
Stjórnarfundur í félagi íslenskra  félagsliða. 

 

 

Stjórnarfundur haldinn 21. 03. 2012. kl. 19.30 að Grettisgötu 89, Reykjavík.   

Símafjarfundarbúnaður notaður  Sauðárkróki ,  virkaði ekki á Dalvík . Mættar eru  

Salvör Sigríður Jónsdóttir                ( Sallý ) formaður . Guðbjörg Benjamínsdóttir 

varaformaður, Árdís Jónasdóttir gjaldkeri, Olga Alexandersdóttir meðstjórnandi, og 

Birna Jónsdóttir ritari . 

Á fundinn vantaði Elvu Hlín Harðardóttur, Guðrúnu Ástu Björgvinsdóttur  

meðstjórnendur og Hafdísi  Sverrisdóttur varastjórn. 

Fundurinn hófst á því að ritari las upp fundargerð síðasta  stjórnarfundar. 

Helstu mál á dagskrá eru  Löggilding, Fréttabréfið,   Skoðunarkönnun, Efling ,    

10 ára afmælið,  Mai fundurinn ,önnur mál. 

Sallý sendi fyrirspurn í ráðuneytið á  mánudag  og  það var ekki komið svar frá 

Landlæknisembættinu, en þar bíða  32 umsóknir.og okkar umsókn þar á meðal. 

Samþykkt að bíða aðeins með fyrirspurn og senda afur sirka fyrir páska. 

Fréttabréf  fór út  til félagsmanna. , samið var  við Guðjón Ó. með   prentun á blaðinu.  

Formaðurinn kom með tilögu um að lögin verði skoðuð um að aðalfundurinn verði 

haldinn í apríl ár hvert og velti því  fyrir sér með árgjöldin hvort að það ætti að vera 

einhver lög um að þeir sem eru ekki búnin að greiða árgjöldin fyrir næsta aðalfund,    

þá hafa þeir ekki kostningarrétt . Það eru sirka 144 árgjöld útistandandi.  Stjórnin er 

að skoða í sambandi við tilkynningar. 

 Ennþá eru að berast umsóknir inn í félagið og það kom fram á fundinum að ekki er 

hægt  að senda árgjöldin út fyrir aðalfund.  

Umræður  varðandi   skoðunarkönnun  um   launakjör félagsliða í landinu , hvað er 

hægt að gera  til að fá út launamismun hjá félagsmönnum.  Félag íslenskra félagsliða 

er boðið á aðalfund  Eflingu 16. apríl nk. 

Umræður varðandi 10 ára  afmælið ,undirbúningur er í gangi og ákveðið að selja 

nælur og penna , ákveðið að greitt verði með peningum, það var hætt  við að legja 

posa fyrir greiðslukort  það  er einfaldlega of dýrt . Sallý ætlar að taka að sér að sjá 

um að kanna verð á veitingum , þá var farið yfir skemmtiatriðin sem eiga að vera, 

samþykkt  var að láta peninga greiðslu ganga upp í vinninga í sambandi við 

happdrættið.  Þá  eru  aðilar  sem gefa vinninga og styrkja félagið. 



Umræður um  Mai fundinn  sem haldinn  verður á Akureyri helgina 3-5 mai nk.  Þar 

sem  Aðalfundinn verður  undirbúinn  . Formaðurinn kemur með  fundarboðin og 

límmiða., einnig  Auglýsingar  og  Formannsræðan . 

Önnur mál : Fyrirspurn frá Olgu varðandi námskeið ,  hversu margir  þurfa  að mæta 

til að fá fjarfundabúnað , svarið er að 16 manns í heildina  þarf að mæta  svo hægt er 

að halda námskeið.  

Næsti fundur áætlaður í apríl . 

                                       Fundi slitið, 

                                                              Birna Jónsdóttir. 

 


