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Fréttabréf Ladies Circle er gefið út tvisvar á ári og er
tilgangur þess upplýsingagjöf og samantekt yfir þá þætti
sem skipta starfið máli hverju sinni. 
Í þessu blaði fáum við að venju inngangsorð frá
landsforsetanum okkar, Guðbjörgu Björnsdóttur og
kynningu á framboðsefnum til landsstjórnar en að þessu
sinni eru það Dóra Guðrún Ólafsdóttir og Zanný
Vöggsdóttir sem buðu sig fram. 
Þá fáum við umfjöllum um áhrif COVID-19 á landsfund
í vor en það hefur svo sannarlega sett spor á starfið
okkar, alls staðar í heiminum. 
Góðgerðamars var víða með öðrum hætti en venjulega
hjá klúbbum en við minnum á möguleikann til að vera
með Mömmur og möffins í haust í tengslum við bæjar-
hátíðir og endurbirtum því umfjöllun um það. 
Til gamans sjáum við spurningaflóð til klúbbkvenna sem
og samantekt um hvernig konur lísa sér í þremur orðum
og tengjum það við einkunnarorð alheimsforseta okkar,
Alexöndru Bennett: 
              Strong women = Strong World

MTM REYKJAVÍK 2020

GÓÐGERÐAMARS

STRONG WOMEN =
STRONG WORLD

SPURNINGAFLÓÐ TIL
KVENNA

Í  Þ E S S U  B L A Ð I

COVID-19



Þessi vetur er búinn að vera óvenjulegur í alla staði.

Á okkur hefur herjað hver lægðin á fætur annarri og

hafa þessi óveður verið nóg til að fundum hafi verið

aflýst. En þrátt fyrir nánast samfellu í lægðum þá

vorum við blessaðar með góðu veðri yfir þá helgi

sem alþjóðlegi miðsvetrarfundi okkar var haldinn.

Þar gekk öll skipulagning upp eins og hún átti að

gera. Norðurljósin dönsuðu fyrir gesti okkar og

sólin skein á þá á meðan þeir böðuðu sig í Bláa

Lóninu og fóru Gullna hringinn. Orð duga ekki til

að lýsa stolti mínu og gleði yfir hve vel tókst til. Ég

veit að baki þessari helgi liggja margar

vinnustundir, mikill metnaður og óeigingjörn vinna.

Kærar þakkir til LC3 fyrir að gera þessa helgi að

veruleika.

Inngangsorð
landsforseta
Guðbjörg Björnsdóttir

En ofan í óveður fáum við COVID-19

sem klárlega þýðir önnur áskorun til

okkar. Fundir frestast og því miður er

Landsfundarhelgin okkar þar á meðal.

Í þeim óstöðugleika sem ríkir þá er

okkar eina val að takast á við þessar

áskorun með æðruleysi og að sætta

okkur við að þetta er ástand sem við

fáum ekki breytt.

Við þurfum að muna að allt sem við

einbeitum okkur að mun vaxa og

dafna. Í svona ástandi sem einkennist

af ótta og óöryggi þá þurfum við

að vera meðvituð um hvað það er sem

við erum að einbeita okkur að því það

er auðvelt að festast í neikvæðu

tilfinningunum. 

Þetta tímabil mun líða hjá, það mun

koma nýtt ár og ég hlakka mikið til að

fá að eyða þeim tíma með ykkur.

Guðbjörg Björnsdóttir

Landsforseti Ladies Circle

2019/2020

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H
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Dóra Guðrún 

KYNNING Á FRAMBOÐSEFNUM Í
LANDSSTJÓRN LC

Kæru LC systur
Ég heiti Dóra Guðrún Ólafsdóttir og er 36 ára. Ég bý ein í
íbúð minni í Keflavík þrátt fyrir að vera í LC 4 í Reykjavík.
Ég er sveitastúlka uppalin í Öræfum, við rætur Vatnajökuls.
Umvafin magnaðri náttúru og góðu fólki lærði ég að
samtakamátturinn getur verið sterkur og að hver
einstaklingur í samfélaginu skiptir máli. Það er mikilvægt
að hjálpa nágrannanum og sýna skilning á aðstæðum. Ég fór
fyrst á heimavist í 8. bekk á Höfn, þaðan í Hús-
stjórnarskólann á Hallormsstað og kláraði síðan stúdentinn
frá Fjölbrautaskóla Suðurlands. Fór í lýðháskóla í
Danmörku og skiptinám til Noregs. Er menntaður
grunnskólakennari með sérhæfingu í textílmennt – M.Ed.
gráða frá HÍ. Ég hef einnig unnið mikið í ferðaþjónustu og
núna er ég í fjarvinnu hjá Hótel Skaftafelli í reikningagerð
og ýmsum tölvuverkefnum. Ég er því orðin nokkuð sjóuð í
að hitta nýtt fólk og aðlagast nýjum aðstæðum.
Ég elska að dansa Lindy Hop og spila alls konar spil í
góðum félagskap. Nýt þess líka að vera í rólegheitum með
handavinnu, púsl og eitthvað skemmtilegt á skjánum.
Ég var formlega tekin inn í LC 4 í desember 2015 og hef
notiðð þess að fá að vera partur af þessum frábæru
samtökum síðan. 

Ég er sitjandi formaður í
mínum klúbbi núna og hef
ég lært margt af því að vera
í stjórn og taka þátt í stærri
viðburðum. Ég hef verið
dugleg að mæta á stærri
viðburðina hér innanlands
enda er það fyrst þar sem
ég lærði hvað þetta í raun
og veru snýst um og hvað
við erum stór og flottur
hópur frábærra kvenna. Ég
fór einnig til Rotter- dam á
alþjóða AGM síðasta sumar
og á MTM í Reykjavík í
janúar.
Með hverjum viðburðinum
finnst mér ég læra meira og
þroskast og stækka sem
einstaklingur.
Ég er mjög spennt fyrir
embætti varalandsforseta og
trúi
því að staða í landsstjórn
muni veita mér tækifæri til
að læra margt og gefa af
mérr í leiðinni. Eflum hver
aðra og munum að hver
kona er mikilvægur
hlekkurí keðjunni okkar
sem nær um allan heim.

Dóra Guðrún Ólafsdóttir
LC-6



Zanny Vöggsdóttir

KYNNING Á FRAMBOÐSEFNUM Í
LANDSSTJÓRN LC

Ég heiti Zanny Vöggsdóttir og hef ákveðið að gefa kost á
mér í embætti gjaldkera landsstjórnar. Ég er 40 ára og
búsett í Reykjavík, ég á þrjú börn fædd 1998, 2002 og 2011.
Ég er í sambúð með Erni Þórssyni en hann á tvo syni sem
fæddir eru 1996 og 2003. Örn er félagi í RT12 og búinn að
vera virkur meðlimur RoundTable frá 2008. Ég er
menntaður
viðskiptafræðingur og vinn hjá bókhaldsstofunni Fastland í
Reykjavík. Áður vann ég sem fjármálastjóri/launafulltrúi
hjá Bragðgott ehf. sem rekur veitingastaði, mötuneyti og
heildarlausnir í mötuneytisþjónustu til fyrirtækja. 
Helstu áhugamál mín fyrir utan LC eru útivist og ferðalög.
Einnig finnst mér allar samverustundir með mínum nánustu
(fjölskyldu og vinum) ómetanleg og elska að hafa gaman
með þeim. 
Ég var vígð inn í LC6 í Keflavík vorið 2015 og hef því
verið félagi í 5 ár. Þetta hefur verið mjög skemmtilegur og
lærdómsríkur tími. Ég er mikil félagsvera en á sama
tíma mjög feimin,  starfið í LC  hefur því verið dýrmæt
reynsla fyrir mig, hjálpað mér mikið að stíga  út fyrir
þægindarammann og aukið sjálfstraust mitt í að koma fram.

Ég var gjaldkeri fyrir
klúbbinn 2017 – 2019 sem
var einstaklega skemmtilegt
og
aðallega af því að ég hef
kynnst starfinu hjá LC enn
betur og þeim mögnuðu
konum sem eru í
samtökunum. Frá 2017  hef
ég verið virk í að sækja
aðra fundi út fyrir klúbbinn
minn eins og AGM og
fulltrúaráðs- fundi sem
hefur enn meiri vakið áhuga
minn á að vinna í
landastjórn og kynnast
þannig enn betur bæði
starfinu og ykkur. 

Ég var búin að hugsa það í
þó nokkurn tíma að bjóða
mig fram í landstjórnar og
eftir MTM núna í janúar tók
ég endanlega ákvörðun og
er virkilega spennt fyrir
starfinu.   

Zanny Vöggsdóttir
LC-6



COVID19
 

 

Landsstjórnir RT og LC ásamt fulltrúum frá LC4 og RT12 hittust

á fjarfundi 13. mars, þar sem landsfundarhelgi samtakanna, sem á

að fara fram 8.-10. maí næstkomandi, var rædd. Á fundinum var

tekin sú erfiða ákvörðun um að aflýsa viðburðinum að mestu

leyti. Árshátíðin og föstudagspartý munu ekki fara fram. Ladies

Circle Ísland mun að óbreyttu halda fulltrúaráðsfund og

landsfund en þó með breyttu sniði og í takt við nýjustu fréttir af

Covid-19. 

Þetta eru ótrúlegir tímar sem við erum að ganga í gegnum núna

og jafnvel þó að við höfum fulla trú á að veiran sem slík sé

gengin yfir að mestu þegar að árshátíð kemur þá er margt annað

sem spilar inn í. Menn geta enn verið að veikjast, margir enn

hræddir, fjárhagsörðugleikar sem geta fylgt í kjölfarið og margt

fleira. Stemningin í þjóðfélaginu heilt yfir er og verður ekki

spennandi næstu vikurnar. Á þessum óvissu tímum er ekki hægt

að leggja það á skipuleggjendur landsfundarhelgarinnar, LC4 og

RT12, að vera í algjörri óvissu um fjölda sem mætir og hvað þarf

að undirbúa í samræmi við það, auk óendurkræfra fjárhagslegra

útgjalda og skuldbindinga – með það í huga var sú ákvörðun tekin

um að aflýsa viðburðinum sem átti að fara fram 8.-10. maí 2020.   

Eins og staðan er núna er stefna Ladies Circle Ísland að halda

fulltrúaráðsfundur og landsfund í maí 2020. Fundirnir munu

verða einfaldaðir og eingögnu opnir landsstjórn og fulltrúum

klúbba.  Landsstjórn mun fylgjast vel með framvindu mála og

bregðast við með öðrum hætti ef til þess kemur.

ÁHRIF  COVID19 Á
LANDSFUNDAR-
HELGI  LC-RT

Tilkynning frá lands-
stjórn RT og LC



STRONG WOMEN
=

STRONG WORLD

Hjartahlý, hugrökk og
réttsýn

SVANDÍS L ILJA
NÍELSDÓTTIR 
LC-1

Áræðin, húmoristi og
jákvæð

RAKEL
LÁRUSDÓTTIR
LC-2

Ákveðin, skipulögð og
hugulsöm

ÁSDÍS
HELGADÓTTIR
LC-3

Glaðvær, skipulögð og
traust

AUÐUR ÖSP
GUÐJÓNSDÓTTIR
LC-4

Jákvæð, hjálpsöm og
lausnamiðuð

MARZENNA
KATARZYNA
LC-5

Skipulögð, óstundvís
og brosmild.

SVEINBJÖRG
SÆVARSDÓTTIR
LC-6

Alexandra Bennet er alheimsforseti Ladies Circle og mottó
hennar þetta árið er sterkar konur gera sterkan heim. Við

ákváðum því að fá smá innsýn inní okkar sterku konur og báðum
þær um að lýsa sér í þremur orðum. Niðurstaðan er skemmtileg

og ber þess vitni um hve ólíkar við erum.



Jákvæð, brosmild og 
hvatvís

LINDA
ÓSKARSDÓTTIR 
LC-11

Forvitin, heiðarleg og
fyndin

HRAFNHILDUR
VIÐARSDÓTTIR
LC-12

Staðföst, traust og
metnaðarfull

SUNNA
GUNNARSDÓTTIR
LC-13

Sjálfstæð, sporðdreki og
þver

SARA DÍS 
TUMADÓTTIR 
LC-14

Fyrirferðamikil, klár og
skemmtileg

KRISTÍN
BALDVINSDÓTTIR
LC-15

Ákveðin, tapsár og
skipulögð

SUNNA BJÖRK
GUÐMUNDSDÓTTIR 
LC-16

Jákvæð, varkár og
bókaormur

SIGRÍÐUR KLARA
SIGFÚSDÓTTIR
LC-10

Þrjósk, smámunasöm og
fjölskyldukona

KRISTÍN ERLA
JÓHANNSDÓTTIR
LC-9

Úrræðagóð, víðsýn og
viðutan

REGÍNA ÁSDÍS
SVERRISDÓTTIR
LC-7



Uppáhalds árstími: 

Sumar 

Gælunafn: 

Aldrei verið kölluð neitt

annað en Elín 

Fyrsta vinnan: 

Á trésmíðaverkstæðinu hjá

pabba. 

Hvernig lýsir þú sjálfri þér í þrem

orðum? 

Ákveðin, dugleg og ábyrg

Hvað hræðist þú mest? 

Að eitthvað gerist fyrir fjölskylduna 

Hvað pirrar þig mest? 

Þegar folk getur ekki gert það sem það er búið að

lofa að gera

Elín Margrét Þráinsdóttir

Uppáhalds íþrótt/

líkamsrækt?

Góður stöðvaþjálfunartími

klikkar aldrei

Hvað fær þig alltaf til að

hlæja? 

Maðurinn minn 

Hvernig er morgunrútínan

þín? 

Vakna kl. 5:30 og fer í ræktina,

kem heim c.a. kl. c.a. 6:45 og fer

í góða sturtu, vek börnin og

kallinn, borða morgunmat og

er helst farin út aftur í vinnu um

kl. 7:30, er þá mætt rétt fyrir kl.

8 og vinnudagurinn byrjar

Uppáhalds nammi? 

Allt sem inniheldur súkkulaði

eða lakkrís eða bæði bara.

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

SPURNINGAFLÓÐ TIL LC KVENNA

LC-3 Reykjavík



Uppáhalds árstími: 

Uppáhalds árstíminn minn er klárlega sumarið.

Gælunafn: 

Það er bara ekki neitt held ég. Alltaf verið kölluð

bara Ólöf enda er það stutt, létt og laggott

Fyrsta vinnan: 

Frystihúsið á Dalvík. Fékk að byrja ári á undan

jafnöldum mínum þar sem mamma kom mér að.

Held að mamma hafi verið mun ánægðari með

þetta en ég. Var svo 16 ára farin að vinna í

Sparisjóðnum á Dalvík.

Hvernig lýsir þú sjálfri þér í þrem orðum?

Drífandi, dugleg og hjálpsöm

Hvað hræðist þú mest? 

Skordýr og illvíga sjúkdóma

Hvað pirrar þig mest?

Ætli það sé ekki óheiðarleiki og ósanngirni

Ólöf Heiða Óskarsdóttir

Uppáhald íþrótt/

líkamsrækt? 

Listinn er langur. Ég elska blak,

fótbolta, TFW æfingakerfið,

lyftingar, hjólreiðar, crossfit,

fjallgöngur, dans og í raun bara

alla almenna gleði sem ég kemst

í.

Hvað fær þig alltaf til að

hlæja? 

Ó svo margt! En ef ég á að nefna

eitthvað eitt þá verð ég að segja

fjölskyldan mín. Það er mikið

hlegið á okkar heimili.

Hvernig er morgunrútínan

þín? 

Ræs 05:35 og skundað á æfingu.

Svo tekur við sturta, þurrka og

slétta hárið, mála sig og komið

sér í vinnuna. Ég borða

morgunmat í vinnunni og þennan

mikilvæga fyrsta kaffibolla. Er

mjög oft á seinustu stundu en

aldrei of sein.

Uppáhalds nammi? 

Freyju möndlur að eilífu!

LC-15 Akureyri

SPURNINGAFLÓÐ TIL LC KVENNA



Samtakamáttur kvenna er mikill og þar sem að konur

koma saman, geta magnaðir hlutir gerst. Mömmur og

möffins eru viðburður sem haldinn hefur verið árlega

um versló á Akureyri frá árinu 2010. Upphafið má

rekja til vinkvennahóps sem vildi láta gott af sér leiða,

bökuðu saman möffinskökur sem þær skreyttu og seldu

í Lystigarðinum á Akureyri, allur ágóðinn rann til

Fæðingardeildarinnar á Akureyri. Undan farin ár hefur

viðburðurinn dafnað og stækkað og nú í sumar var það

LC 15 sem sá um allan undirbúning og utanumhald um

viðburðinn, með dyggum stuðningi, til að mynda

foreldra fulltrúa úr LC 12.

Saman bakaði hópurinn rúmlega 1800 möffin og

skreytti, þeyttist um bæinn endilangan og sótti rúmlega

1000 möffins í viðbót til fyrirtækja og stofnanna.

Skellti upp tjaldi, borðum, dúkum og lagði herlegheitin

á borð. Löng röð var byrjuð að myndast rúmum

hálftíma áður en auglýst sala hófst. Á tveimur

klukkustundum seldust rúmlega 2700 möffins kökur

ásamt kaffi og drykkjarföngum. Ágóðinn, tæplega

1.100.000 var svo afhent fæðingardeildinni nú í byrjun

September mánaðar. Fyrir ágóðann verður hægt að

endurnýja vöggurnar á fæðingardeildinni. 

Góðgerðamars
Mömmur og möffins
Valdís - LC-15 Akureyri

Viðburður sem þessi, er ekki

flókinn í framkvæmd, en gefur

gríðarlega mikið af sér til

samfélagsins sem og okkar í

klúbbnum, því gleðin og ánægjan

hjá bæði þeim sem lögðu málefninu

lið, sem og þeim sem komu og

keyptu, er ómetanlegt. Við skorum

því hér með á aðra klúbba, að  taka

af skarið, nýtið ykkur þessa

hugmynd og látið gott af ykkur

leiða í ykkar bæjarfélagi.
P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

MÖMMUR OG MÖFFINS



AGM 2020 

MTM 2021 

AGM 2021 

AGM 2022 

Lathi, Finnlandi

Haderslev, Danmörk

Casablanca, Marokkó

Jaipur, Indland

Næstu ráðstefnur

Í samráði við sjóðinn getum við

styrkt ákveðin verkefni og fengið

nafn okkar við þau ásamt sjóðnum.  

Með þessu móti getum við verið

sýnilegar og stoltar af því að segja

hvað styrkt var.  Þetta verkefni

höfðar til allra LC klúbbana og

passar að þetta sé ekki tengt

einhverju einu landsvæði. Þá sjá

allar sinn hag í að vinna að

einhverjum viðburðum/ verkefnum

sem renna síðan í þetta eins stóra

verkefni. 

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Eins og ykkur ætti að vera kunnugt um var kosið um

það á síðasta landsfundi að stofnað yrði innlent

góðgerðarverkefni, líkt og flest önnur lönd innan

samtakanna gera.

Um er að ræða góðgerðaverkefni sem unnið er að tvö

ár í senn. Boðið var til umsókna í fyrsta skipti nú í

upphafi árs og þegar umsóknarfresti lauk hafði einn

klúbbur sent inn umsókn. LC7 á Akureyri lagt inn þá

umsókn og styrktarefnið er Góðvild.

Góðvild hefur það markmið að styðja við verkefni

sem snúa að því að bæta hag langveikra og fatlaðra

barna á Íslandi og fjölskyldna þeirra.

Innlent góðgerðaverkefni
IGV



Ladies Circle Ísland heldur úti

góðgerðarsjóð sem heitir Elínarsjóður,

nefndur eftir Elínu Margréti

Hallgrímsdóttur stofnanda sjóðsins og

fyrsta landsforseta Ladies Circle á Íslandi.

Á hverju ári eru veittir styrkir úr sjóðnum,

annaðhvert ár í erlenda góðgerðarverkefnið

á vegum Ladies Circle International og hitt

árið í íslenskt verkefni. Í ár mun

Elínarsjóður renna til erlends

góðgerðarverkefnis en það er verkefnið

Project Crimson. Ladies Circle á Indlandi

stjórnar verkefninu en þær eru að safna

pening til þess að geta komið upp

starfsstöðum og veitt indverskum konum

vinnu við að sauma fjölnota dömubindi sem

skilar sér síðan út í samfélagið til ungra

kvenna. 

Elínarsjóður
Guðbjörg Björnsdóttir

Semsagt bæði atvinnuskapandi og

aðstoða ungar stúlkur að eiga

auðveldara með að sækja skóla þar sem

skortur á hreinlætisvörum af þessum

toga hefur hamlað skólagöngu ungra

stúlkna. Nú þegar hafa verið settar upp

tvær starfstöðvar og eru þær komnar í

fullan rekstur. Við munum styrkja þetta

verkefni úr Elínarsjóði þetta starfsár en

ég hvet jafnframt konur/klúbba til að

leggja sitt af mörkum í það verkefni ef

kostur gefst.

P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H



Eftir Hildi Halldórsdóttur LC-7 Akureyri

SAMANTEKT AF MTM FUNDI

Helgina 31. janúar – 2. febrúar síðastliðinn komu saman í Reykjavík rúmlega 220 LC
konur frá tæplega 20 aðildarlöndum samtakann. Markmiðið var að sitja miðsvetrarfund
samtakanna og um leið skemmta sér og kynnast landi og þjóð. Fundurinn var haldinn á
Hilton Hóteli laugardaginn 1. febrúar og var vel sóttur. Í upphafi fundar var kveikt á
kerti vináttunnar samkvæmt venju og farið yfir hina hefðbundnu fundarliði eins og
samþykkt á dagskrá og fundargerð síðasta miðsvetrarfundar. Að því loknu var komið að
hálfsársskýrslu alheimsstjórnar og svæðisstjóra. Það sem af er ári er margt og mikið
búið að gerast.

Alheimsstjórn hefur verið í mikilli vinnu við að endurskoða uppbyggingu samtakanna,
fjárstreymi inn og fjármagn í sjóði eins og ferðasjóð. Einnig er markmiðið að skrásetja
LCint. sem góðgerðar samtök sem rekin eru án hagnaðar. Búið er að setja saman teymi
til að vinna að þessari stefnumótum. Teymið er skipað, vara alheimsforseta, gjaldkera
alheimsstjórnar, fyrrverandi gjaldkera alheimsstjórnar og tveim óháðum
endurskoðendum. Áætlað er að kynna breytt skipulag og breytingar á fjárhagsárherslum
á alheimsráðstefnunni í ágúst.
Circler.World var kynnt og þá aðallega hver staðan er á
verkefninu og framtíðarsýn. Eins og er eru 14 lönd komin í kerfið og 10 lönd
sem eru að vinna í því að setja gögnin sín inn í kerfið. Frá og með næsta
starfsári LCint. mun alheimsstjórn nota CW sem sitt aðal samskiptakerfi hvað
varðar póstsendingar, viðburði og fjármál. Circler.World teymið vonast til að
það verði allavega komin 35 lönd af 42 inn í kerfið í lok ágúst 2020.

Aðaláherslur alheimsstjórnar og  svæðisstjóra
hafa að mestu verið að styrkja innviðina í
löndunum sem eru fyrir í samtökunum og
styrkja þau minni í að stækka. Nokkur ný
aðildarlönd eru einnig í burðarliðunum og
munu koma inn á næstu tveimur árum ef vel
gengur. Sameinuðu furstadæmin voru tekin inn
í samtökin í desember síðastliðnum og
Seychelles eyjar verða teknar inn í samtökin í
sumar og verða því aðildarlönd LC orðin 42
talsins.



Næstu ráðstefnur voru kynntar, í lok ágúst 2020 má fyrst nefna alheimrástefnuna í Lahti
í Finnlandi, 2021 er það Marokkó og Indland 2022. Spennandi ferðalög framundan hjá
ferðaglöðum LC konum. Næsti miðsvetrarfundur fyrir norður evrópu svæðið  verður þá
haldinn í lok janúar 2021 í litlum bæ í Danmörku sem heitir Haderslev. Dönsku LC
stelpurnar lofa kósy stemmningu að dönskum sið.

Nýr svæðisstjóri var kosin fyrir norður evrópu svæðið. Er það Anna Kilappa frá
Finnlandi sem tekur við af Linu Nosevic frá Litháen sem hefur sinnt þessu nýja embætti
innan LCint. síðastliðið ár. 

Undir lok fundar var öllum fundargestum skipt upp í hópa sem voru með mismunandi
umræðuefni. Umræðuefnin fyrir norður evrópu svæðið snéru að; heimagistingu og
hvernig hægt er að gera hana aðgengilegri, hvernig aukum við samskipti LC landanna
innan þessa svæðis og um upplýsingaflæði þ.e. hvernig er best að koma upplýsingum
um t.d. viðburði á milli landa. 

Helstu niðurstöðurnar voru að heimagisting þyrfti að vera sýnilegri og að konur sem
hafa nýtt sér heimagistingu þyrftu að tala meira um það hvað þetta væri skemmtilegur
kostur. Einnig var rætt um það að gefa út einhverskonar  leiðbeiningar vegna
heimagistingar s.s. hvers er ætlast til af hýsanda og hvers er ætlast til að
gesti.  

Hvernig aukum við samskipti innan norður evrópu svæðisins.
Allar voru á sama máli um að fulltrúar og óbreyttar LC konur ættu að vera duglegri að
sækja landsfundi og viðburði nágrannalanda. Einnig var rætt um að skipulagðir skype
fundir með fulltrúum gætu verið skemmtilegir og auðveld leið til að deila upplýsingum
og reynslu.  

Hvað varðar upplýsingaflæði og boð á viðburði voru allar á sama máli að Circler.World
myndi leysa þennan vanda og spennandi að sjá á næstu árum hvernig þetta mun þróast. 
Eftir umræður var fundi slitið og voru það glaðar og hressar LC konur sem héldu út í
laugardaginn tilbúnar í að gera sig klárar fyrirkomandi galakvöld.


