veikindum:
Styrktarsjóður tryggir full laun smkvæmt hæsta launaflokki
hverju sinni í eitt ár eftir að veikindi hefjast að
frádregnum veikindarétti samkvæmt kjarasamningum.

Fæðingarstyrkir og ættleiðing:
Veittir eru styrkir vegna fæðingar barns. Styrkirnir taka
mið af lengd fæðingarorlofs og eru að lágmarki 105
þúsund kr. og að hámarki 210 þúsund kr. Viðbótarstyrkur
er veittur vegna útgjalda við ættleiðingu barns.

Hjartaskoðun:
Eftirlit vegna hjartasjúkdóma er greitt að fullu.

Krabbameinsskoðun:
Krabbameinsskoðanir eru greiddar að fullu.

Lækniskostnaður:

Varðandi endurgreiðslu almenns lækniskostnaðar eru
félagsmenn beðnir um að halda til haga kvittunum.
Styrkurinn greiðist út í lok almanaksárs samkvæmt yfirliti
frá Sjúkratryggingum Íslands. Endurgreiddur er kostnaður
umfram 12.000 kr. á ári og að 35.200 krónum ári, þannig
að hámark endurgreiðslu getur numið 23.200 krónum.

Sjúkraþjálfun og -nudd:

Sjóðurinn greiðir helming kostnaðar vegna sjúkraþjálfunar
og sjúkranudds að hámarki 40 þúsund kr. á ári.

Dánarbætur:
Sjóðurinn greiðir dánarbætur vegna andláts fullgildra
félagsmanna og barna þeirra. Styrkfjárhæð nemur 400
þúsund kr.

Endurhæfing:

Greiddur er helmingur kostnaðar vegna endurhæfingar hjá
H-L stöðinni.

Tæknifrjóvganir:
Tæknifrjóvganir: Greiddur er 50% kostnaðar vegna
tæknifrjóvgana samkvæmt gjaldskrá Tryggingastofnunar
ríkisins.

Sálfræðikostnaður:

Greitt er allt að 112.500 kr. á ári samkvæmt nánari
reglum. Skilyrði að meðferðin sé að læknisráði og þarf að
framvísa beiðni frá trúnaðar- eða heimilislækni um að
viðkomandi hafi þurft á meðferðinni að halda. Greitt fyrir
15 skipti á hverjum tólf mánuðum að hámarki 7.500 kr.
fyrir hvert skipti.

Heilsuhæli:
Greitt er vegna dvalar á viðurkenndum heilsuhælum
innlands allt að helmingur kostnaðar þó ekki meira en 100
þús. kr. á hverjum tólf mánuðum.

Gleraugu og heyrnartæki:
Tekið er þátt í kostnaði vegna kaupa á gleraugum og
heyrnartækjum sem nemur allt að helmingi kostnaðar
samkvæmt framlögðu frumriti reiknings allt að kr. 75
þúsund á 24 mánaða fresti fyrir gleraugu og 250.000 kr.
fyrir heyrnartæki.

Lasermeðferð á augum:
Greiddur er 75 þús. kr. styrkur vegna aðgerðar á hvoru
auga. Sama gildir fyrir augasteinaskipti.
Greitt er vegna dvalar á viðurkenndum heilsuhælum
innlands allt að helmingur kostnaðar þó ekki meira en 100
þús. kr. á hverjum tólf mánuðum.

Göngumæling/Innlegg:
Greiddur er 75% kostnaðar, þó að hámarki 20 þús. kr.
vegna göngumælingar og innleggja samkvæmt læknisráði.
Sambærileg endurgreiðsla vegna annarra minniháttar
hjálpartækja.

Tannlæknakostnaður:
Greiddur er helmingur kostnaðar umfram 50 þúsund kr. að
300 þúsund kr. vegna tannlæknakostnðar af
heilsufarsástæðum. Athugið að hér er ekki um árlegan rétt
að ræða. Styrkur getur þó aldrei oðrið hærri en 125
þúsund kr. í skipti. Eftir að hafa verið fullgildur félagi í 10
ár eða lengur stofnast réttur til viðbótarstyrkjs vegna
tannlæknakostnaðar sem nemur helmingi kostnaðar allt að
300 þúsund kr.

Heilsuefling:
Veittur er styrkur vegna heilsueflingar sem getur numið
allt að helmingi kostnaðar, þó ekki hærri en sem nemur 30
þús. kr. á hverju almanaksári gegn framvísun frumrits
reiknings. Ákvörðunin gildir vegna útgjalda sem stofnað
hefur verið til á árinu.

Mikil útgjöld vegna heilbrigðisþjónustu:
Ef um mikil útgjöld er að ræða vegna heilbrigðisþjónustu,
sem ekki fellur undir neinn lið hér að ofan er hægt að
sækja sérstaklega um styrk vegna þess til stjórnar
sjóðsins. Umsókn skal studd gögnum og reikningum vegna
útlagðs kostnaðar.

Almennt gildir að forsenda endurgreiðslu er framvísun frumrits fullgildra greiðslukvittana vegna útlagðs kostnaðar.
Um greiðslu fæðingarstyrkja gildir að leggja þarf fram greiðsluáætlun frá fæðingarorlofssjóði Tryggingastofnunar ríksins um greiðslur frá sjóðnum
í fæðingarorlofi. Reikningar fyrra almanaksárs eru tækir til endurgreiðslu, en ekki eldri reikningar.

Nánari upplýsingar er að finna á vef Blaðamannafélagsins, www.press.is

