
Héraðsskjalasafnið á Akureyri

EfniTímabilKassanr.
Kvennaframboðið

Fundargerðir (ýmsir fundir - fylgiplögg, ræður, tillögur, ályktanir o.fl).269 1F - / 1981 1982- Ath. grein Unnar Birnu 
Karlsdóttur: "Þriðja víddin"
Afmæliskveðja til Háskóla 
Íslands. Hólar 2003 lögð hér
með.

Ráðstefna kvennaframboðs, haldin á Hrafnagili (skóla- og 
fræðslumál).

269 2F - / 1981 1981-

Ráðstefna kvennaframboð, haldin á Hrafnagili (atvinnu- og kjaramál,
umhverfismál).

269 3F - / 1981 1981-

Ráðstefna kvennaframboðs, haldin í Hrafnagilsskóla.269 4F - / 1982 1982-

Ráðstefna kvennaframboðs, haldin í Skíðahótelinu.269 5F - / 1985 1985-

Bréf og fréttatilkynning.269 6F - / 1982 1985-

Félagalisti; ,,Þar sem valdið er, þar er konan ekki - þar sem konan er, 
þar er valdið ekki'' og stefnan í bæjarmálum (grein); nafnalistar frá 
fundum; úrklippur vegna auglýsinga um fundi; uppkast að grundvelli 
kvennaframboðs (gögn á landsvísu?); gögn frá starfshópum og 
nefndum; tillögur að starfsreglum fyrir bæjarmálahópa 
kvennaframboðsins á Akureyri; lög samtaka um kvennaframboð á 
Akureyri, um bæjarsjóð Akureyrar; gögn frá landsfundi Kvennalistans
haldinn í Gerðubergi 1985.

269 7F - / 1981 1985-

Gögn frá bæjarmála- og félagsfundum (mest um skólamál).269 8F - / 1984 1985-

Fundargerðir félagsfunda.269 9F - / 1983 1984-

Fundargerðir félagsfunda.269 10F - / 1984 1985-

Stjórnarfundur; gögn frá ráðstefnu á Hrafnagili; úrslit í forvali; greinar
um starfið, stefnumótun og fréttamennsku; umræðupunktar; bréf; 
skipulag og starfssvið nefnd o.fl.

269 11F - / 1981 1984-

Samkomulag fulltrúa Framsóknarflokks, Kvennaframboðs og 
Alþýðubandalags um samvinnu í bæjarstjórn Akureyrar; gögn frá 
fundum; tillögur um starfsemi kvennaframboðs; bréf; skýrsla 
formanns á aðalfundi 1984.

269 12F - / 1982 1984-

Úthlutun sérstakra verkefna til félagskvenna; dagskrá helgarnámskeiðs
á Eiðum í kvennasögu fyrir konur; verkefni fyrir hópa að leysa; gögn 
frá ýmsum fundum; aðalfundur 1983; stofnfundur samtaka um 
Kvennaframboð 29.1.1983 o.fl.

269 13F - / 1983 1983-

Gögn frá fulltrúa kvennaframboðs í skrúðgarðanefnd (fundargerðir 
skrúðgarðanefndar, málefni garðyrkjudeildar, Lystigarðs, 
Kjarnaskógar, gögn vegna gróðurverndarnefndar).

269 14F - / 1985 1986-

Fréttabréf Kvennaframboðsins (óheilt).269 15F - / 1983 1985-

Söngtextar og skemmtiefni.269 16F - / -

Blaðaúrklippur, tendar málefnum kvenna.269 17F - / -

Blaðaúrklippur um klám.269 18F - / -
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EfniTímabilKassanr.

Héraðsskjalasafnið á Akureyri Kvennaframboðið

Kjósum konur, blað Kvennaframboðsins á Akureyri (óheilt).269 19F - / 1981 1984- Sérstakur pakki.

Fundarhamar með áletuninni: 1982, KJÓSUM KONUR.269 20F - / 1982 1982-

Kosningablöð Kvennalistans vegna bæjarstjórnakosninga á Akureyri 
1990,  1. og 2. tbl. 1.árg.

269 21F - / 1990 1990- Fært í F-356/1

Forvitin rauð, 1. tbl. 1982, útg. Rauðsokkuheyfingin; NV - 
Kvennablað 2. tbl. 3.árg, júní 1985 (gefið út af konum á Norðurlandi-
vestra); Stelpur, þetta er spennandi og skemmtilegt starf (Nemaskýrsla
nr 10/1988 á vegum samnorræna verkefnisins Brjótum múrana 
BRYT).

269 22F - / 1982 1988- Fært í F-356/2

Annáll (samantekt þar sem saga Kvennaframboðsins á Akureyri er 
rakin fyrsta árið, óárs.); Hvers vegna kvennaframboð? (grein/kynning í
kosningablað?); þættir úr hugmyndafræði kvennaframboða; tillögu að
starfsreglum fyrir stjórn og hópa hreyfingarinnar (hrafl); gögn 
varðandi stefnuskrá framboðsins (hrafl); lög fyrir samtök um 
kvennaframboð og tillögur að lagabreytingum 1984; fáein bréf.

269 23F - / 1982 1985-

Framboðsræða í útvarpssal vegna bæjarstjórnarkosninganna 1982; 
ávarp Láru Ellingsen þar sem hún segir frá starfi stjórnar SVA yfir 
kjörtímabili 1982-86; ávarp um atvinnuþátttöku kvenna (án höf. og 
árs.)

269 24F - / 1982 1986-

Límmiðar með merki Kvennaársins 1975 og hvatningarorðunum: 
Kjósum konur.  Útg. Kvenréttindafélag Íslands.

269 25F - / 1981 1981-
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