Aðalfundur SBU 21.ágúst 2020
Fundarstjóri: Halldór K. Valdimarsson
Fundarritari: Óskar Þór Þráinsson
Mættir: Stjórn: Sigrún, Kristjana, Sveinn, Sigríður Júlía, Óskar Þór, Halldór og 1
gestur auk 1 á Zoom fjarfundi.
1.

Skýrsla stjórnar
·
Sigrún Guðnadóttir, formaður, reifaði helstu punktar úr ársskýrslu
stjórnar sem verður aðgengileg á vef SBU að fundi loknum. Sérstaklega
var fagnað að búið er að gera kjarasamninga við alla viðsemjendur á
árinu.
·
Skýrsla samþykkt samhljóða.

2.

Reikningar félagsins
·
Sigríður Júlía kynnti reikninga félagsins.
·
Ársreikningur SBU 2019.
·
Ársreikningur Vísindasjóðs SBU 2019.
·
Ársreikningur Kjaradeilusjóðs SBU 2019.
Reikningar félagsins samþykktir samhljóða.

3. 

Lagabreytingar
·
Engar lagabreytingar liggja fyrir.

4.

Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár ákvörðun um félagsgjöld og önnur gjöld
·
Sigrún kynnti fjárhagsáætlun næsta árs.
·
Félagsgjöld verður óbreytt milli ár.
Samþykkt samhljóma

5.

Kosningar stjórnarmanna sbr. 5.gr.
·
Sitjandi formaður þarf að víkja úr embætti vegna starfa sinna og
varamaður hefur ekki kost á að taka sætið. Leitað eftir samþykki fundarmanna á
því afbrigði að kjósa formann til eins árs í staðin.
Samþykkt samhljóða
·
·
.

.

Kostið verður um 3 stjórnarsæti, formann og 2 í stjórn og 1 varamenn.
Sigrún gengur úr stjórn og formannssæti en býst til að sitja áfram sem
varamaður til eins árs. Ívar lætur af störfum sem varamaður.
Framboð í formann: Kristjana Mjöll Jónsdóttir Hjörvar
Engin önnur framboð komu fram og því er hún sjálfkjörin.
Framboð: Óskar Þór Þráinsson býðst til að sitja áfram. Ívar Ólafsson
býður sig fram.

Engin önnur framboð komu fram og þeir því sjálfkjörnir.
Framboð til eins varamanns: Sigrún Guðnadóttir til eins árs.
Engin önnur framboð komu fram og því hún sjálfkjörin.
6.

Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
Enginn býður sig fram. Stjórn mun sjá um að skipa þá í samræmi við
núverandi endurskoðunarhætti.

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.
Samþykkt samhljóma.

8.

Þakkir fyrir góð störf og spurning um styrki úr sjóðum
Þakkað var fyrir góð störf og lendingu kjarasamninga í ár. Spurt var um
styrki úr styrktarsjóðum ss. gleraugnastyrki annað.
Sigrún svaraði því að styrkir hafi almennt verið lækkaðir með slæmri stöðu
sjóða. Hins vegar er líklegt að með batnandi stöðu sjóðanna vegna
batandi afkomu eftir síðustu kjarasamninga verði upphæðir líklega
endurskoðaðar.

Fráfarandi formanni SBU, Sigrúnu Guðnadóttur þakkað sérstaklega fyrir vel
unnin störf til 12 ára.
Fundi slitið kl.12.30.

