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338. Stjórnarfundur LEB þriðjudag 2. mars 2021. 
kl. 10 – 11.30.  
 
Fundurinn haldinn sem fjarfundur.  
 
Mættir: Þórunn Sveinbjörnsdóttir, Haukur Halldórsson, Valgerður Sigurðardóttir, Dagbjört 
Höskuldsdóttir, Ingibjörg Sverrisdóttir, Ingólfur Hrólfsson, Guðfinna Ólafsdóttir (hún þurfti að 
víkja af fundi áður en honum lauk) Þorbjörn Guðmundsson og starfsmaður LEB Viðar 
Eggertsson. 

 
 
Dagskrá: 

 
Fundargerð síðasta fundar borin upp til samþykktar. Samþykkt. 

 

1. Fræðslufundur ÖÍ & LEB  

Áhorf og viðbrögð voru mæld og munum við fá þær niðurstöður. En almenn viðbrögð 

hafa verið góð. LEB er ekki búið að fá ennþá endanlega reikninga vegna ráðstefnunnar. 

 

2. Spurningavagn með 2 spurningar 

Sendar voru út spurningar á vegum fyrirtækisins Maskína sem samið var við.  Þær 

snerust um viðhorf fólks til sérstaks framboðs eldra fólks í væntanlegum þingkosningum. 

Það er komin greinagerð frá Maskínu sem nú þarf að skoða. Samþykkt að stefna á að 

kynna greinagerðina á fundi sem yrði haldinn bráðlega og að svo yrði unnin upp úr henni 

fréttatilkynning, var stungið var upp á að Þórarinn gerði það. 

 

3. Starfshópur um réttargæslu fyrir aldraða - ósk um tilnefningu.   

Bréf kom frá ráðuneyti félagsmála um að skipa í starfshóp sem hefði það starf að skoða 

hvort hagstætt væri að skipa sérstakan ”réttargæslumann” eldri borgara. Urðu nokkrar 

umræður, Þorbjörn vildi að fundið yrði annað nafn á hugsanlegan aðila, 

réttargæslumaður væri ekki við hæfi. Þau Ingólfur Hrólfsson og Stefanía Magnúsdóttir 

munu taka sæti í hópnum. 

 

4. Áskorun til stjórnamálamanna um aldursdreifingu á framboðslistum.  

Svokallaður aðgerðarhópur, sem eru aðilar frá stærstu félögum eldri borgara, ásamt 

formanni LEB funduðu og í framhaldi af því var sent út bréf til allra stjórnmálaflokka um 

að flokkarnir myndu stilla upp eldra fólki í vænleg sæti  á framboðslistum sínum. Falleg 

bréf bárust til baka frá flokkunum. Þorbjörn benti á að það væri núna sem flokkarnir 
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væru að stilla upp og semja sínar stefnuskrár svo tíminn væri naumur. Að við ættum að 

halda sérstakan formannafund LEB um málið svo að sem breiðust samstaða næðist. 

Haukur velti formannanfundi fyrir sér, það væri kostnaðarsamt. En mikil þörf að 

flokkarnir settu þessi mál inn í stefnuskrár sínar. Spurning  hvort ekki væri réttara að 

stefna að netfundi og síðar á fundinum kom sú tillaga fram að halda netfund þar sem 

formenn félaganna yrðu boðaðir ásamt stjórn þar sem farið yrði yfir netkönnun Maskínu 

og  stefnu gagnvart flokkunum í málefnum eldri borgara sem. Samþykkt að  halda 

fundinn. 

 

5. Samstarf við Así og viðtal við Drífu Snædal 

Drífa kom í heimsókn til LEB. Fundurinn var  jákvæður, meðal annars var rætt um styrki 

sem fólk er að fá vegna heyrnartækja og gleraugna sem eru svo skattlagðir og skerða 

einnig ellilífeyri frá TR. ASÍ er að vinna kynningu á stefnumálum sínum fyrir næstu 

kosningar. Nánara samstarf milli ASÍ og LEB væri nauðsynlegt. Þórunn hefur líka fengið 

boð um að mæta á fund hjá velferðarnefnd BSRB. 

 
6. Landsfundur LEB 2021 

Rætt var ítarlega um tíma og staðsetningu. Vegna laga LEB þarf fyrirvari á fundinum að 

vera góður og var stefnan tekin á vikuna 24-29 maí. Fyrirhugað hefur verið að halda 

fundinn á Selfossi þar sem  á síðasta ári var fyrirhugað að halda fundinn þar en  var 

breytt vegna covid. Einnig kemur til greina að halda hann á höfuðborgarsvæðinu. Lagt 

var til að nefndir sem vinna tillögur á landsfundi, laganefnd og velferðarnefnd yrðu 

óbreyttar frá fyrra ári. Búið er að skipa nýja kjaranefnd. Taki þær strax til starfa. 

Uppstillingarnefnd yrði valin á næsta fundi. Sú skoðun kom fram að nauðsynlegt væri að 

einhver fráfarandi stjórnarmaður tæki sæti i uppstillingarnefnd. En Haukur benti á að nú 

þyrfti að auglýsa eftir framboðum í stjórn. 19. mars verður næsti stjórnarfundur að öllu 

óbreyttu og stefnumótunarfundur stjornar verði haldinn fyrir lok marsmánuðar. Haukur 

nefndi að hann væri tilbúin að fara í uppstillingarnefnd þar sem hann væri á förum úr 

stjórn i vor. 

 

7. Fundir með félagsmálaráðherra 

Þau Þórunn og Haukur hittu Ásmund félagsmálaráðherra.  Fundurinn var jákvæður. Á 

morgun verður fundur í Bragganum í Nauthólsvík þar sem úthlutað verður styrkjum, allir 

í stjórn eru velkomnir þangað. 

 

8. Nýjir styrkir 

Vísað í bókun við 7. lið. 
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9. Fundur í Reykjanesbæ 

Búið var að lofa að Reykjanesbær og nágrenni fengju heimsókn frá LEB en ekki hafði 

reynst unnt að láta verða af því. En nú fyrir skömmu hafði Þórunn samband við félagið í 

Reykjanesbæ. Þórunn formaður og Viðar skrifstofustjóri héldu fund með formanni 

Félags eldri borgara á Suðurnesjum ásamt fulltrúum deilda félagsins í minni 

byggðakjörnum á svæðinu. Mikil ánægja hjá heimamönnum með fundinn og þótti hann 

upplýsandi um LEB og starfsemi þess.  

 
10. Önnur mál 

A) Erindi frá FEB í Reykjavík. Fyrir fundinum lá tillaga undirrituð af fjórum 

stjórnarmönnum, Hauki Halldórssyni, Valgerði Sigurðardóttir, Dagbjörtu Höskuldsdóttir 

og Þórunni Sveinbjörnsdóttir um að veita FEB í Reykjavík styrk kr. 1.000.000  vegna 

erfiðrar fjárhagsstöðu þeirra. Tillagan var samþykkt. Ingibjörg Sverrisdóttir greiddi ekki 

atkvæði.  

 
Styrkbeiðni frá Félagi eldri borgara i Reykjavík og nágrenni. 
Afgreitt á stjórnarfundi 2.mars.2021. 

 
Félag eldri borgara í Reykjjavík og nágrenni hefur leitað til Landssambands eldri borgara um styrk vegna 
fjárhagsvanda. 
Á árinu 2019 varð FEB-R fyrir áfalli vegna sölu íbúða sem höfðu verið í byggingu en útreikningar á 
söluverði reyndust rangir. Litlu  munaði að FEB-R hefði það ekki af í þeim átökum sem þá komu upp og 
vegna kostnaðar við endurútreikninga og uppgjör varð umfram allar áætlanir. 
Á árinu 2020 var FEB-R síðan fyrir alvarlegum skakkaföllum vegna Covid en félagið er rekið í  eigin húsnæði 
og með eigin starfsmönnum. Flestöll félög innan LEB fá stuðning frá viðkomandi sveitarfélagi. 
Það er mat okkar að vegna þessara áfalla að stjórn LEB samþykkir að veita FEB-R styrk til að FEB-R nái 
endum saman.  

 
Þórunn Sveinbjörnsdóttir 
Haukur Halldórsson 
Valgerður Sigurðardóttir 
Dagbjört Höskuldsdóttir 

 

B)  Þorbjörn minnti á samþykkt síðsta landsfundar um stuðning við málstað Gráa hersins, 

bæði fjárhagslegan og félagslegan. Ekki kom til fjárhagslegs stuðnings á síðasta ári vegna 

þess að ekki var gert ráð fyrir honum í fjárhagsáætlun. En honum hefur fundist skorta á 

að félagslegur stuðningur hefi verið sýndur.  Hann stakk upp á að sett yrði milljón til 

málsóknarsjóðsins. Hann spurði líka um hverjir sætu fyrir LEB í framkvæmdasjóði 

aldraðra og í samstarfsnefnd um málefni aldraðra og hvort það væri að skila einhverju 

fyrir LEB. Þórunn sagði að Sigurður Jónsson sæti í framkvæmdasjóði en hún í 

samstarfsnefndinni.  Haukur svarði því til um Gráa herinn að rétt væri að gera ráð fyrir 

framlagi í fjárhagsáætluninni, vegna samþykktar landsfundarins. Hann sagði það vera 

sína skoðun að gott væri að Grái herinn væru sjálfstæð hreyfing, þar sem LEB væru 
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regnhlífarsamtök allra félaga í landinu og LEB væri ekki beinn aðili að 

málsóknarsjóðnum.  

 

C) Valgerður sagði að hún vildi að hætt yrði að tala um aldraða – tala frekar um eldra 

fólk. tók einnig undir að finna þyrfti annað orð en “réttargæslumann”  

Fleira ekki gert, fundi slitið. 

 

Dagbjört Höskuldsdóttir.  

ritari. 

 

 

 

Fundargerðin samþykkt á fjarfundi stjórnar, fimmtudag 25. mars 2021 

 

Þórunn Sveinbjörnsdóttir 

Haukur Halldórsson, Valgerður Sigurðardóttir  

Dagbjört Höskuldsdóttir, Ingibjörg Sverrisdóttir 

Ingólfur Hrólfsson, Guðfinna Ólafsdóttir 

 

 

 


