
Aðalfundarboð  
 

Boðað er til aðalfundar félagsins þann 25. mars 2021 kl: 14:00 og verður hann fjar-
fundur. 
 
Dagskrá 
 
1. Formaður flytur skýrslu stjórnar um félagsstarfið á liðnu starfsári. 
2. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins og sjóða þess. 
3. Tillögur um lagabreytingar. 
4. Ákvörðun um félagsgjöld. 
5. Stjórnarkjör. 
6. Kosning í stjórn kjaradeilusjóðs. 
7. Kosning siðanefndar. 
8. Önnur mál.   
        Stjórn FÍN óskar eftir umræðum á aðalfundi félagsins um hver æskileg stærð  
        stjórnar eigi að vera. Framsögumaður: Friðþjófur Árnason 
 

 

Skráning þátttöku á aðalfund 
 
Vinsamlegast skráið ykkur til þátttöku á aðalfundinn eigi síðar en á hádegi 25. mars nk. og þá 
verður sendur út fundarlinkur til ykkar.  Skráning fer fram hér.  
 
Ef þið lendið í einhverjum vandræðum þá hafið samband við okkur á skrifstofu FÍN um netfangið 
fin@bhm.is eða í síma 595-5175. 
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https://survey.alchemer.com/s3/6063758/A-alfundur-2021


 

  

 

Tillögur um lagabreytingar 

 
Skrifstofa FÍN er að  
Borgartúni 6,  3. hæð 
105 Reykjavík 
 
 
Opið alla virka daga frá: 
Mán. og mið. Frá 13:00-14:00 
Þri. og fim. Frá 11:00-12:00 
Lokað á föstudögum 
Viðtöl eru tekin við  
félagsmenn utan opnunartíma 
 
Sími: 595-5175 
Netfang: fin@bhm.is  
Veffang: www.fin.is 
 
Starfsmenn á skrifstofu: 
Maríanna  H. Helgadóttir,  
Formaður/framkvæmdastjóri 
 
Orri Þrastarson 
sérfræðingur 
 
Runólfur Vigfússon, 
lögfræðingur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Útgefandi: FÍN 
 
Ábyrgðamaður: 
Maríanna H. Helgadóttir 
 
Upplag: Netútgáfa 
 
 

 
Var: 

4. gr. Umsókn 
Beiðni um aðild að félaginu skal vera skrifleg/rafræn og send félaginu ásamt 
afriti af prófskírteini. Framkvæmdastjóri veitir bráðabirgðaaðild að félaginu 
með fullum félagsréttindum. Vafaatriði eru borin undir framkvæmdastjórn. 
Allar umsóknir skulu lagðar fyrir næsta stjórnarfund til endanlegrar 
afgreiðslu. Stjórn getur veitt undanþágu frá 3. grein svo framarlega sem 
umsækjandi er með Bachelor-próf. , 
 

Verður: 
4. gr.  Umsókn og skyldur félagsmanna 
  
Beiðni um aðild að félaginu skal vera skrifleg/rafræn og send fé-
laginu ásamt afriti af prófskírteini. Framkvæmdastjóri veitir bráða-
birgðaaðild að félaginu með fullum félagsréttindum. Vafaatriði eru 
borin undir framkvæmdastjórn. Allar umsóknir skulu lagðar fyrir 
næsta stjórnarfund til endanlegrar afgreiðslu. Stjórn getur 
veitt undanþágu frá 3. grein svo framarlega sem umsækjandi er 
með Bachelor-próf.  
 
Félagsmenn skulu senda félaginu upplýsingar um breytingar sem 
hafa orðið á veittum upplýsingum á umsóknareyðublaði 
þegar þær breytast.  
 
Var: 

5. gr.  Aðalfundur 
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal 
halda eigi síðar en í mars ár hvert og skal hann boðaður öllum fé-
lagsmönnum bréflega/tölvupósti með a.m.k. viku fyrirvara. Þeir 
sem gefa kostá sér til þeirra starfa sem kosið er í á aðalfundi skulu 
tilkynna stjórn FÍN skriflega um framboð sitt fyrir 1.febrúar. Allar 
kosningar í embætti á vegum félagsins, sem fram fara á aðalfundi, 
skulu vera skriflegar og leynilegar, ef ekki er sjálfkjörið. 

mailto:fin@bhm.is
http://www.fin.is/


 

  

Dagskrá skal tilgreind í fundarboði. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað. 
Sérstök verkefni aðalfundar eru: 
1. Formaður flytur skýrslu stjórnar um félagsstarfið á liðnu starfsári. 
2. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins og sjóða þess. 
3. Tillögur um lagabreytingar. 
4. Ákvörðun um félagsgjöld. 
5. Stjórnarkjör. 
6. Kosning í stjórn kjaradeilusjóðs. 
7. Kosning siðanefndar. 
8. Önnur mál. 
 
Aðra félagsfundi skal halda þegar stjórn félagsins sér ástæðu til og skulu þeir boðaðir með 
tryggilegum hætti. 
 
Þá er stjórn félagsins skylt að boða til félagsfundar ef a.m.k. 30 fullgildir félagsmenn krefjast 
þess skriflega og tilgreina fundarefni. Skal boðað til hans með sama hætti og gildir um aðal-
fundi. 
 
Verður: 
5. gr.  Aðalfundur 
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund  skal halda eigi síðar en í mars ár hvert. Aðal-
fundur skal auglýstur á vefsvæði félagsins með a.m.k. viku fyrirvara. Með slíkri auglýsingu telst aðalfundur 
vera löglega boðaður. Samhliða slíkri auglýsingu skal félagið senda fundarboð á skráð netföng 
allra fullgildra félagsmanna. 
   
Stjórn getur ákveðið að aðalfundur fari fram rafrænt í fjarfundi að hluta eða öllu leyti og skal geta þess í 
fundarboði hvort um staðfund eða fjarfund sé að ræða. Stjórn getur farið fram á að félags-
menn forskrái mætingu á aðalfund.  
 
Aðeins kjörgengnir félagsmenn geta gefið kost á sér til þeirra starfa sem kosið er í á aðal-
fundi og skulu þeir tilkynna stjórn FÍN skriflega/rafrænt um framboð sitt fyrir 1.febrúar.   
 
Meginreglan er sú að allar kosningar í embætti á vegum félagsins, sem fram fara á aðalfundi, skulu vera 
skriflegar/rafrænar og leynilegar, ef ekki er sjálfkjörið. Heimilt er að hefja atkvæðagreiðslu við upphaf aðal-
fundar vegna kosningar í embætti á vegum félagsins. 
  

 
 

 

Tillögur um lagabreytingar 



 

  

Dagskrá skal tilgreind í fundarboði. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.  
 
Sérstök verkefni aðalfundar eru:  
1. Formaður flytur skýrslu stjórnar um félagsstarfið á liðnu starfsári. 
2. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins og sjóða þess. 
3. Tillögur um lagabreytingar. 
4. Ákvörðun um félagsgjöld. 
5. Stjórnarkjör.  
6. Kosning í stjórn kjaradeilusjóðs. 
7. Kosning siðanefndar. 
8. Önnur mál.  
 
Aðra félagsfundi skal halda þegar stjórn félagsins sér ástæðu til og skulu þeir boðaðir með tryggilegum hætti. 
  
Þá er stjórn félagsins skylt að boða til félagsfundar ef a.m.k. 30 fullgildir félagsmenn krefjast þess skriflega og 
tilgreina fundarefni. Skal boðað til hans með sama hætti og gildir um aðalfundi.  

 

Tillögur um lagabreytingar 

 

Endurskoðaðir ársreikningar félagsins  

og sjóða þess 
 
Ársreikningar eru aðgengilegir á heimasíðu FÍN.  

Ákvörðun um félagsgjald 
 

Stjórn félagsins leggur til að félagsgjald verði 0,65% af heildarlaunum. 

http://www.fin.is/um-felagid/utgafur/


 

  

Stjórn 
 

Í kjöri til 2 ára: 
Varaformaður FÍN: 
Þorkell Heiðarsson, Reykjavíkurborg 
 
Fulltrúi trúnaðarmanna:* 
*Verður kosinn á starfsdegi trúnaðarmanna í apríl 2021 
 
Meðstjórn (8): 
Ásdís Benediktsdóttir, Íslenskar orkurannsóknir 
Berglind Ósk Alfreðsdóttir, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
Bragi Bergsson, Reykjavíkurborg 
Jón Már Halldórsson, Þjóðskrá 
Margrét Geirsdóttir, Matís 
Pétur Halldórsson, sjálfstætt starfandi 
Ríkey Kjartansdóttir, Háskóli Íslands 
Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
Una Bjarnadóttir Landspítali 
 

Sitja frá fyrra ári: 
Formaður FÍN: 
Maríanna H. Helgadóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga 
 
Meðstjórn: 
Anna Berg Samúelsdóttir, Fjarðabyggð 
Guðrún Nína Petersen, Veðurstofa Íslands 
Lilja Grétarsdóttir, Reykjavíkurborg 
Stefán Már Stefánsson, Náttúrufræðistofa Kópavogs 
Svava S. Steinarsdóttir, Reykjavíkurborg 
Sverrir Daníel Halldórsson, Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 
Svanhildur Þorsteinsdóttir, Krabbameinsfélag Íslands 
Torfi Geir Hilmarsson, Alvotech hf. 
Unnur Magnúsdóttir, Genis 

 

Stjórnarkjör 2021—2023 



 

  

Stjórn Kjaradeilusjóðs 
Í kjöri til 2 ára: 
Aðalmenn (2) 
Bergljót Einarsdóttir, Kópavogur 
Friðþjófur Árnason, Hafrannsóknastofnun 
 

Sitja frá fyrra ári: 
Aðalmaður: 
Ólafur Eggertsson, Skógræktin 
 

Jafnframt sitja í stjórn Kjaradeilusjóðs eftirtaldir aðilar: 
Aðalmenn:  
Formaður FÍN  
Gjaldkeri FÍN  
 
Varamenn:  
Varaformaður FÍN  
Ritari FÍN. 

 

Kosning í stjórn og nefndir 2019—2021 

Siðanefnd 
Í kjöri til 2 ára: 
Aðalmenn (2): 
Jón Þór Bergþórsson, Landspítali/Háskóli Íslands 
Ólafur Eysteinn Sigurjónsson, Landspítali 
 
Varamaður:  
Jóna Freysdóttir, Landspítali 
 

Sitja frá fyrra ári: 
Aðalmenn: 
Emelía Eiríksdóttir, Coripharma 
Anna Berg Samúelsdóttir, Fjarðabyggð 
Simon Klüpfel  
 
Varamaður:  
Guðlaug Katrín Hákonardóttir  


