1985
Gísli Árni Eggertsson stóð fyrir stofnun
Samfés á Fríkirkjuvegi 11 þann 9.
desember 1985. Boðaði hann til
fundarins með því að hringja í forstöðumenn allra félagsmiðstöðva á höfuðborgarsvæðinu. 11 fulltrúar mættu á
stofnfundinn og samþykktu tillögu Gísla
Árna að heiti Samfés og lögum samtakanna. Gísli Árni var síðar hlutskarpastur í
samkeppni um merki Samfés.

25 aðildarfélagar.

1991 var Samfésballið haldið í fyrsta skipti í Hinu
húsinu í Brautarholti og næstu þrjú árin. Hljómsveit spilaði í aðalsal hússins og plötusnúðar
þeyttu skífum í öðrum. Um það bil fjögur til
fimmhundruð krakkar sóttu skemmtunina á
þessum árum og var það mikið kappsmál að næla
sér í miða.

1990

Samfés stóð fyrir tónleikum í Frostaskjóli með Langa Sela
og Skuggunum í nóvember 1990.

Þróttheimar stóðu fyrir fyrstu söngkeppni Samfés í Danshúsinu í Glæsibæ árið 1992. Haldin voru þrjú undankvöld
og var úrslitakvöldinu útvarpað beint á Aðalstöðinni.

Fjörugt Samfés ball var haldið í
Hinu húsinu í nóvember 1993.
Þegar ballinu var um það bil að
ljúka var óveður í hámarki,
ballið var framlengt og 1400
gestir máttu bíða þar til því
slotaði klukkan fjögur um
morguninn.

Guðrún Helgadóttir alþingismaður tók þátt í
umræðu á landsmóti Samfés í
Keflavík 1994. Ályktað var um
umboðsmann
barna og unglinga og
forsætisráðherra
afhentur undirskriftarlisti með
nöfnum allra
landsmótsgesta.

Landsmót Samfés var haldið á Blönduósi í fyrsta sinn
haustið 1990 þar sem 25 aðildarfélagar Samfés komu
saman. Unglingarnir, allir í 8. bekk, ræddu um málefni
ungs fólks og starfsmenn ræddu samstarf félagsmiðstöðva.

Samfés hlöðuball var haldið í Reiðhöllinni í Víðidal til að anna eftirspurn í mars 1993. Reiðhöllin
hafði nokkrum sinnum verið notuð til tónleikahalds við góðar undirtektir, en unglingarnir tóku
þessum breytingum ekki nógu og vel og
skemmtunin var algerlega misheppnuð þar sem
rýmið var of stórt.

1995

Afrakstur landsmóts var sýndur á afreks-sýningu á
Garðatorgi í Garðabæ í október 1995 en meðal verkefna
var slagorðasmíð gegn ávana- og fíkniefnum.
Samfés ballið var haldið í íþróttahúsinu við Strandgötu
í Hafnarfirði til ársins 2001 þegar 1700 unglingar
sprengdu húsið utan af sér. Breska danshljómsveitin
Innersphere kom fram, sem og á tvennum öðrum tónleikum í Reykjavík þessa helgi.

44 aðildarfélagar.
Starfsþjálfun Hins
hússin var fyrirmynd
„New deal" áætlunar
bresku ríkisstjórnarinnar, gegn atvinnuleysi
ungs fólks, undir
forystu Tony Blair í
gegnum UK Youth,
systursamtök
Samfés í Bretlandi.

Söngkeppni Samfés haldin í Ásgarði í Garðabæ.
Sölvi Blöndal í Quarashi kynnti undirstöðuatriði
rappsins á námskeiði í Miðbergi 1999 og Rímnaflæði var haldið í fyrsta sinn.

Söngkeppni Samfés var haldin með breyttu sniði 1996, á
einu stóru kvöldi á Broadway á Hótel Íslandi og vinsældirnar jukust hratt.

Á landsmóti Samfés á Seltjarnarnesi árið 1998 var sérstök
heimasíðusmiðja sem setti inn myndir og upplýsingar um
hvað smiðjurnar voru að gera á inn „á netið“ á heimasíðu
Samfés á www.samfes.is.

2000

Samfés festi kaup á tölvu og hugbúnaði fyrir vídeóklippingu og
haldin var myndbandasmiðja í Hafnarfirði.

Stíll; keppni í fatahönnun, hárgreiðslu og förðun var haldin í
íþróttahúsinu við Digranes í Kópavogi í fyrsta sinn 2001. Keppendur voru 28 og gestir rúmlega 600.

79 aðildarfélagar.
Rottweilerhundar voru
skærustu stjörnurnar á
þessum tíma en ímynd þeirra
þótti ekki fara við ímynd
Samfés og þeir spiluðu því
ekki á Samfés ballinu, sem
fram fór í Kaplakrika í
Hafnarfirði, þrátt fyrir að
benda á að Rottweiler væri
„eina íslenska reyklausa
hljómsveitin“.

Ekkert minna en Laugardalshöll dugði undir Samfés ballið
en hljómsveitin Mínus kom ekki fram eftir að hafa neitað
að bera af sér sögusagnir um meinta eiturlyfjaneyslu.

Sparisjóðurinn, Tóbaksvarnanefnd og Samfés börðust gegn reykingum barna og unglinga með sérstökum INNstæðureikningi.

Söngkeppni Samfés var haldin í Laugardalshöll fyrir framan 2700
áhorfendur.

Landsþing ungs fólks haldið í fyrsta sinn í Miðbergi.
Uppskeruhátíð félagsmiðstöðva fór fram í Vetrargarðinum í Smáralind og boðið var upp á það besta af
tónlist, leiklist og dansi sem unnið hafði verið að í
félagsmiðstöðvunum veturinn 2002-2003.

2005

Spurningakeppnin Viskan hóf göngu sína í Útvarpi
Samfés á Rás 2 sem fór í loftið vikulega frá árinu 2001
til 2005.

89 aðildarfélagar.
Samfés stóð fyrir fræðsluvikunni Geðveikir dagar í
samstarfi við BUGL þar sem geðheilbrigði unglinga var
skoðað frá mörgum hliðum. Unglingarnir seldu armbönd með áletruninni „GEÐVEIKT!“ og afhentu byggingarsjóði BUGL ágóðann; 2 milljónir króna.

Ungmennaráð Samfés var stofnað á aðalfundi á Ólafsvík
og voru fyrstu fulltrúarnir kjörnir á landsmóti um haustið.
Forseti Íslands, Hr. Ólafur Ragnar Grímsson, heimsótti
Landsmótið, fór á milli smiðja og hitti þá sem voru í forsvari fyrir félagslífið í félagsmiðstöðvum landsins.

Samfés stóð fyrir umfangsmesta leynivinaleik sem haldinn hefur verið á Ísland árið
2007. Markmiðið var að fá unglinga af öllu landinu til að leiða hugann að mikilvægi
vináttu með því að gerast leynivinur einhvers í eina viku. Til þess að vekja athygli á
verkefninu var settur upp leynivinaleikur á Alþingi.

Ungmennaráð Samfés ályktaði gegn
niðurskurði sem setti félagsstarf ungmenna úr skorðum.

Allir miðar á Rímnaflæði í Miðbergi
seldust upp og keppnin var flutt í stærra
húsnæði í Rimaskóla árið á eftir.

Stíll fór fram í Smáranum í Kópavogi. Þemað var framtíðin og rúmlega 220
keppendur frá 60 félagsmiðstöðvum voru skráðir til leiks.

2010
Samfés setti reglur um klæðaburð gesta á Samfésballinu 2011 og ekki
mátti klæðast stuttum pilsum, flegnum bolum eða fráhnepptum
skyrtum. Reglurnar voru fyrst og fremst settar til þess að skapa umræðu og vekja fólk til umhugsunar en reglurnar hafa sætt gagnrýni.
Samfés stóð fyrir degi félagsmiðstöðvanna og félagsmiðstöðvar víða
um land voru opnar fyrir áhugasama gesti og gangandi. Megináhersla
var á framlag og sköpunargleði unglinganna sjálfra og var meðal
annars boðið upp á dans, lifandi tónlist og fengu gestir jafnvel að mála
veggi einhverra félagsmiðstöðva.

Samfés ballið og söngkeppnin fengu saman
nafnið Samfestingurinn en viðburðirnir höfðu
verið haldnir sömu helgina síðan 2005.
Stíll var haldinn í Hörpu í fyrsta sinn 2012.

Samfés og unglingar úr Kópavogi stóðu fyrir
mannlegu bókasafni í Smáralind þar sem
gestum gafst
tækifæri til þess
að fá ungling
lánaðan
„til aflestrar“ í
ákveðinn tíma og
spjalla við á
staðnum.

Ungmennaráð stóð fyrir námskeiðinu "Taktu afstöðu" gegn einelti.
Samfés hélt off-venue tónleika á Airwaves fyrir unglinga í samstarfi
við frístundamiðstöðina Kamp á efstu hæð í Austurbæjarskóla.
Hljómsveitin Úlfur Úlfur vakti athygli á kynjahalla á dagskrá
SamFestingsins og buðu söngkonunni Hildi Kristínu úr Rökkurró á
sviðið til þess að leiðrétta hann.

2015
118 aðildarfélagar.

