Log Felags eldri borgara i Reykjavik og nagrenni
1. gr. Nafn og heimili
Felagið heitir Felag eldri borgara i Reykjavik og nagrenni. Heimili þess og varnarþing er i
Reykjavik.

2. gr. Hlutverk
2.1

Hlutverk felagsins er að gæta hagsmuna eldra folks i hvivetna og stuðla að menningarlifi, meðal annars með þvi að:
A) Sja felagsmonnum fyrir aðstoðu fyrir starfsemi felagsins.
B) Koma a tengslum milli felagsmanna og efla þau.
C) Hlua að hverskonar ahugamalum eldra folks, skipuleggja namskeið, fræðslufundi, tomstundavinnu, skemmtanir, ferðalog.
D) Stuðla að likamsþjalfun og utivist.
E) Efla felagslegt og efnahagslegt oryggi eldra folks.
F) Vinna að urbotum i husnæðismalum eldri borgara.
G) Fylgjast með lagasetningu Alþingis sem varðar hagsmuni aldraðra og beita
ahrifum sinum með viðræðum, samstarfi og samningum við stjornvold.
H) Vinna að oðrum þeim hagsmunum sem stjornin telur astæðu til að felagið vinni
að s.s. með aðild að Landssambandi eldri borgara, LEB, samkvæmt akvorðun
aðalfundar.

3. gr. Felagar
3.1

Felagið er opið ollum sem nað hafa 60 ara aldri asamt maka þott yngri se.

3.2

Haldin skal skra yfir fullgilda greiðandi felagsmenn, sem logð verði til grundvallar
felagslegum rettindum i FEB.

3.3

Einstaklingar, felog og fyrirtæki geta orðið styrktaraðilar.

3.4

Felagið er ohað stjornmalaflokkum og tekur ekki afstoðu til trumala.

4. gr. Arsreikningar og arsskyrsla
4.1

Reikningsar felagsins er almanaksarið.

4.2

Arsreikningar felagsins aritaðir af loggiltum endurskoðanda, kjornum skoðunarmonnum og stjorn felagsins svo og arsskyrsla stjornar skulu liggja frammi a skrifstofu felagsins i minnst eina viku fyrir aðalfund.

5. gr. Stjornskipan
5.1

Stjorn felagsins skal skipuð sjo monnum og þremur til vara, sem kosnir eru beinni
kosningu a aðalfundi.

5.2

Kjortimabil stjornar er tvo ar. Formaður skal kosinn serstaklega annað hvert ar, en a
hverjum aðalfundi skal kjosa þrja menn til tveggja ara i stjorn. Þrir varamenn skulu
kosnir til eins ars. Verði sjalfkjorið skal roð varamanna koma skyrt fram.

5.3

Enginn sitji lengur en fjogur ar samfellt sem aðalmaður i stjorn felagsins. Sa sem
kosinn er formaður getur þo setið i fjogur ar i þvi embætti þratt fyrir að hann hafi
verið i stjorn aður.
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6. gr. Aðalfundur
6.1

Aðalfundur hefur æðsta vald i malefnum felagsins. Aðalfundi er þo oheimilt að samþykkja fjarskuldbindingar sem ekki hafa aður hlotið umfjollun i stjorn felagsins.

6.2

Aðalfund skal halda hvert ar i februar eða mars. Minnst fjorum vikum fyrir fundinn
skal felagsmonnum tilkynnt um dagsetningu hans með tolvuposti og a heimasiðu
felagsins. Í tilkynningunni skal koma fram fyrir hvaða dagsetningar tillogur að lagabreytingum, svo og aðrar tillogur og framboð til stjornarkjors þurfi að hafa borist.
Boða skal siðan formlega til fundarins með auglysingu i fjolmiðlum og a heimasiðu
felagsins með minnst einnar viku fyrirvara og skal þar getið tillagna sem borist hafa
og lagðar verða fyrir fundinn.

6.3

Aðalfundur er loglegur se loglega til hans boðað.

6.4

Atkvæðisbærir eru allir fullgildir felagsmenn, sbr. grein 3.2, 24 klukkustundum fyrir
upphaf aðalfundar. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður urslitum a aðalfundi, nema
annað se akveðið i logum þessum.

6.5

Dagskra aðalfundar:
A) Kosning fundarstjora og fundarritara.
B) Logð fram skyrsla stjornar um starfsemi felagsins a liðnu ari.
C) Lagðir fram aritaðir arsreikningar felagsins asamt fjarhagsaætlun rekstrararsins.
D) Umræður um skyrslu stjornar, arsreikninga og fjarhagsaætlun.
E) Lagabreytingar.
F) Kosningar:
1. Kosning formanns.
2. Kosning þriggja manna i stjorn felagsins og þriggja varamanna sbr. grein 5.2.
3. Kosning tveggja skoðunarmanna arsreikninga og eins til vara.
G) Afgreiðsla tillagna og erinda sem logð eru fyrir fundinn. Slikar tillogur og erindi
ber að senda stjorn felagsins skriflega minnst 1 viku fyrir aðalfund.
H) Tekin akvorðun um argjald felagsmanna.
I) Onnur mal.

7. gr. Verkefni stjornar
7.1

A fyrsta stjornarfundi eftir aðalfund skal stjornin skipta með ser verkum og velja ur
hopi aðalmanna i stoður varaformanns, ritara, gjaldkera og þriggja meðstjornenda.
Verði sjalfkjorið skal roð varamanna koma skyrt fram. Varamenn taka sæti i forfollum aðalmanna i þeirri roð sem þeir voru kosnir.

7.2

Formaður styrir jafnan fundum stjornar en er heimilt að tilnefna annan stjornarmann
sem fundarstjora a einstokum fundum.

7.3

Stjornin fer með æðsta vald i malefnum felagsins milli aðalfunda og ber abyrgð a
fjarmalum og ollum rekstri. Allar akvarðanir um oregluleg utgjold eða fjarhagslegar
skuldbindingar felagsins skulu teknar a stjornarfundi.

7.4

Stjorn felagsins ræður framkvæmdastjora, semur við hann um kaup og kjor og setur
honum erindisbref. Framkvæmdastjori hefur umsjon með daglegum rekstri og fjarmalum felagsins. Framkvæmdastjori ræður annað starfsfolk i samraði við stjorn.
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7.5

Se FEB aðili að LEB sbr. grein 2.H, skal kjosa fullrua a arsþing LEB arið sem það er
haldið. Stjorn og varastjorn felagsins er sjalfkjorin en kjosa skal i þau sæti sem laus
eru miðað við þann fjolda fulltrua sem felaginu ber a landsfundi LEB samkvæmt
logum sambandsins. Einnig skal kjosa sjo varamenn a landsfund LEB.

7.6

Stjornarfundi skal formaður eða framkvæmdastjori boða tryggilega. Stjornarfundur
er logmætur ef meiri hluti stjornar er viðstaddur. Boða skal varamenn, sem hafa
malfrelsi og tillogurett a fundum en ekki atkvæðisrett nema þeir taki sæti aðalmanns.

7.7

Rita skal fundargerðir stjornarfunda, aðalfundar og felagsfunda og senda til stjornarmanna innan fimm daga fra fundi. Fundargerð skoðast samþykkt hafi ekki borist athugasemd fra stjornarmanni innan tiu daga fra þvi að fundur var haldinn og skal
fundargerðin þa vera aðgengileg felagsmonnum a heimasiðu felagsins og með
oðrum hætti.
8. gr. Almennir felagsfundir

8.1 Stjorn felagsins skal boða til almennra felagsfunda, þegar henni þykir þurfa. Felagsfundi skal boða með minnst einnar viku fyrirvara með auglysingu i fjolmiðlum. Þo er
stjorninni heimilt að boða fund með skemmri fyrirvara þegar mikið liggur við. Felagsfundur er loglegur se loglega til hans boðað.
8.2

Oll meirihattar mal er varða stefnu og starfsemi felagsins eða hafa i for með ser
verulegar fjarhagslegar skuldbindingar eða fravik fra hlutverki þess sbr. 2. gr., skal
stjornin bera undir felagsfund og skulu þau kynnt i fundarboði.

8.3

Stjorninni er skylt að halda felagsfund þegar minnst 30 felagsmenn fara fram a það.

9. gr. Deildir og nefndir
9.1

Stjorn FEB er heimilt að stofna serstakar deildir innan felagsins til að annast tiltekin
verkefni. Við stofnun nyrrar deildar skal stjorn FEB tilnefna formann og menn i fyrstu
stjorn, ymist þrja eða fimm eftir umfangi verkefnis. Akveðið skal um starfshætti
deildar með samþykktum sem deildin setur ser, enda seu þær haðar samþykki og
staðfestingu stjornar felagsins. Að oðru leyti starfa deildir sjalfstætt eftir þvi sem
unnt er. Deildir, sem eru með serrekstur, skulu lata stjorn felagsins i te arsreikninga
sina aritaða af stjorn og skoðunarmanni.

9.2

Stjorn FEB er heimilt að skipa nefndir og tilnefna formenn þeirra til að annast tiltekin
malefni, akveða verksvið þeirra og setja þeim starfsreglur. Slikar nefndir heyra beint
undir stjorn felagsins og starfa a abyrgð hennar.

9.3

Formonnum deilda og nefnda ber að sja til þess að stjorn felagsins berist reglulega
fundargerðir og skyrslur um starfsemina.

9.4

Formenn deilda og nefnda eiga rett til setu a stjornarfundum með malfrelsi og tilloguretti, þegar mal sem snerta deild þeirra eða nefnd eru a dagskra.

10. gr. Uppstillingarnefnd
10.1 Stjorn felagsins skipar þrja menn og einn til vara i uppstillingarnefnd og tilnefnir
formann hennar.
10.2 Uppstillingarnefndin skal oska eftir uppastungum, leita samþykkis viðkomandi og
gera tillogur um menn til kjors i stjorn og onnur storf a vegum felagsins samkvæmt
gr. 6.5, stafl. F).
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10.3 Tillogur uppstillingarnefndar skulu liggja frammi a skrifstofu og heimasiðu felagsins i
tvær vikur fyrir aðalfund og skal framlagning þeirra auglyst.
10.4 Tilkynningar einstakra felagsmanna um framboð til stjornarkjors skulu berast skrifstofu felagsins minnst einni viku fyrir aðalfund.

11. gr. Kjornefnd og stjornarkjor
11.1 Stjorn felagsins skipar þrja menn i kjornefnd til starfa a aðalfundi felagsins og tilnefnir formann hennar.
11.2 Kjornefndin hefur umsjon með kosningum a aðalfundi, annast kynningu, talningu og
aðra framkvæmd.
11.3 Kjor formanns fer þannig fram að settur er kross við eitt nafn. Se aðeins einn i
framboði er hann sjalfkjorinn.
11.4 Kjor annarra stjornarmanna fer þannig fram að settur er kross við sex nofn a kjorseðli, hvorki fleiri ne færri og veldur ogildingu atkvæðis ef ut af er brugðið. Þeir þrir
sem fa flest atkvæði eru kjornir i aðalstjorn. Þeir næstu, sem þa eru með hæstu atkvæðatolu, eru kjornir i varastjorn. Hlutkesti ræður verði atkvæði jofn.
11.5 Við kjor skoðunarmanna arsreikninga og kjor fulltrua a þing LEB skulu somu reglur
gilda eftir þvi sem við a.
11.6 Nofnum a kjorseðli skal raðað i stafrofsroð og skal fyrsta nafnið valið með utdrætti.

12. gr. Lagabreytingar
12.1 Tillogur um breytingar a logum felagsins þurfa að berast stjorn felagsins með minnst
tveggja vikna fyrirvara. Lagabreytingartillogur skulu liggja frammi til kynningar a
skrifstofu felagsins og heimasiðu i tvær vikur fyrir aðalfund.
12.2 Logum þessum verður þvi aðeins breytt að 2/3 hlutar fundarmanna samþykki breytingarnar. Breytingar a logum þessum oðlast gildi við samþykkt þeirra a aðalfundi.
Jafnframt falla ur gildi eldri log felagsins.
13. gr. Felagsslit
13.1 Komi fram tillaga um að felaginu skuli slitið skal boða til kynningarfundar um tilloguna með minnst einnar viku fyrirvara. Serstakur felagsslitafundur tekur siðan lokaakvorðun og skal hann boðaður með tveggja vikna fyrirvara.
13.2 Við slit felagsins skulu eigur þess renna til almennra hagsmunamala aldraðra, sem
felagsslitafundur akveður.

Logum þessum var siðast breytt a aðalfundi FEB 8. mars 2022 og hafa þær
breytingar oðlast gildi og verið færðar her inn.
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