
Stjórnarfundur LEB  23. okt 2019 nr. 323 

Kl. 10.00- 13.00   
Mættir: Þórunn Sveinbjörnsdóttir, Ingólfur Hrólfsson, Drífa Sigfúsdóttir, 
Dagbjört Höskuldsdóttir, Valgerður Sigurðardóttir, Ólafur Ingólfsson, Ellert B 
Schram og Haukur Halldórsson. 

Fundargerð síðasta fundar: Var send út til athugasemda. Samþykkt.  

 
 

1. Staðan í dag stutt frásögn: Allt gengur vel á skrifstofunni. Ánægja með 
nýja starfsmanninn, Viðar Eggertsson. Guðrún Ágústsdóttir er að 
undirbúa vinnu á þeim verkefnum sem LEB mun fara í. Sennilega aldrei 
verið beðið meira um að aðili frá okkur komi á viðburði og fundi. 
 

2. Nýr starfshópur hjá Félags-og barnamálaráðherra og fleiri ráðuneytum . 
Haldnir hafa verið tveir fundir. Á seinni fundinum mætti Ágúst Þór frá 
ráðuneytinu með frumvörp sem snerta eldri borgara. Frumvarp um 
skerta búsetu sem er félagslegur stuðningur við aldraða þar sem gert er 
ráð fyrir að fólk sem er aðflutt eða heimflutt eftir búsetu erlendis fái ekki 
minna en 90% af lífeyri. Mun taka gildi 1. Jan. nk.   Frumvarp  um 
breytingar á lögum um almannatryggingar um greiðslu hálfs lífeyris.   
 

3. Tvö mál sem eru komin áleiðis í ráðuneytinu. Umræða tekin undir lið 2. 
 

4. Fjármál LEB og framtíðarsýn: Valgerður og Þórunn hafa verið að yfirfara 
bókhaldið og fjármálin almennt. Valgerður skýrði frá stöðunni og fór yfir 
kostnað vegna Landsfundarins  sem var verulega lægri en gert var ráð 
fyrir og endanlegan kostnað við útgáfu LEB blaðsins. Samþykkt var að 
kaupa nýja  tölvu. Tilboð liggur fyrir upp á kr. 150. 384. Athuga hvort 
kaupa á prentara með skanna. Daníel Isebarn hefur skoðað málshöfðun 
um starfslok 70 ára og sent inn stefnu  og komið er svar frá stefnda sem 
er Reykjavíkurborg.  
 

5. Nýjar nefndir eftir landsfund hvað er eftir? Vantar menn í kjaranefnd. 
Þórunn stakk upp á Stefaníu Traustadóttir sem á eftir að tala við og 



Stefaníu Magnúsdóttir.  Lagt til að Sigurður Jónsson verði formaður. 
Samþykkt.  Viðbót í ritnefnd verður Þórunn Sveinbjörnsdóttir.  
 

6. NOPO fundur stutt í hann þar verður lagt fram landsrapport frá Íslandi. 
Þórunn og Haukur eru að fara á fund í Finnlandi. Aðalefni fundarins eru 
þeir sem hafa það lakast í löndunum. Þetta er einnig stjórnarfundur 
NOPO samtaka félaga aldraðra á norðurlöndunum 
 

7. Staðan hjá FEB í Reykjavík og beiðni um að fá frest.  Ellert skýrði frá 
erfiðum fjárhagsaðstæðum Félags eldri borgara í Reykjavík. Þórunn sagði 
frá fundi sem hún átti með aðilum frá félaginu. Sótt hefur verið um frest 
á greiðslu aðildargjalda til  LEB fram á næsta ár. Greiðslunum verði skipt í 
fjóra hluta og dreifist á árið. Samþykkt. 
 

8. Umsóknir til Félagsmálaráðuneytis. Umsóknir um styrki rennur út um 
miðjan nóvember.  Drífa benti á að það eigi að leggja áherslu á málefni 
aldraða, eins og gert hefur verið með börnin. Það er vissulega  jákvætt, 
en lítið virðist vera á döfinni sem snertir aldraðra. Gera þyrfti könnun um 
stöðuna hjá sveitarfélögunum hvað snertir þjónustu fyrir eldri borgara. 
Hvað er í boði og hvað hún kostar. Uppástungur um  verkefni sem til 
greina kæmi að sækja um styrk til: Lesið með börnum og  verkefni um 
einmanaleika hjá eldri borgurum.  
 

9. Afsláttarbókin: LEB fékk reikning frá FEB uppá eina millljón, en á 
landsfundinum síðasta var öllum gefin bókin og sagt að taka eins og þeir 
vilja. LEB sá um bókina áður en FEB tók svo við því að gefa hana út. 
Ekkert samráð var við LEB var um útgáfuna. Spurningin er því, hver á 
höfundarréttinn að bókinni. Framkvæmdastjórinn er hættur störfum og 
búið að ráða til bráðabirgða. ATH. Málið verður rætt og skoðað. 
 

10. Staða verkefna frá 2018 : búið að koma fram. 
 

11. Ipad og Android: Android bæklingurinn er í prentun. Í athugun er að selja 
bæklingana fyrir lágt verð til almennings. 
 

12. Nóra og næstu skref;  Er í vinnslu.  Fáum sérfróðan aðila til að skýra þetta 
fyrir okkur á næsta fund.. 
 



13. Önnur mál :  Ath. kostnað vegna stjórnarmanna og starfsmanna vegna 
aksturskostnaðar. Gjaldkera og Hauk falið að fara ofan í kostnaðinn en 
ákveðið að bílakostnaðurinn verði kr. 60 pr. km. Þórunn kynnti nýjan 
samning við Atlandsolíu. 
 
 

14. Næsti fundur verði 26 nóvember kl. 10.  

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 


