
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.
Jafnréttishreyfingin á Akureyri

Stofnun Jafnréttishreyfingarinnar á Akureyri: Gögn frá stofnfundi, lög
og starfsreglur ásamt breytingatillögum, einnig blaðagrein Jóns 
Björnssonar - Herhvöt, 1981.

209 1F - / 1981 1982-

Jafna - blað Jafnréttishreyfingarinnar á Akureyri, 1.-3. árgangur, alls 9
tbl.

209 2F - / 1981 1983-

Fundargerðabók grunnhópsins Konan.209 3F - / 1981 1982- 21,5 x 15 cm, ib.

Greinar um konuna eftir Elínu Antonsdóttur og Guðrúnu 
Hallgrímsdóttur.
Stefnuyfirlýsing kvennaframboðs í bæjarmálum 1981.

209 4F - / 1981 1981- Sbr. F-209/3 28. okt. og 12. 
nóv. 1981.

Gögn varðandi undirbúning og stofnun hreyfingarinnar; starf í 
grunnhópum; ýmis skrif um stöðu og starf kvenna; greinargerð 
nefndar um endurskoðun á jafnréttislögum (1983) o.fl.

209 5F - / 1981 1983- F-209/5 og F-209/6 voru 
saman í möppu.

Gögn varðandi misjöfn laun kynjanna; samkomulag fulltrúa 
Framsóknarflokks, Kvennaframboðs og Alþýðubandalags um 
samvinnu í bæjarstjórn Akureyrar (1982); frétt um stofnfund 
jafnréttishreyfingarinnar á Akureyri; tillaga að skipulagi; skilgreining
á nokkrum grundvallarskilyrðum fyrir jafnrétti; úrdráttur úr fundargerð
Jafnréttisfundar á KEA; skýrsla gjaldkera (ódags.); skýrsla hópstjóra á
starfsfundi (grunnhópurinn konan - ódags.); tillögur að starfsreglum 
fyrir bæjarmálahópa kvennaframboðsins á Akureyri; blaðaúrklippur 
um jafnréttismál; hugmyndir að störfum jafnréttisnefnda sveitarfélaga
fyrir árin 1983-1986; ýmis gögn frá jafnréttisnefndum og jafnréttisráði
o.fl.

209 6F - / 1981 1983- F-209/5 og F-209/6 voru 
saman í möppu.

Örlítil saga Jafnréttishreyfingarinnar á Akureyri (óheilt) - einnig sami 
texti á sænsku (? - það er hins vegar heilt).

209 7F - / -

Lög og starfsreglur hreyfingarinnar (ýmsar útgáfur - óársett).209 8F - / -

Nafnalistar/félagtöl (ýmsar útgáfur - óársett).209 9F - / -

Fréttatilkynningar (óársettar).209 10F - / -

Bréf, innkomin og send.209 11F - / 1981 1982-

Bréf, innkomin og send.209 12F - / 1982 1986-

Gögn frá starfsfundum.209 13F - / 1981 1982-

Gögn frá fundi um jafnréttismál og um framtíð hreyfingarinnar.209 14F - / 1985 1985-

Fylgiskjöl.209 15F - / 1982 1983-

Dagskrár stjórnafunda og funda með hópstjórum.209 16F - / 1981 1982-

Gögn frá og um umræðuhópa hreyfingarinnar.209 17F - / -

Gögn frá leshópi I.209 18F - / -

Gögn frá hópi um geðheilsu kvenna.209 19F - / -

Gestabók fyrir ,,opið hús'' hjá jafnréttishreyfingunni.209 20F - / 1981 1983- 21,5 x 15,5 cm ib.
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Ýmis gögn um jafnréttismál, tengd starfi jafnréttisnefnd Akureyrar.209 21F - / 1980 1985- Hreyfingin átti 
áheyrnarfulltrúa hjá 
nefndinni.

Blaðaúrklippur, fjölrit o.fl. um stöðu kvenna og jafnréttismál.209 22F - / 1981 1982-

Ákvæðisvinna og jafnrétti.  Spurningalisti fyrir verkafólk í fiskiðnaði,
fataiðnaði og vefjaiðnaði.  Rannsókn á vegum Jafnréttisnefndar 
Norrænu ráðherranefndarinnar með stuðningi frá 
Félagsmálaráðuneytinu.

209 23F - / -

Skýrsla jafnréttisráðs 29. júlí 1976 - 1. desember 1979.209 24F - / 1979 1979-

Kristinn Karlsson, 1983: Vinnumarkaðurinn á Akureyri og 
atvinnuþátttaka kvenna.  Gert að tilhlutan Jafnréttisnefndar Akureyrar.

209 25F - / 1983 1983-

Vinnumarkaðurinn á Akureyri og atvinnuþátttaka kvenna (uppkast -
sbr. F-209/25) og fl. tengt efninu.

209 26F - / 1983 1983-

Kvennaárið 1975 (yfirlit yfir störf kvennaráðstefnu SÞ í Mexíkó, 
aðgerðir SÞ á sviði kvenréttinda, yfirlýsing um afnám misréttis gegn 
konum).

209 27F - / 1975 1975- A5 bæklingur.

Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar apríl 1982 - maí 1984.209 28F - / 1982 1984-

Jafnrétti eða hvað? Bæklingur unnin af Valgerði Magnúsdóttur og 
Guðrúnu Hallgrímsdóttur, byggt á rannsóknarskýrslu Kristins 
Karlssonar um vinnumarkaðinn á Akureyri.  Útg. Jafnréttisnefnd 
Akureyrar 1984; jafnréttisnefnd Akureyrar: jafnréttisáætlun (án árs); 
Efni frá Akureyrarhóp um atvinnumál kvenna í dreifbýli (óárs.).

209 29F - / 1984 1984-
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