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339. – Stjórnarfundur LEB 25.mars 2021. 

kl. 13-15.30. Fjarfundur. 

 

Mættir:  

Formaður Þórunn Sveinbjörnsdóttir, varaformaður Haukur Halldórsson, gjaldkeri Valgerður 

Sigurðardóttir, ritari Dagbjört Höskuldsdóttir, meðstjórnandi Ingibjörg Sverrisdóttir, og 

varastjórnarmenn Ingólfur Hrólfsson og Guðfinna Ólafsdóttir, ásamt starfsmanni LEB Viðari 

Eggertssyni.  

 

Þorbjörn Guðmundsson komst ekki inn á fundinn. 

 

Dagskrá: 

 
Fundargerð síðasta fundar . Engar athugasemdir. 

 

1. Verkefni LEB framundan  

A) Verið er að prenta einblöðung með áhersluatriðum frá ályktun formannafundarins 

sem var útbúin af aðgerðarhóp með fulltrúum félaga af stór-höfuðborgarsvæðinu. 

Boðað hefur verið til funda með þingflokkum þar sem kynna á þessi atriði.  

B) Þórunn skýrði frá því að blað LEB væri í vinnslu. 

C) Þórunn skýrði frá aðverkefni sem fengist hafa styrkir fyrir og kynnt hafa verið eru í 

áframhaldandi vinnslu.  

D) Velferðarnefndin hefur fundað þrisvar.  

E) Ingólfur sagði frá því að búið væri að boða fund í Starfshópi um réttargæslu fyrir 

aldraða sem hann og Stefanía Magnúsdóttir sitja í fyrir hönd LEB. 

 

2. Landsfundurinn - Tímalína tilbúin yfir vörður til landsfundar. 

Eftir síðustu snúninga í baráttunni gegn Covid veirunni má segja að starfsemi 

aðildarfélaganna sé í uppnámi. Stjórn LEB stefnir samt ótrauð á að halda landsfundinn á 

Selfossi 26. maí, en spurning er hvernig aðildarfélögunum gengur að halda sína 

aðalfundi. Ársreikningarnir eru að verða tilbúnir. Kostnaður liggur fyrir. Gjaldkera falið 

að útbúa áætlun og senda stjórn. 

 

3. Kostnaður vegna landsfundarfulltrúa 

Samþykkt að formaður, gjaldkeri og varaformaður fari yfir reglur um kostnaðarþátttöku 

frá árinu 2020 og beri upp tillögu fyrir stjórn um reglur fyrir landsfundinn 2021. 
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4. Tillaga laganefndar LEB 

Laganefnd leggur til að engar breytingar verði gerðar á lögum LEB á þessum landsfundi. 

Umræður í laganefnd um að setja bættar starfsreglur vegna nefnda á vegum LEB sem 
tillögu stjórnar á landsfundi.  
 

Tillaga frá Félagi eldri borgara í Hafnarfirði barst í morgun um að að aðildarfélög þurfi 
ekki að greiða félagsgjald til LEB fyrir félaga sem náð hafa 90 ára aldri.. Mun sú tillaga 
verða tekin til skoðunar.  

 

5. Hótel Selfoss - Gisting og fl.  

Fyrir liggur gott tilboð frá Hótel Selfossi varðandi aðstöðu, veitingar og gistingar. Vonast 

er til að hægt verði að halda fundinn, vísast í lið 2.  

 

6. Nýjir styrkir til LEB frá Félagsmálaráðuneyti; Viðspyrna fyrir Ísland 

A) LEB fékk styrk upp á kr 15 milljónir til að ráða starfsmann sem ferðast myndi á milli 

félaganna um land allt og kynna gildi heilsueflingar, hollrar næringar og hreyfinar með 

bætta heilsu sem markmið. ÍSÍ fékk sömu upphæð til þess sama og munu væpntanlega  

LEB og ÍSÍ eiga samstarf vegna þessa. Mikilvægt er að eiga samstarf við þau sveitarfélög 

sem hafa verið með í verkefninu ”Heilsueflandi samfélag” sem Landlæknisembættirð 

hefur unnið að í nokkur ár sem hluta af heimsmakmiðum WHO. Er þegar byrjað að huga 

að því.  

B) Einnig fengu LEB og Rauði krossinn styrk til að efla átak í að fjölga símavinum. LEB 1 

milljón og Rauði krossinn 4 milljónir. 

 

7. Samtal við Samband íslenskra sveitarfélaga 

Rætt hefur verið við sambandið um öldungaráðin, hvernig þau störfuðu, hvort þau væru 

alls staðar komin og sérstaklega spurt um það sem snýr að litlum samfélögum, þar sem 

borið hefur á því að ekki hafi neitt skilað sér til eldri borgara af þeim styrkjum sem ætluð 

voru sveitarfélögum til eflingar félagsstarfs eldri borgara á síðasta ári. Minni 

sveitarfélögin hafa möguleika á að sækja um styrki til kaupa á smærri tækjum til 

afþreyingar. Kynna þarf það betur fyrir þeim. Rætt var um heilsueflandi sveitafélög og 

mögulegt samstarf. 

 
8. Áherslur fyrir komandi kosningar 

Vísað í lið 1 á dagskrá. Einblöðungurinn verður kynntur og Haukur spurðist fyrir um hvort 

ekki yrði útbúið ítarefni til dreifingar. Ingibjörg sagði það standa til. 

 
9. Ný skýrsla um Ofbeldi gegn eldra fólki  

Greiningardeild Ríkislögreglustjóra hefur gefið út skýrslu um ofbeldi gegn eldra fólki. 
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Þórunn sagði frá henni og Dagbjört sagði efni hennar hafa verið rætt á fundum velferðar 

og heilbrigðisnefndar LEB og eitthvað myndi koma inn í tillögu að ályktun. Skýrslunni 

verður dreift til stjórnarmanna. 

 
10. „Hagir og líðan aldraðra”  

Könnun er komin út. Verður kynnt á opnum Zoom fundi 8. apríl. Þórunn sagði að þar 

kæmi margt áhugavert fram. Dagbjört sagði að velferðarnefndin myndi ekki funda aftur 

fyrr en eftir að þessi skýrsla væri komin út. 

 
Önnur mál  

A) Þórunn fór yfir tillögu til stjórnar um uppstillingarnefnd: Haukur Halldórsson Akureyri, 
Stefanía Magnúsdóttir Garðabæ, Ómar Kristinsson Kópavogi, Guðrún Eyjólfsdóttir 
Reykjavík og Sigurbjörg Gísladóttir Reykjanesbæ.  Var tillagan samþykkt.  
Samkvæmt lögum LEB á uppstillingarnefnd að skila tillögum sínum tveim vikum fyrir 
landsfund og þær gerðar þá opinberar.   
B) Haukur minnti á að nú þegar yrði að setja inn á heimasíðu LEB auglýsingu um að þeir 
sem áhuga hefðu á að bjóða sig fram yrðu að gera það innan tiltekins tíma. 
Stjórn samþykkir að framboð til stjórnarstarfa og annarra trúnaðarstarfs verði að berast 
fyrir 25. apríl 2021 

C) Haukur minnti á að boða þyrfti landsfund með sex vikna fyrirvara. 

Samþykkt að stefna að fjarfundi stjórnar LEB 13. apríl kl 13.00 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið. Dagbjört Höskuldsdóttir ritari. 

 

 

 

Fundargerðin samþykkt á stjórnarfundi 13. apríl 2021 

 

 

Þórunn Sveinbjörnsdóttir 

 

Haukur Halldórsson  Valgerður Sigurðardóttir 

 

     Dagbjört Höskuldsdóttir      Ingibjörg Sverrisdóttir 

 

            Ingólfur Hrólfsson            Þorbjörn Guðmundsson          Guðfinna Ólafsdóttir 

 

 


