Aðalfundur SBU 7.apríl 2017
Fundarstjóri: Halldór K. Valdimarsson
Fundarritari: Óskar Þór Þráinsson
Fundur hófst kl. 17:05. Mættir starfandi stjórn, varamaður, 3 félagsmenn og Halldór af skrifstofunni.
Almenn fundarstörf:
1. Skýrsla stjórnar
● Sigrún reifaði stuttlega helstu verkefni stjórnar árið 2016.
● Skýrsla samþykkt samhljóða.
2. Reikningar félagsins
● Dagný Jónsdóttir kynnti ársreikninga sjóðanna.
● Ársreikningur SBU 2016 samþykktur samhljóða.
● Ársreikningur Vísindasjóðs SBU 2016 samþykktur samhljóða.
● Ársreikningur Kjaradeilusjóðs SBU 2016 samþykktur samhljóða.
3. Lagabreytingar
● Dagný kynnti lagabreytingatillögur fundarins.
● Lagabreytingatillögur:
1. Tillaga - 6.gr. Störf stjórnar
Formaður boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Fundi skal halda eins oft og þörf krefur.
Einnig skal boða til fundar ef a.m.k. einn stjórnarmaður æskir þess og skal hann haldinn
innan viku. Stjórnin fer með æðsta vald í öllum málefnum félagsins milli aðalfunda og
fylgir eftir lögum félagsins og er málsvari þess útávið. Félagið styrkir verkefni sem stuðla
að framgangi stéttarinnar, eitt verkefni á ári, allt að 200.000 krónum. Stjórn auglýsir eftir
styrkbeiðnum og úthlutar styrk. Stjórnin gætir þess að lögum og samþykktum félagsins
sé framfylgt og að kjarasamningar þess séu haldnir.
Verður:
6.gr. Störf stjórnar
Formaður boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Fundi skal halda eins oft og þörf krefur.
Einnig skal boða til fundar ef a.m.k. einn stjórnarmaður æskir þess og skal hann haldinn
innan viku. Stjórnin fer með æðsta vald í öllum málefnum félagsins milli aðalfunda og
fylgir eftir lögum félagsins og er málsvari þess útávið. Stjórnin gætir þess að lögum og
samþykktum félagsins sé framfylgt og að kjarasamningar þess séu haldnir.
6a.gr. Styrkir
Félagið styrkir verkefni sem stuðla að framgangi stéttarinnar, eitt verkefni á ári, allt að
200.000 krónum. Stjórn auglýsir eftir styrkbeiðnum og úthlutar styrk.

Lagabreyting samþykkt samhljóða.

2. Tillaga - 8.gr. Fjármál
Félagsmenn skulu greiða félagsgjald til félagsins er nemi ákveðnu hlutfalli af föstum
launum og innheimtist það mánaðarlega hjá vinnuveitanda.
Aðalfundur ákveður félagsgjöld til eins árs í senn. Heimilt er að ákveða sérstakt
samningsgjald fyrir félaga með aukaaðild sem samið er fyrir.
Þá innheimtir félagið einnig samningagjöld af þeim sem taka laun samkvæmt
kjarasamningi félagsins sbr. 2.mgr.7.gr. laga nr. 94/1986 eða 2.mgr.6.gr. laga nr. 55/1980
Stjórnin gætir eigna félagsins og ber ábyrgð á vörslu þeirra. Reikningsár er almanaksárið.
Aðalfundur kýs tvo skoðunarmenn reikninga og skulu þeir endurskoða alla sjóði
félagsins.
Verður:
Félagsmenn skulu greiða félagsgjald til félagsins er nemi ákveðnu hlutfalli af föstum
launum og innheimtist það mánaðarlega hjá vinnuveitanda.
Aðalfundur ákveður félagsgjöld til eins árs í senn. Heimilt er að ákveða sérstakt
samningsgjald fyrir félaga með aukaaðild sem samið er fyrir.
Þá innheimtir félagið einnig samningagjöld af þeim sem taka laun samkvæmt
kjarasamningi félagsins sbr. 2.mgr.7.gr. laga nr. 94/1986 eða 2.mgr.6.gr. laga nr. 55/1980
Stjórnin gætir eigna félagsins og ber ábyrgð á vörslu þeirra. Reikningsár er almanaksárið.
Aðalfundur kýs tvo skoðunarmenn reikninga og skulu þeir endurskoða alla sjóði
félagsins. Bjóði engir skoðunarmenn sig fram fyrir aðalfund sér stjórn um að skipa þá.
Lagabreyting samþykkt samhljóða.

3. Tillaga - 8. Gr. Kjaradeilusjóður
Félagið starfrækir kjaradeilusjóð. Skal honum kjörin þriggja manna stjórn á aðalfundi og
starfar hann skv. reglum er aðalfundur setur. Honum skal markaður tekjustofn sem
hlutfall af félagsgjöldum skv. 8.gr. laga þessara.
Verður:

Félagið starfrækir kjaradeilusjóð. Stjórn SBU fer með málefni sjóðsins og starfar hann
skv. reglum er aðalfundur setur.
Lagabreyting samþykkt samhljóða.

4. Tillaga - 10. Gr. Vísindasjóður
Félagið starfrækir vísindasjóð skv. kjarasamningi. Skal honum kjörin þriggja manna stjórn
á aðalfundi og starfar hann skv. kjarasamningi og þeim reglum er aðalfundur setur.
Stjórn SBU fer með málefni sjóðsins.
Verður:
Félagið starfrækir vísindasjóð. Stjórn SBU fer með málefni sjóðsins og starfar hann skv.
kjarasamningi og þeim reglum er aðalfundur setur.
Lagabreyting samþykkt samhljóða.

4. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og ákvörðun um félagsgjöld og önnur gjöld.
● Sigrún kynnir rekstar- og fjárhagsáætlun SBU 2017 og borin upp til samþykktar
Samþykkt samhljóða
5. Kosning stjórnar sbr. 5. Gr.
● Kosið verður um 4 stjórnarmenn og 2 skoðunarmenn reikninga.
● Formannskjör: Sigrún Guðnadóttir býður sig fram áfram og er sjálfkjörin
● Þrír stjórnarmenn og afbrigði að einn verður áfram til eins árs til að jafna hlut
stjórnarmanna á hverju kjörtímabili.
● Stjórnarmenn til tveggja ára: Hallfríður Jónsdóttir og Sigríður Júlía Sighvatsdóttir. Báðar
sjálfkjörnar.
● Stjórnarmaður til eins árs: Óskar Guðjónsson býst að sitja áfram og er sjálfkjörinn.
● Kosning varamanns: Helga Halldórsdóttir hefur boðið sig fram til áframhaldandi
varamannasetu og er sjálfkjörin.
6. Engin framboð voru í hlutverk skoðunarmanna reikninga.
Einn skoðunarmaður reikninga er í starfi, Ásta Sigríður, síðan 2016. Dagný fráfarandi
stjórnarmaður býður sig fram sem annar skoðunarmaður reikninga og er sjálfkjörin.
7. Kosning í nefndir og til annarra trúnaðarstarfa inna félagsins
● Stjórn tekur að sér að úthluta fulltrúum í þær nefndir sem SBU tekur þátt í innan BHM og
skiptir með sér verkum.
Fundi slitið kl. 17.45.-

