
1. Lagabreytingatillaga 

Stjórn HRFÍ - Vegna rafrænna kosninga 

 

Annar málsliður, a-liðar, 5. gr. hljóði svo: 

„Kosningarétt og kjörgengi hafa þeir sem greitt hafa félagsgjald sitt fyrir það ár sem aðalfundur 

er haldinn, í síðasta lagi einni viku áður kjörfundur hefst.“ 

 

Þriðji málsliður, 1. mgr., 7. gr. hljóði svo: 

„Til aðalfundar skal boða með auglýsingu í a.m.k. einu dagblaði og á heimasíðu félagsins með 

a.m.k. 30 daga fyrirvara.“ 

 

Fjórði málsliður, 3. mgr. 7. gr. hljóði svo: 

Félagsfund skal boða með a.m.k. einnar viku fyrirvara á sama hátt og aðalfund.  

 

Við 7. gr. bætist nýjar málsgreinar sem verða 4.-5. mgr. og hljóði svo: 

Félagsstjórn er heimilt að ákveða að aðalfundur eða félagsfundur verði haldinn rafrænt, hvort 

heldur eingöngu rafrænt eða rafrænt samhliða hefðbundnum fundi, enda sé tækni sú sem nýtt 

er til fundarins talin fullnægjandi fyrir framkvæmd slíkra funda. 

Ákvörðun um að aðalfund eða félagsfund skuli halda rafrænt, sbr. 4. mgr., skal getið í 

fundarboði. Þar skulu einnig koma fram upplýsingar um nauðsynlegan tækjabúnað sem 

félagsmenn þurfa til þess að geta tekið þátt í fundinum, upplýsingar um hvort og þá hvernig 

tilkynna þurfi þátttöku á fundinum, upplýsingar um hvernig félagsmenn mæta til fundar (s.s. 

aðgangsorð eða rafræn skilríki), upplýsingar um hvernig félagsmenn geta tekið þátt í 

fundarstörfum (s.s. tekið til máls), upplýsingar um það hvernig atkvæðagreiðsla fer fram og 

hvar félagsmenn geta nálgast leiðbeiningar um framangreint og frekari atriði sem snúa að 

framkvæmd og þátttöku rafræns fundar. 

 

Sjöundi töluliður, 1. mgr. 8. gr. hljóði svo: 

Formaður kjörstjórnar kynnir niðurstöður rafrænna kosninga til formanns og annarra 

stjórnarmanna kosnum skv. 10. gr. 

 

Þriðji málsliður, 2. mgr., 9. gr. hljóði svo: 

„Við kosningar milli manna skal atkvæðagreiðsla vera skrifleg fari einhver fundarmanna fram 

á það,  sbr. þó sérstakar reglur um rafrænt stjórnarkjör skv. 10. gr. laga þessara. 

 



Við 9. gr. bætist ný málsgrein sem verður 3. mgr., en núverandi 3. mgr. verður 4. mgr. Ný  

3. mgr. hljóðar svo: 

Sé aðalfundur eða félagsfundur haldinn rafrænt skulu atkvæði greidd rafrænt með þeim hætti 

sem upplýst verður um í fundarboði, sbr. 5. mgr. 7. gr. Atkvæðagreiðsla vegna kosninga til 

formanns, meðstjórnenda og varamanns í stjórn skulu þó fara fram í samræmi við 10. gr. laga 

þessara. 

 

Þriðji málsliður 1. mgr. 10. gr. hljóði eftirleiðis svo: [ATH: Ekki efnisbreyting en til 

skýringar] 

„Árlega skal kjósa sameiginlega tvo meðstjórnendur til tveggja ára og getur hver kjósandi kosið 

allt að tvo frambjóðendur séu fleiri í kjöri.“ 

 

3. og 4. mgr. 10. gr. hljóði eftirleiðis svo: 

Kosningar til formanns, meðstjórnenda og varamanns í stjórn skal eingöngu fara fram með 

rafrænum hætti og skal kjörfundur standa í eina viku fyrir aðalfund, þó þannig að kosningu ljúki 

tveimur klukkustundum áður boðaður aðalfundur hefst. Í fundarboði aðalfundar skal upplýst 

um framkvæmd rafrænna kosninga og reglur sem um þær gilda.  

Stjórn félagsins skal eigi síðar en 31. janúar ár hvert skipa þriggja manna kjörstjórn til að annast 

framkvæmd stjórnarkjörs fyrir komandi starfsár og úrskurða um vafaatriði. Þá skal stjórn innan 

sama frests setja reglur um störf kjörstjórnar og framkvæmd kosninganna. Reglur þessar og 

skipan kjörstjórnar skal birta á vefsíðu félagsins eigi síðar en 1. febrúar. Framkvæmdastjóri 

félagsins skal vera starfsmaður kjörstjórnar. 

 

Við 2. mgr. 11. gr. bætist nýr stafliður h og hljóðar svo: 

h) Skipa kjörstjórn og setja reglur um störf kjörstjórnar og framkvæmd kosninga, sbr. 10. gr. 

laga þessara. 

 

 

 

  



2. Lagabreytingatillaga 

Arnheiður Runólfsdóttir – samþykki laganefndar 

Ef víkja á félagsmanni úr félaginu eða setja í árs ræktunarbann eða lengur þarf meirihluti laganefndar 
að samþykkja úrskurð siðanefndar. 
 

 

3. Lagabreytingatillaga 

Kristjana Bergsteinsdóttir – 28. gr 

Lagabreyting 

28.gr núverandi  

Viðurlögum verður ekki beitt vegna brota sem átt sér stað meira en fimm árum áður en kæra berst 

siðanefnd, skv.27.gr 

28. gr verður  

Viðurlögum verður ekki beitt vegna brota að undanskyldum fölsuðum ættbækum sem átt sér stað 

meira en fimm árum áður en kæra berst siðanefnd, skv.27.gr 

Falsaðar ættbækur verða alltaf hægt að beita viðurlögum. 

 

 


