Auka aðalfundur
19. september 2019

Dagskrá aukaaðalfundar
• Fundarstjóri og fundarritari kjörnir
• Lagabreyting
• Farið yfir breytingu á gr. 3
• Endurskoðuð tillaga af árgjaldi

• Kynning á starfi vetrarins
• September 2018 – Desember 2019

Fundarstjóri og fundarritari
• Fundarstjóri: Hannes Frímann Sigurðsson (Byggingavettvangur)
• Fundarritari: Anna María Benediktsdóttir (Reykjavíkurborg)

Lagabreyting
Núverandi lög segja:
AÐILD
3. gr.
Starfandi íslensk fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög geta orðið aðilar.
Umsóknum um aðild skal beina til stjórnar og skal umsóknaraðild
afgreidd á stjórnarfundi. Aðilar skulu greiða árgjald fyrir 1. mars ár
hvert.
Stjórn félagsins gerir tillögu að árgjaldi og leggur fyrir
aðalfund. Árgjald er annars vegar almennt aðildargjald og hins
vegar styrktaraðild sem er að lágmarki tvöfalt árgjald.
Styrktaraðilar eru sýnilegri á heimasíðu félagsins og kynningarefni.
Aðilar skulu tilkynna stjórn félagsins skriflega um úrsögn fyrir 1.
febrúar ár hvert.

Tillaga að lagabreytingu
Núverandi lög segja:

Tillaga að breytingu: (rauður texti)

AÐILD
3. gr.

AÐILD

Starfandi íslensk fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög geta orðið
aðilar. Umsóknum um aðild skal beina til stjórnar og skal
umsóknaraðild afgreidd á stjórnarfundi. Aðilar skulu greiða
árgjald fyrir 1. mars ár hvert.

Umsóknum um aðild skal beina til stjórnar og skal umsóknaraðild
afgreidd á stjórnarfundi. Aðilar skulu greiða árgjald fyrir 1. mars ár
hvert.

Stjórn félagsins gerir tillögu að árgjaldi og leggur fyrir
aðalfund. Árgjald er annars vegar almennt aðildargjald og hins
vegar styrktaraðild sem er að lágmarki tvöfalt árgjald.

Styrktaraðilar eru sýnilegri á heimasíðu félagsins
og kynningarefni.
Aðilar skulu tilkynna stjórn félagsins skriflega um úrsögn fyrir 1.
febrúar ár hvert.

3. gr.

Stjórn félagsins gerir tillögu að árgjaldi og leggur fyrir
aðalfund. Árgjald er fjórskipt:
Einyrkjaaðild1

Aðild minni fyrirtækja, færri en 8 starfsmenn
Aðild stærri fyrirtækja, 8 eða fleiri starfsmenn
Styrktaraðild2
1Einyrkjaaðild
2Styrktaraðilar

veitir ekki atkvæðarétt á aðalfundi

eru auk þess sýnilegri á heimasíðu félagsins og
kynningarefni.

Aðilar skulu tilkynna stjórn félagsins skriflega um úrsögn fyrir 1.
febrúar ár hvert.

Endurskoðuð tillaga að árgjaldi
Aðild

Árgjald

Einyrkjaaðild

Kr. 25.000.-

Færri en 8 starfsmenn

Kr. 75.000.-

8 eða fleiri starfsmenn

Kr. 150.000.-

Styrktaraðild

Kr. 300.000.-

Aðilar greiða fullt árgjald f. árið 2019 sem gildir einnig fyrir árið 2018
Árgjald skal greitt fyrir 1. mars 2019

Dagskrá starfsársins

Fræðsla:
• Ráðstefnur
• Námskeið
• Kynningar
• Hittingar

Vinnustofur:
• Samráð um
samræmt verklag
• Faghópar

Kynning út á við:
• Sýnileiki
• Málaflokkurinn

