
  38. árg. 2. tbl.                         Mars 2023 

Aðalfundarboð 
 
Boðað er til aðalfundar félagsins þann 30. mars 2023, kl. 17:30 og verður hann haldinn að 
Borgartúni 6, 4. hæð.  Fundurinn verður einnig í boði sem fjarfundur.  
 
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.           

Skráning þátttöku á aðalfund 
 

Vinsamlegast skráið ykkur til þátttöku á aðalfundinn eigi síðar en á hádegi 27. mars nk. svo hægt 
sé að áætla magn veitinga og hverjir vilja fá sendan fundarlink á fundinn.  Skráning fer fram hér.  
 
Ef þið lendið í einhverjum vandræðum hafið þá samband við okkur á skrifstofu FÍN um netfangið 
fin@bhm.is eða í síma 595-5175. 

2. Ársreikningar 
 

Endurskoðaðir ársreikningar félagsins og sjóða eru aðgengilegir á heimasíðu FÍN. 
Ársreikningur FÍN 

Ársreikningur Kjaradeilusjóðs FÍN 

1. Skýrsla stjórnar 
 

Skýrsla stjórnar FÍN verður aðgengileg á vefsvæði FÍN eigi síðar en tveim dögum fyrir fund. 

https://survey.alchemer.com/s3/7274409/A-alfundur-F-N-2023-Skr-ning
https://www.fin.is/media/utgafa/Felagislenskranatturufraedinga-Arsreikningur2022.pdf
https://www.fin.is/media/utgafa/KjaradeilusjodurFIN-Arsreikningur2022.pdf


 

  

 

Aðalfundur FÍN 

 
Skrifstofa FÍN er að  
Borgartúni 6,  3. hæð 
105 Reykjavík 
 
 
Opið:  
Mánudaga og Miðvikudaga 
Frá kl. 13:00—14:00 
Þriðjudaga og Fimmtudaga 
Frá kl. 11:00—12:00 
Lokað á föstudögum 
 
Sími: 595-5175 
Netfang: fin@bhm.is  
Veffang: www.fin.is 
 
 
Starfsmenn á skrifstofu: 
 
Maríanna  H. Helgadóttir,  
formaður 
 
Orri Þrastarson, 
verkefnastjóri 
 
 
Runólfur Vigfússon, 
lögfræðingur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Útgefandi: FÍN 
 
Ábyrgðamaður: 
Maríanna H. Helgadóttir 
 
Upplag: Netútgáfa 
 

3. Lagabreytingar 
 
Tillögur um breytingar á lagaákvæðum 3. og 4. gr. laga félagsins sem teknar verða fyrir 
á aðalfundi félagsins eru auðkenndar með appelsínugulum lit. 
 

3. gr.  Aðildarskilyrði 
 
A. Full aðild   

Þeir sem hafa lokið a.m.k. bakkalárprófi eða sambærilegri menntun og starfa á 
þeim sviðum sem félagið hefur samningsumboð fyrir geta fengið fulla aðild að 
félaginu. Stjórn er heimilt að hafna aðild að félaginu telji hún að félagið geti ekki 
samið um viðkomandi starf í kjarasamningi. 
Full aðild felst í því að viðkomandi hafi hlotið aðild að félaginu, ásamt því að hafa 
greitt félagsgjald til félagsins sl. 6 mánuði. 

B. Nemaaðild  
Nemaaðild er tímabundin aðild að félaginu. Nemaaðild varir að hámarki í 5 ár. 
Nemaaðild veitir full félagsréttindi önnur en kjörgengi. 

C. Undanþáguheimildir 
Stjórn er heimilt að veita undanþágu frá skilyrði um a.m.k.  bakkalárpróf, sbr. A lið, 
og veita viðkomandi aðila fulla aðild að félaginu krefjist starf viðkomandi prófs á 
háskólastigi eða ígildi þess.  
 
Stjórn er heimilt að veita undanþágu frá Bachelor-prófi sbr. A lið til þeirra sem 
hafa náð sér í formlega prófgráðu á háskólastigi geti félagið haft samningsumboð 
vegna viðkomandi starfs. 
 
Stjórn skal birta á vefsíðu félagsins veittar undanþágur. 

 
Kjörgengi og kosningarréttur eru háð því að félagsmenn hafi fulla aðild og hafi greitt 
félagsgjöld til félagsins síðustu 6 mánuði. 
 
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.  
Félagsmenn skulu senda félaginu upplýsingar um breytingar sem hafa orðið á veittum 
upplýsingum á umsóknareyðublaði þegar þær breytast. 

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


 

  

5. Stjórn 2023-2025 
(sjálfkjörið) 

 

Í kjöri til 2 ára: 
Varaformaður FÍN: 
Þorkell Heiðarsson, Reykjavíkurborg 
 
Fulltrúi trúnaðarmanna: 
Björg Helgadóttir, Reykjavíkurborg 
 
Meðstjórn (8): 
Berglind Ósk Alfreðsdóttir, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
Berglind Sigurðardóttir , Skipulagsstofnun 
Bragi Bergsson, Reykjavíkurborg 
Jón Már Halldórsson, Húsnæðis– og mannvirkjastofnun 
Kristín Hermannsdóttir, Rannís 
Margrét Geirsdóttir, Matís 
Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
Una Bjarnadóttir, Alvotech 
 

Sitja frá fyrra ári: 
Formaður FÍN: 
Maríanna H. Helgadóttir, Félag íslenskra náttúrufræðinga 
 
Meðstjórn (9): 
Anna Berg Samúelsdóttir, Matís 
Benóný Jónsson, Hafrannsóknastofnun 
Guðrún Nína Petersen, Veðurstofa Íslands 
Lilja Grétarsdóttir, Reykjavíkurborg 
Sigvaldi Thordarson, Íslenskar orkurannsóknir 
Stefán Már Stefánsson, Náttúrufræðistofa Kópavogs 
Svava S. Steinarsdóttir, Reykjavíkurborg 
Torfi Geir Hilmarsson, Alvotech 
Unnur Magnúsdóttir, Genis 
 

 

Aðalfundur FÍN 

4. Félagsgjald 
 

Stjórn FÍN leggur ekki fram tillögu um breytingar á félagsgjaldi og leggur til að félagsgjöld verði óbreytt, 0,65% af 
heildarlaunum. 



 

  

6. Stjórn Kjaradeilusjóðs 2023-2025 
(sjálfkjörið) 

Í kjöri til 2 ára: 
Aðalmenn: 
Bergljót Einarsdóttir, Kópavogsbær 
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 

 

Aðalfundur FÍN 

7. Siðanefnd 2023-2025 
(sjálfkjörið) 

Í kjöri til 2 ára: 
Aðalmenn: 
Berglind Sigurðardóttir, Skipulagsstofnun 
Páll Sigurðsson, Skógræktin 
 
Varamenn: 
Jóna Freysdóttir, Landspítali 
 

Sitja frá fyrra ári: 
Aðalmenn: 
Anna Berg Samúelsdóttir, Fjarðabyggð 
Emelía Eiríksdóttir, Coripharma 
Símon Klüpfel, Orkuveita Reykjavíkur 
 
Varamenn: 
Guðlaug Katrín Hákonardóttir, Háskóli Íslands 


