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VÍÐTÆK MENNTUN OG REYNSLA ÚR
ATVINNULÍFINU

Í STUTTU MÁLI
Ég hef menntun sem
nýtist vel á Alþingi.
Ég hef víðtæka reynslu
úr atvinnulífinu.
Rödd atvinnulífsins þarf
að heyrast á Alþingi.
Ég hef setið í stjórnun og
nefndum og öðlast
dýrmæta reynslu.
Ég brenn fyrir
samfélagsmálum og
finnst gefandi að vera í
samskiptum við fólk.

Ég er lögfræðingur að mennt frá Háskóla Íslands,
með MBA gráðu frá Háskólanum í Reykjavík auk
þess að hafa farið í stjórnendanám í IESE Business
School í Barcelona.
SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN
BURÐARÁS Í ÍSLENSKUM
STJÓRNMÁLUM

Grunngildi Sjálfstæðisflokksins hafa verið með
hugleikin, frelsi einstaklinga og atvinnulífs til
athafna.
Við þurfum að skapa hvetjandi umhverfi með
auknu frelsi, lægri sköttum, auknum einkarekstri
og minni umsvifum hins opinbera. Ríkið þarf að
útvista verkefnum til einkaaðila.
REYNSLA ÚR ATVINNULÍFINU
Á ERINDI INN Á ALÞINGI

Ég er stjórnarformaður VON harðfiskverkunar í
Hafnarfirði, sit í stjórn Verðbréfamiðstöðvar
Íslands ásamt því að vera einn stofnenda og
framkvæmdastjóri Exedra sem er vettvangur
umræðna fyrir fjölbreyttan hóp öflugra kvenna.
SKÝR FRAMTÍÐARSÝN
FYRIR KOMANDI KYNSLÓÐIR

Nái ég kjöri stefni ég á að vinna að krafti og
hugsjón með grunngildi Sjálfstæðisflokksins að
leiðarljósi. Með skýra framtíðarsýn fyrir komandi
kynslóðir.
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MENNTUN
2016

Námskeið hjá IESE Business School og Harvard
Business School sem kallast “Value Creation
through Effective Boards” þar sem farið var
yfir með hvaða hætti stjórnir ná auknum
árangri.

GÓÐ MENNTUN
Það er góð reynsla að hafa
haft tækifæri til að stunda

2013

IESE BUSINESS SCHOOL
Stjórnendanám LEADERSHIP DEVELOPMENT PLD. Skólinn er talinn númer eitt í heiminum í
“Executive Education” að mati Financial
Times. Í náminu var lögð áhersla á að þjálfa
upp fyrsta flokks stjórnendur.

20072009

HÁSKÓLINN Í REYKJAVÍK

2008

CEIBS-CHINA EUROPE
INTERNATIONAL BUSINESS
SCHOOL

nám bæði í Háskóla
Íslands og Háskólanum í
Reykjavík.
Nám erlendis víkkar
sjóndeildarhringinn og
ómetanlegt að hafa búið
bæði í Barcelona og

MBA – Master of Business Administration.

Hálfs árs MBA skiptinám í Shanghai. Skólinn er
talinn númer eitt í Kína að mati Forbes China &
Bloomberg Business Week.

Shanghai og stundað nám
í háskólum á
heimsmælikvarða.

IESE BUSINESS SCHOOL/
HARWARD BUSINESS SCHOOL

19982004

HÁSKÓLI ÍSLANDS

Lögfræðingur, Cand.Jur

2002

HÁSKÓLINN Í ÁRÓSUM,
DANMÖRK
Hálfs árs skiptinám í lögfræði

19931997

VERZLUNARSKÓLI ÍSLANDS
Stúdentspróf af hagfræði/stærðfræðibraut.
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STARFSREYNLSA
2006-

Stofnaði EXEDRA haustið 2006 ásamt tveimur
öðrum. EXEDRA er vettvangur umræðna fyrir
fjölbreyttan hóp kvenna sem eru í fremstu röð á
flestum sviðum þjóðfélagsins. Árið 2013 var
EXEMPLA stofnaður, sem er sams konar hópur
fyrir konur á aldrinum 30-45 ára.

REYNSLA ÚR
ATVINNULÍFINU
Ég trúi því að reynsla mín
og þekking á atvinnulífinu
eigi erindi inn á Alþingi.

20142015

FRAMKVÆMDASTJÓRI HJÁ
AZAZO

Framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs
hugbúnaðarfyrirtækisins AZAZO.

20092012

MP BANKI

20032006

VIÐSKIPTARÁÐ ÍSLANDS

Nýir tímar kalla líka á ný
vinnubrögð.

FRAMKVÆMDASTJÓRI EXEDRA

Regluvörður og lögfræðingur hjá MP banka
(forvera Kviku).

Starfaði sem lögfræðingur hjá Viðskiptaráði
Íslands. Ég var fulltrúi Viðskiptaráðs í
Ráðgjafanefnd EFTA.
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FÉLAGS OG
STJÓRNARSTÖRF

VÍÐTÆK
FÉLAGSSTÖRF
Ég hef tekið virkan þátt í
félagsmálum og starfað
innan Sjálfstæðisflokksins
í rúm tuttugu ár.

2020

Stjórnarformaður Von harðfiskverkunar

2020

Í starfshóp á vegum utanríkisráðherra um
efnahagstækifæri á Norðurslóðum

2018-

Stjórn fulltrúaráðs Sólheima í Grímsnesi

2018

Formaður Sjálfstæðisfélagsins í Garðabæ.
Í stjórn fulltrúaráðsins í Garðabæ

2015-

Stjórn Verðbréfamiðstöðvar Íslands hf.

2014-

Fjölskylduráð Garðabæjar /
barnaverndarnefnd.

20142018

Varabæjarfulltrúi í Garðabæ.

20132020

Stjórn Svanna lánatryggingasjóðs.

2013

Varaforseti (e. Vice President) míns árgangs í
IESE.

2010-

Stjórn AMS eignarhaldsfélags ehf.

20112013

Miðstjórn Sjálfstæðisflokksins.

20122013

Stjórn Sjálfstæðisfélagsins í Garðabæ.

20102014

Kjörstjórn Garðabæjar.

20102014

Stjórn fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélagsins í
Garðabæ.

20082012

Stjórn Æskulýðssjóðs.

20082010

Stjórn Emblna, félags MBA kvenna frá
Háskólanum í Reykjavík.

20122013

Stjórn Sjálfstæðisfélagsins í Garðabæ.
Ritstjóri Garða

20002002

Stjórn Heimdallar, Reykjavík.
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FÉLAGS OG
STJÓRNARSTÖRF

ÉG NÝT ÞESS
AÐ LÁTA GOTT
AF MÉR LEIÐA

20012002

Formaður Stúdentasjóðs Háskóla Íslands.

20002001

Formaður Orators félags laganema.

19961997

Formaður Málfundafélags Verzlunarskóla
Íslands.

ÖNNUR VERKEFNI
2020/
2010

TAKK FYRIR AÐ VERA TIL
FYRIRMYNDAR
EXEDRA í samstarfi við Stofnun Vigdísar
Finnbogadóttur hafa í tvígang staðið að
hvatningarátakinu ,,Til fyrirmyndar.” Ég var
ein þeirra sem átti frumkvæði að átakinu sem
er tileinkað frú Vigdísi Finnbogadóttur og
íslensku þjóðinni í tilefni þess að þrjátíu (2010)
og fjörutíu ár (2020) voru liðin frá því að Vigdís
var kjörin forseti, fyrst kvenna í heiminum.

2008

FRAMKVÆMDASTJÓRI SÚK

Ég hef verið þeirra gæfu
aðnjótandi að efna til og
taka þátt í ýmsum
góðgerðaverkefnum.

SÚK hafði það að markmiði að safna fé fyrir
konur og börn í Jemen svo að þau gætu gengið
í skóla á vegum Jóhönnu Kristjónsdóttur.
Fjöldi kvenna kom að verkefninu. Í heildina
söfnuðust hátt í 30 milljónir króna.
20052008

LEIÐTOGANÁMSKEIÐ FYRIR
KONUR MEÐ ÁSDÍSI HÖLLU
BRAGADÓTTUR.
Tók þátt í hugmyndavinnu, verkefnastjórnun
og kennslu í framkomu og ræðumennsku á
leiðtoganámskeiðum sem um 1500 konur sóttu
í Garðabæ, á Akureyri og í Vestmannaeyjum.
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FJÖLSKYLDUHAGIR
Gift Jóhannesi Egilssyni og saman eigum við þrjú
börn, Ernu Maríu fædda 2005, Kristján Ágúst fæddan
2010 og Önnu Maríu fædda 2015. Auk þess eigum við
hundinn Sæþór Ármann.

MEÐMÆLI

SKÝR
FRAMTÍÐARSÝN
Nái ég kjöri stefni ég á að
vinna að krafti og hugsjón
með grunngildi
Sjálfstæðisflokksins að
leiðarljósi.
Með skýra framtíðarsýn
fyrir komandi kynslóðir.

Sigþrúður Ármann starfaði sem kosningastjóri fyrir
Sjálfstæðisflokkinn
í
Garðabæ
í
sveitarstjórnarkosningum sem fram fóru vorið 2014.
Sjálfstæðisflokkurinn vann stóran sigur og fékk tæp
60% atkvæða eða sjö bæjarfulltrúa af ellefu
mögulegum. Undirritaður sem bæjarstjóri og
oddviti flokksins hafði daglegt samtal og samstarf
við kosningastjórann vegna kosningabaráttunnar
sem stóð yfir í nokkra mánuði.
Eðli málsins samkvæmt liggur mikið undir að
kosningabaráttan takist vel og skili árangri. Hún
þarf að vera vel skipulögð, markmiðsmiðuð og
skemmtileg.
Sigþrúður stóð sig með mikilli prýði sem
kosningastjóri. Hún var mjög vel skipulögð, greindi
aðstæður vel og átti einstaklega gott með öll
samskipti við frambjóðendur og kallaði það besta
fram í hverjum og einum. Jafnframt hafði hún mjög
góða færni í samskiptum við fjölmiðla og hinn
almenna kjósanda. Hún var fljót að taka ákvarðanir,
var staðföst og fylgin sér. Henni tókst að vinna
verkefnið þannig að það varð skemmtilegt og
smitaði gleði frá sér.
Í okkar daglegu samskiptum fann ég vel fyrir öðrum
eiginleikum Sigþrúðar. Hún á gott með að hlusta,
sýnir umhyggju og nærgætni í erfiðum málum og er
lausnarmiðuð. Hennar stærsti kostur að mínu mati
er að henni tekst að hugsa bæði með heila og
hjarta þannig að útkoman verður skapandi lausn til
framþróunar.
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar

