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Inngangur 
Ný stjórn Stúdentafélags Háskólans í Reykjavík var kosin í mars 2019. Stjórnarmeðlimir voru 

Leó Snær Emilsson, formaður, Tómas Kolbeinn Georgssson, varaformaður, Alexander 

Guðmundsson, gjaldkeri, Júlía Ingadóttir, upplýsingafulltrúi og Guðlaugur Þór Gunnarsson, 

hagsmunafulltrúi en meðlimirnir buðu sig fram í einstaklings kosningum. Þessi ársskýrsla gerir 

grein fyrir helstu verkefnum og störfum fyrir starfsárið en athuga verður að skýrslan er ekki 

tæmandi yfir alla viðburði starfsársins. Fyrir hönd Stúdentafélagsins þetta árið vil ég skila 

þakkarkveðjum og óskum öllum nemendum góðs gengis í áframhaldandi vexti í félags- og 

hagsmunamálum innan og utan skólans. Við lögðum okkur vel fram við að bæta hagsmuni 

stúdenta, efla traust SFHR og auka sýnileika félagsins, vonumst við eftir því að komandi 

stjórnir muni halda því góðverki áfram. 

__________________________________ 

Leó Snær Emilsson 

Formaður SFHR 2019-2020 
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Ávarp formans 
Á þessu líðandi ári hef ég vaxið mikið og lært 

mikið af störfum Stúdentafélagsins. Hér í 

Háskólanum í Reykjavík er hlustað vel á okkar 

óskir og vil ég þakka þeim starfsmönnum sem 

hafa tekið vel í okkar hugmyndir að umbótum 

og styrkt okkar mál. Það er gaman að sjá 

hversu virkir nemendur eru að segja sínar 

skoðanir, biðja um umbætur og koma með 

hugmyndir til að bæta skólann. 

Þegar núverandi stjórn tók við keflinu 

myndaðist strax sterk tengls og vinskapur. Allir 

lögðu sig fram og gerðu störf félagsins 

einfaldari fyrir vikið. Fyrri önnin gékk mjög vel 

þar sem við náðum að byggja upp gott 

samstarf með nemendafélögunum í 

Háskólanum.  

Á seinni önninni fór stjórnin í vettvengsferð til Danmerkur að heimsækja DTU. Þar fengum við að 

fræðast um það hvernig elsta stúdentafélag Evrópu starfaði. Við náðum að taka inn hugmyndir sem 

við komum áfram á stjórn Háskólans í Reykjavík.  

Okkar helsta baráttumál var að gera Stúdentafélagið aðgengilegra og bæta móralinn í garð 

Stúdentafélagsins. Við héldum kakó hádegi yfir veturinn, bingó, uppfærðum kjallaran og undirbjuggum 

samning við Síman um að endurbæta kjallaran enn frekar. Næsta stjórn þarf þá að taka við þeim bolta 

og gera kjallaran heillandi. 

Þetta skólaár hefur verið skrýtið á tímum COVID-19 sem gerði það að verkun að hætta þurfti við 

stærstu árshátíð HR frá upphafi og færa alla kennslu í fjarnám. 

Ég vil þakka öllum nemendum Háskólans, öllum þeim sem mönnuðu stjórn SFHR og öllum sem komu 

nálægt störfum félagsins. Næsta ár verður enn betra, ég get fullvissað ykkur um það.  

Hlutverk SFHR 
Stúdentafélag Háskólans í Reykjavík, SFHR, er hagsmunafélag stúdenta við Háskólann í Reykjavík. SFHR 

ber að standa vörð um hagsmuni félagsmanna sinna, stuðla að akademískri umræðu meðal 

félagsmanna og auka samheldni milli deilda. Allir sem stunda nám við Háskólann í Reykjavík eru 

meðlimir í félaginu og eru engin félagsgjöld. Stjórnarmeðlimir SFHR eru tengiliðir milli nemenda og 

stjórnenda skólans þar sem unnið er náið saman að uppbyggingu gæðamála í kennslu, aðstöðu 

nemenda og fleira. Fulltrúi SFHR situr í flestum ráðum og stjórnum skólans og er þar með rödd 

stúdenta.  

Stjórn Stúdentafélagsins er skipuð fimm stúdentum úr grunn- eða framhaldsnámi við Háskólann í 

Reykjavík. Formaður stjórnar fundum og kemur fram fyrir hönd Stúdentafélagsins bæði innan skóla og 

utan auk þess að hafa yfirumsjón með starfsemi á vegum félagsins og ber hann endanlega ábyrgð á 

málefnum þess. Formaður situr í framkvæmdastjórn Háskólans í Reykjavík og situr einnig fundi 
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Háskólaráðs. Varaformaður ritar fundargerðir stjórnarfunda, er formaður alþjóðanefndar SFHR og 

tengiliður stjórnar við erlenda nemendur innan skólans auk Alþjóðaskrifstofu skólans. Varaformaður 

sér um helstu samskipti við framkvæmdastjórnar Stúdentafélagsins, nefndir Stúdentafélagsins og 

fulltrúa félagsins í framkvæmdastjórn Landssamtaka íslenskra stúdenta. Gjaldkeri hefur umsjón með 

fjárráðum SFHR og útbýr fjárhagsáætlun félagsins. Hagsmunafulltrúi vinnur að hagsmunamálum 

nemenda og gæðamálum náms. Einnig vinnur hann með hagsmunafulltrúum nemendafélaganna, 

hefur umsjón með fyrirspurnum nemenda um LÍN og ber ábyrgð að uppfylla skyldur samkvæmt 

þjónustusamningi sem er gerður við LÍN hvert ár. Hagsmunafulltrúi ber ábyrgð á endurskoðun laga 

Stúdentafélagsins. Upplýsingafulltrúi ber ábyrgð á öllum samfélagsmiðlum og öllu útgefnu efni 

félagsins. Hann vinnur náið með nemendafélögum skólans til þess að tryggja gott upplýsingaflæði og 

svo að hægt sé að upplýsa nemendur sem best hverju sinni.  

Nemendafélög Háskólans í Reykjavík eru sex hjá grunnnemum og þrjú hjá framhaldsnemum. Formaður 

hvers félags situr í framkvæmdarstjórn SFHR og er þannig tryggt samvinnu nemenda allra deilda og að 

nemendafélögin hafa áhrif á viðburði og ákvarðanir SFHR.  

SFHR er með skrifstofu í húsnæði Háskólans í Reykjavík í stofu M205. Stúdentafélagið heldur úti 

heimasíðunni www.sfhr.is, er með Facebook like-síðu undur nafninu Stúdentafélag Háskólans í 

Reykjavík og er einnig með netfang, studentafelag@ru.is, þar sem öllum fyrirspurnum er svarað. 

Nemendur eru eindregið hvattir til þess að senda hvers kyns ábendingar eða spurningar á SFHR en 

alltaf er reynt að svara eftir bestu getu. 
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Stjórn félagsins 2019-2020 

Formaður              Varaformaður 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leó Snær Emilsson                 Tómas Kolbeinn Georgsson 

leo16@ru.is                  tomasg17@ru.is 

661-4510                  696-3842 

 

 

 

Upplýsingafulltrúi    Hagsmunafulltrúi     Gjaldkeri 

Júlía Ingadóttir    Guðlaugur Þór Gunnarsson      Alexander Guðmundsson 

juliai17@ru.is     gudlaugur17@ru.is       alexanderg17@ru.is 

779-1986     775-9599       693-3399 
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Áherslur 
Við settum okkur markmið að auka aðgengi allra að skólanum og er það komið í ferli að setja sjálfvirka 

hurðaopnara á allar kennslustofur í HR. Við settum okkur einnig markmið að bæta samskipti við 

starfsmenn og vorum við dugleg að hafa samband við viðeigandi starfsmann í hvert skipti sem þess 

þurfti. Starfsmenn HR tóku vel í það og voru þar af leiðandi einnig virk að hafa samband við okkur ef 

eitthvað mikilvægt stóð á. 

Upplýsingaflæði á milli Stúdentafélagsins og aðildarfélaga var mjög gott og bættist eftir því sem leið á 

starfsárið. Þar að auki stofnaði félagið að sjálfsögðu facebook hóp fyrir alla nemendur í félagsstörfum 

eins og fyrrum stjórnir hafa gert. 

Við héldum áfram að bæta sýnileika okkar, þá bæði innan og utan veggja skólans og að vera dugleg að 

bæta upplýsingaflæði á samfélagsmiðlum okkar. Við lögðum áherslu að allar upplýsingar sem komu 

frá okkur væru bæði á íslensku og ensku svo að erlendir nemendur gætu fylgst með. Af þeim 

samfélagsmiðlum sem við notum var Facebook og Instagram mest notað en þar náum við til flestra 

nemenda. 

Við héldum áfram að halda kaffi- og hádegi þar sem við tókum á móti spurningum og ræddum við 

nemendur um málefni innan skólans. Við veittum upplýsingar um Lánasjóð Íslenskra Námsmanna 

samkvæmt samningi okkar við sjóðinn og minntum nemendur á mikilvægar dagsetningar tengdar 

umsóknarfresti. 

Almennt erum við mjög stolt af því sem afrekað var á okkar stjórnartíð og hlökkum til að nýta þá 

reynslu sem við fengum á lífsleiðinni. Við skiljum við okkar verkefni með von um að næsta stjórn muni 

taka við keflinu og hlökkum til að frétta af nýjum umbótum og áherslum þeirra. 

Framkvæmdarstjórn SFHR 2019-2020 
• Leó Snær Emilsson, formaður SFHR 

• Tómas Kolbeinn Georgsson, varaformaður SFHR 

• Alexander Guðmundsson, Gjaldkeri SFHR 

• Júlía Ingadóttir, upplýsingafulltrúi SFHR 

• Guðlaugur Þór Gunnarsson, hagsmunafulltrúi SFHR 

• Kristín María Reynisdóttir, formaður Atlas 

• Unnur Stefánsdóttir, formaður Lögréttu 

• Iðunn Getz Jóhannsdóttir, formaður Markaðsráðs 

• Ingibjörg Aldís Hilmisdóttir, formaður Pragma 

• Sólrún Ásta Björnsdóttir, formarðu Tvíundar 

• Selma Rós Axelsdóttir, formaður Mentes 

Leó Snær, formaður SFHR, stjórnaði fundum Framkvæmdarstjórnar SFHR og upplýsti fulltrúa 

nemendafélagsins um þau málefni sem voru í gangi hverju sinni. Sameiginlegir viðburðir SFHR og 

nemendafélaganna voru skipulagðir á framkvæmdarstjórnarfundum. Nemendafélögin aðstoðuðu 

SFHR að kynna verkefni fyrir öllum nemendum og taka þátt í að skipuleggja og halda utan um 

viðburði. Fyrir utan fundina fór einnig mikið af samskiptum Framkvæmdastjórnar SFHR fram á 

lokuðum Facebook hóp 
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Ráð og stjórnir  

Framkvæmdastjórn HR  
Framkvæmdastjórn HR skipa rektor skólans, framkvæmdastjóri tengsla, deildarforsetar allra deilda 

skólans, fulltrúi námsráðs, fulltrúi rannsóknarráðs, framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs, 

framkvæmdastjóri rekstrar, framkvæmdastjóri gæða og mannauðsstjóri skólans. Þá situr formaður 

SFHR í Framkvæmdastjórn HR sem fulltrúi nemenda. Á borð framkvæmdastjórnar koma öll 

mikilvægustu málefni sem varða HR og tekur stjórn alltaf lokaákvörðun á öllum stærstu málefnum allra 

stoðsviða háskólans.  

Háskólaráð HR 
Í Háskólaráði HR sitja 10 fulltrúar atvinnulífs, akademíu og stjórnsýslu. Háskólaráð er vettvangur 

umræðna um stefnumótun háskólans um nám, kennslu og rannsóknir, auk tengsla háskólans og 

atvinnulífsins. Formaður SFHR, hefur áheyrnasæti í háskólaráði auk allra deildarforseta skólans. 

Námsráð 
Námsráð gegnir mikilvægu hlutverki í gæðastarfi HR og hefur það hlutverk að fjalla um málefni er 

tengjast kennslu og námi, bæði í grunn- og framhaldsnámi út frá almennum námsog námsmatsreglum. 

Í ráðinu sitja fulltrúar allra deilda ásamt einum fullrúa nemenda, sem þetta skólaárið var Guðný Björg 

Barkardóttir, varformaður SFHR. Nýr formaður Námsráðs tók við störfum á þessu skólaári, Hafrún 

Kristjànsdóttir en formaður ráðsins er skipaður af rektor. Ráðið heyrir beint undir rektor og situr 

formaður í framkvæmdastjórn háskólans. Námsráð mótar kennslustefnu HR og fylgist með framþróun 

hennar. Í því felst m.a. að hvetja til og styðja góða og framsækna kennsluhætti. 

Byggingafélag námsmanna (BN) 
Byggingafélag námsmanna annast rekstur, útleigu og viðhald stúdentaíbúða í eigu félagsins og er SFHR 

aðildarfélag að BN. Hin þrjú aðildarfélög BN eru Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Listaháskóli 

Íslands og Tækniskólinn. Annar hver formaður SFHR situr í stjórn félagsins, því hver og einn fulltrúi 

situr í tvö ár. Því situr Eygló María Björnsdóttir, formaður SFHR, í stjórninni til tveggja ára. Varamaður 

stjórnar BN var Auður Erna Pétursdóttir. 

Landsamtök íslenskra stúdenta (LÍS) 
SFHR á tvo fulltrúa í fulltrúaráði LÍS, en á starfsárinu sem er að líða voru fulltrúar Stúdentafélagsins 

þau Leó Snær og Guðlaugur Þór. Varamenn voru þau Júlí , upplýsingafulltrúi SFHR, og Tómas Kolbeinn, 

varaformaður SFHR. Landssamtök íslenskra stúdenta voru stofnuð í nóvember árið 2013 sem 

hagsmunasamtök allra íslenskra stúdenta og regnhlífasamtök allra átta hagsmunasamtaka íslenskra 

háskólanema en þetta árið urði samtökin 5 ára gömul. Hlutverk samtakanna er að standa vörð um 

hagsmuni háskólanema hérlendis sem og hagsmuni íslenskra háskólanema á alþjóðavettvangi. Um leið 

eiga samtökin að skapa samstarfsvettvang fyrir íslensk stúdentafélög, vera þátttakandi í alþjóðlegu 

hagsmunasamstarfi háskólanema og vinna að samræmingu gæðastarfs í íslenskum háskólum. 

Samtökin geta í sameiginlegu umboði allra aðildarfélaga farið með samningsumboð og komið fram 

fyrir þeirra hönd gagnvart stjórnvöldum, fjölmiðlum og öðrum aðilum. Landsþing LÍS var haldið á 

Akureyri, helgina 5. – 8. mars. 

Heimasíða samtakanna er www.haskolanemar.is og hafa allir stúdentar tækifæri á að sækja um að 

vera í nefndum samakanna. 

Stjórn LÍN 
Formaður, varaformaður, fulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytis, fulltrúi fjármála- og 

efnahagsráðuneytis og fulltrúar námsmannahreyfinganna SÍNE, SHÍ, BÍSN og SÍF skipta stjórn LÍN. 

http://www.haskolanemar.is/
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Mennta- og menningarmálaráðherra skipar formann og varaformann stjórnar og einn fulltrúa 

ráðuneytisins. Þá skipar fjármála- og efnahagsráðuneytið einn fulltrúa. Rebekka Rún Jóhannesdóttir 

hefur setið í stjórninni fyrir hönd BÍSN frá árinu 2017 til 2019 en Rebekka var formaður SFHR 2016- 

2017. Tveir fulltrúar voru tilnefndir í ráðið þann 26. Apríl 2019 en þau voru Erna Leifsdóttir, 

mastersnemi í lögfræði við Háskólann í Reykjavík og Teitur Erlingsson sem útskrifaðist úr Háskólanum 

á Bifröst haustið 2018. 

Háskólagarðar 
Áætlað var að reisa rúmlega 300 stúdentaíbúðir á svæðinu við rætur Öskjuhlíðar, austan megin við 

Nauthólsveg. Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir að byggja 112 íbúðir og er stefnt að því að 

jarðvinnuframkvæmdir hefjist seinna á árinu. Framkvæmdir áttu að hefjast haustið 2017 en seinka 

þurfti framkvæmdum um einhverja mánuði. Þessar íbúðir verða í eigu sjálfseignarstofnunar sem HR 

hefur stofnað og verða eingöngu í boði fyrir nemendur og starfsmenn HR. Þetta verður mikilvægur 

valkostur til viðbótar við þær 470 íbúðir í eigu BN og þær 300 sem þeir ætla að byggja á næstu árum. 

Fyrsta skóflustungan við Háskólagarðanna var tekin á þann 20. September 2019 en Ari Kristinn 

Jónsson, rektor HR, Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðerra, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri 

Reykjavíkur og Eygló María Björnsdsóttur, fyrrum formaður SFHR tóku fyrstu skóflustunguna á 

athöfninni. Munu fyrstu íbúðirnar fara í útleigu fyrir næstu önn. 

Nefndir 

Alþjóðanefnd 
Í lögum SFHR er ákvæði þar sem fram kemur að stofna þurfi alþjóðanefnd hvert skólaár og 

varaformaður SFHR hefur yfirumsjón með nefndinni. Hlutverk nefndarinnar er fyrst og fremst að gæta 

hagsmuna erlendra nemenda við HR og vera tengiliður erlendra nemenda við SFHR og þar af leiðandi 

við stjórnendur skólans. Einnig á nefndin að sjá um að skipuleggja viðburði og ferðir fyrir erlenda 

nemendur og HR-buddies á vegum alþjóðaskrifstofunnar, tryggja að allir viðburðir skólans séu 

aðgengilegir fyrir erlenda nemendur auk þess að koma með umbætur á samskiptum HR og íslenksra 

nemenda við erlendu nemendurna. 

Árshátíðarnefnd 
Árshátíðarnefnd SFHR sér um að skipuleggja stærsta viðburð skólaársins, árshátíð HR. Á þessum 

glæsilega viðburði koma nemendur saman og njóta borðhalds, skemmtiatriða og HR musical, 

söngvakeppni skólans. Störf nefndarinnar eru að skipuleggja árshátíðina frá A-Ö, þar sem að á hverju 

ári kemur ný nefnd að nánast tómu borði. Það er að mörgu að huga þegar þarf að skipuleggja árshátíð 

en þeir helstu eru að ákveða staðsetningu fyrir samkvæmið, útvega skemmtiatriði, skreytingar og 

veisluþjónustu. Nefndin hóf störf í ágúst 2019. 

Eftirfarandi skipuðu nefndina: 

• Leó Snær – formaður árshátíðarnefndar 

• Alexander Guðmundsson 

• Guðlaugur Þór 

• Júlía Ingadóttir 

• Tómas Kolbeinn 

• Aleksandra Agata 

• Alexender Mar 

• Arnar Rut 

• Bjarki Laxdal 
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• Ingibjörg Lúcía 

• Ísól Rut 

• Kritín María 

• Róbert Elís 

• Selma Rós 

• Selma Rún 

• Tryggvi Björn 

• Unnur Kaldalóns 

Viðburðir 

Nýnemadagar 
Á þessu skólaári var ákveðið að sameina nýnemadag íslenskra nemenda og erlendra skiptinema. Voru 

þá allar ræður og kynningar haldnar á íslensku og ensku. Á nýnemadeginum voru öll nemendafélög 

viðstödd ásamt SFHR til að kynna nýjum nemendum fyrir þeim félagsstörfum sem eru í boði innan 

skólans. Líkt og á fyrri árum voru tvær deildir fyrir hádegi og tvær eftir hádegi og var Ari rektor erindi í 

hádeginu svo að allir hópar væru á staðnum til að heyra ávörpin. Lang flestir nemendur voru mjög 

ánægðir með fyrirkomulagið og fannst það ganga enn betur en í fyrra en þó má að sjálfsögðu betur 

fara og betrumbæta á milli ára. Mentorar sáu um að kynna erlendum nemendum skólann en í 

nýnemavikunni bauð SFHR nýjum skiptinemum í laser tag þar sem þau gátu kynnst hvort öðru og stjórn 

stúdentafélagsins. Á vorönn var svo haldinn nýnemadagur fyrir erlenda skiptinema þar sem samskonar 

fyrirkomulag átti sér stað, þá voru engir íslenskir nemendur innritaðir 

Ólympíuleikar 
Leikarnir voru haldnir 16.-20. semptember 2019. Mentes varð Ólympíumeistari HR árið 2019. 

Árshátíð HR 
Alls var búið að kaup 830 miða þegar það þurfti að taka þá ákvörðun að hætta við hátíðina vegna 

COVID 19. Þetta stefndi í stærstu og mest öðruvísi árshátíð sem háskóli á Íslandi hefur haldið. Það voru 

bókuð 5 skemmtiatriði, hálfstandandi borðhald, happdrætti og streetfood matur frá 4 mismunandi 

veisluþjónustum. 

Stjórnarstefnumótanir  
Haldnar voru 5 stjórnarstefnumótanir yfir árið. 

Landsþing LÍS 
Landsþing Landssamtaka íslenskra stúdenta (LÍS), hefur verið haldið einu sinni á ári síðan félagið var 

stofnað. Á Landsþingum koma saman fulltrúar frá öllum aðildarfélögum yfir heila helgi og unnin er 

mikilvæg vinna fyrir innra sem ytra starf LÍS. Þannig stuðla samtökin að eflingu háskólasamfélagsins, 

enda gríðarlega mikilvægt að hafa eina sameiginlega, sterka rödd fyrir alla íslenska stúdenta. Í lok hvers 

þings er mynduð stefna fyrir samtökin sem er í takt við yfirskrift hvers þings. SFHR á níu þingfullrúa á 

landsþingi.  

Landsþing LÍS fór fram dagan 5. – 8. mars á Akureyri. 

Þingfulltrúar SFHR 2020: 

• Leó Snær, var einning með umboð frá Guðlaugi Þór 

• Tómas Kolbeinn 

• Alexander Guðmundsson 
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• Arna Rut 

• Atli Gíslason 

• Sólrún Ásta 

• Guðrún Sara 

Samstarfsaðilar 

Síminn/Þrennan  
SFHR hélt áfram samstarfi við Símann og var lögð áhersla á að kynna Símann Pay fyrir nemendum. 

Stofnuð var greiðslugátt skv. samningi hjá Valitor og gátu nemendur greitt inn á árshátíðina í gegnum 

Pay. Einnig var haldin vel heppnuð vísindaferð í Símanum á vorönn 

Heimkaup 
Ánægjulegt samstarf við Heimkaup hefur verið síðan vorið 2017 þar sem að Heimkaup greiðir SFHR 

fyrir auglýsingu rafbóka. Ákvörðun var tekin um að halda því samstarfi áfram á haustönn og einnig á 

vorönn. 

Dominos 
SFHR skrifaði undir áframhaldandi samstarfssamning við Dominos haustönn 2019. Samningurinn var 

nýttur þannig að félagið bauð upp á fríar pítsur á viðburðum fyrir bæði nemendur og fyrir aðila í 

stjórnum skólans. 

Lánasjóður íslenskra námsmanna – LÍN 
Haustið 2015 skrifaði stjórn SFHR undir þjónustusamning við LÍN, en það var í fyrsta sinn sem slíkur 

samningur var gerður við LÍN í þágu félagsmanna SFHR. Stjórn SFHR 2016- 2017 gerði nýjan samning 

við LÍN og bauð m.a. upp á LÍN ráðgjöf á skrifstofu félagsins, M205. Þessi þjónustusamningur var 

endurnýjaður með stjórn SFHR 2017-2018 og var bæði boðið upp á LÍN ráðgjöf á skrifstofu 

stúdentafélagsins og svör við hinum og þessum spurningnum á kaffihádegum. SFHR stjórn 2018-2019 

hélt kaffihádegi ekki eins reglulega og fyrri stjórn en voru hins vegar til staðar til að svara spurningum 

í gegnum samfélagsmiðla, s.s. Facebook, sem við vorum dugleg að auglýsa á. 

Samfélgasmiðlar 

Facebook 
Stúdentafélagið var mjög virkt á Facebook en þetta skólaárið var félagið með um 2.990 fylgjendur. 

Lögð var mikil áhersla að allar upplýsingar sem deildar voru á samfélagsmiðilinn væru bæðu á íslensku 

á ensku. 

Instagram 
Stúdentafélagið var mjög virkt á Instagram reikningi félagsins en það á aðalega við um Instagram Story. 

Þar voru viðburðir reglulega auglýstir. Stjórnin var virk að deila upplýsingum og tilboðum til nemenda. 

Fjöldi fylgjenda á Instagram er nú 636 en var í 349 árið áður en hægt er að bæta hann frekar. Notendafn 

félagsins er studentafelagidsfhr. 

Heimasíða 
SFHR setti sér markmið að halda vefsíðu SFHR gangandi en hún var síðast uppfærð starfsárið 2016-

2017. Upplýsingar voru uppfærðar jafnóðum en kominn er tími á nýja uppfærslu. Á síðunni, 

www.sfhr.is má finna allar upplýsingar um SFHR, nefndir, félög og samstarfsaðila svo fátt eitt sé nefnt. 
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Tölvupóstur 
Tölvupóstur var notaður til að ná til nemenda með mikilvæg mál og var allt efni bæði á íslensku og 

ensku. SFHR fær reglulega fyrirspurnir í gegnum tölvupóst frá nemendum um alls kyns málefni. 

Kosningar og Kjörstjórn 
Kosningar í embætti stjórnar SFHR og aðildarfélaga fóru fram 17. – 20. mars 2020. Úrslit voru kynnt á 

síðum félgana.  

Kjörstórn árið 2019-2020 skipuðu: 

• Aleksandra Agata (Atlas) - aleksandra18@ru.is 

• Arnþór Lúðvíksson (Tvíund) - arntor90@gmail.com  

• Bryndís Muller (Pragma) - bryndism19@ru.is  

• Vilhjálmur Róbertsson () - vilhjalmur18@ru.is  

• Unnur Kaldalóns (Mentes) - unnurs18@ru.is  

• Gísli Þór Gunnarsson (Markaðsráð) - gislig18@ru.is  

• Tómas Kolbeinn Georgsson (SFHR) - tomasg17@ru.is 

Kærunefnd skipuðu: 

• Unnur Kaldalóns 

• Atli Gíslason 

• Páll Guðbrandsson 

Atlas 

Enginn bauð sig fram 

Tvíund 

 

Staða Frambjóðandi Atkvæði Hlutfall 

Formaður     

  Björgvin Ægir Elisson 54 91,50% 

  Skilað auðu 5 8,50% 

Gjaldkeri     

  Anton Björn Mayboch Helgason 52 89,70% 

  Skilað auðu 6 10,30% 

Skemmtanafulltrúi     

  Svanhildur Einarsdótir 49 90,70% 

  Skilað auðu 5 9,30% 

Skemmtanafulltrúi     

  Eva Björg Nåbye 51 89,50% 

  Skilað auðu 6 10,50% 
 

Lögrétta 

Staða Frambjóðandi Atkvæði Hlutfall 

Formaður     

mailto:tomasg17@ru.is


13 
 

  Fannar Rafn Gíslason 27 87,10% 

  Skilað auðu 4 12,90% 

Formaður Skemmtinefndar     

  Agnes Líf Höskuldsdóttir 26 86,70% 

  Skilað auðu 5 13,10% 

Varaformaður     

  Hera Katrín Aradóttir 25 100% 

  Skilað auðu 0 0% 

Formaður Málfundafélags     

  Sigurður Stefán Bjarnason 23 92% 

  Skilað auðu 2 8% 
 

Markaðsráð 

 

Staða Frambjóðandi Atkvæði Hlutfall 

Formaður     

  Selma Rún Friðjónsdóttir 94 93,10% 

  Skilað auðu 7 6,90% 

Varaformaður     

  Tryggvi Björn Guðbjörnsson 93 93% 

  Skilað auðu 7 7% 

Gjaldkeri     

  Sindri Snær Eggertsson 32 32,30% 

  Margrét Ingólfsdóttir 62 62,60% 

  Skilað auðu 5 5,10% 

Formaður 
Hagfræðifélagsins     

  Eysteinn Einarsson 89 92,70% 

  Skilað auðu 7 7,30% 

Skemmtanastjóri     

  Þóra Björg Ingimundardóttir 94 95,90% 

  skilað auðu    

Nemendafulltrúi     

  Edda Ingibjörg Gunnarsdóttir 91 94,80% 

  Skilað auðu 5 5,20% 
 

Mentes 

 

Staða Frambjóðandi Atkvæði Hlutfall 

Formaður       

  Alexander Ágúst Mar Sigurðsson 43 93,50% 

  Skilað auðu 3 6,50% 
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Varaformaður     

  Ása María Ásgeirsdóttir 44 95,70% 

  Skilað auðu 2 4,30% 

Gjaldkeri     

  Snæþór Bjarki Jónsson 39 95,10% 

  Skilað auðu 2 4,90% 

Skemmtanastjóri     

  Helga Kristín Ingólfsdóttir 36 87,80% 

  Skilað auðu 5 12,20% 
 

SFHR 

 

Embætti Frambjóðandi Atkvæði Hlutfall 

Formaður     

  Arna Rut Arnarsdóttir 121 67,98% 

  Gunnlaug Margrét Ólafsdóttir 32 17,98% 

  Skilað auðu 25 14,04% 

Varaformaður     

  Sólrún Ásta Björnsdóttir 116 65,17% 

  Bjarki Laxdal Baldursson 37 20,79% 

  Skilað auðu 25 14,04% 

Gjaldkeri     

  Guðlaugur Þór Gunnarsson 98 55,06% 

  Aron Ingi Sverrisson 47 26,40% 

  Skilað auðu 33 18,54% 

Hagsmunafulltrúi     

  Atli Snær Jóhannsson 136 76,40% 

  Skilað auðu 42 23,60% 

Upplýingafulltrí     

  Iðunn Getz Jóhannsdóttir 135 75,84% 

  Skilað auðu 43 24,16% 
 


