
342. - Stjórnarfundur LEB mánudagur L7. maí 202L.
kl. 10.00 -L3.00 Fundurinn haldinn í Nauthól- Bragganum

Mættir: Þórunn Sveinbjörnsdóttir, Haukur Halldórsson, Valgerður Siguröardóttir, Dagbjört
Höskuldsdóttir, lngibjörg H, Sverrisdóttir, Þorbjörn Guðmundsson, lngólfur Hrólfsson og
Guðfinna Ólafsdótt¡r. Einnig sat fundinum skrifstofustjóri LEB, Viðar Eggertsson.

Dagskrá:

Fundargerö síöosta fundar : sdmþykkt.

1. Verkefni sem eru aô klárast

al Siólfboõaliöar. Þórunn sagði frá nrijum pésa sem er kominn út í samvinnu við Rauða

krossinn um að hveta til sjálfboðaliöastarfs. Honum verður komiö víða á framfæri.
bl Helsuefling. Þórunn sagðifrá verkefninu og þvímiði vel. Styrkur frá
félagsmálaráöuneytir til íSíog LEB, L5 milljónir til hvors aðila um sig. Formaöur LEB

hefur átt fundi með íSí Cieju frá Landlæknisembættinu og síðan dr. Janusi Guölaussynir

til að meta hvernig best er að nrita styrk ráðuneytisins. Greinilegt er að mest fæst fyrir
peingana með þvíað ganga til samstarfs við Heilsueflingu Janusar sem er að koma inn á
a.m.k. 4 ntjum stöðum og þá værivel gætt að hlut landsbyggðar. Formaöur leggur til að

gengið verõi til samstarfs við Heilsueflingu Janusar sem er meö mikinn gæðastimpil og

hefur skilað mælanlegum árangri.

Þórunn mælir með því að henni verði faliõ að ljúka gerö samnings um máliö.

Þoõ samþykkt.

cl Viõ andlát moko. Er verkefni sem var í bígerõ en var nú fullunnið af Guðrúnu
Ágústsdóttur. Upplrisingarbæklingur um hvað gerist ífjármálum þínum við andlát maka

og margt sem lftur aö þvíað missa maka og stöðu þess sem eftir lifir..
dl Storfslokanómskeiö. Fæðsla hefur veriö í lægð vegna covid en er að fara aftur í gang.

el Akstur ó efri órum. Er að ljúka. Fer í póst með LEB blaðinu.
1l Eldro fólk af erlendum uppruna. Varðandi innflytjendur er starf íbið.
gl Velferöortækni. Kynningarefni er búið og uppgert.
hl Umbúöarlausir eldri borgorar er loka metrunum og þrjár mismunandi stiklur að verõa

tilbúnar.

2. Sk'frsla stjórnar fyrir starfsáriö 202O - 2ozL
Þórunn kynnti drög aõ skri rslunni. Athugasemd frá Dagbjörtu um að þaö vantaõi inn störf
velferðarnefndar LEB og Haukur Halldórsson gerði athugasemd um dagsetningar hjá
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aögerðarhópi. lngólfur vildi setja inn um störf starfshóps um hagsmunagæslu aldraðra
Samþykkt aõ setja þetta inn,

3. Landsfundur LEB 2021

Dagskrá kynnt, en hún er ísamræmi við lög LEB.

a) Framkvæmd fundarins liggur fyrir og Guöfinna Ólafsdótt¡r er í sambandi við skrifstofu
um nánara skipulag hvað varðar Selfoss sérstaklega. Sveitarstjórn Árborgar mun bjóða
upp á drykk fyrir kvöldverõ og fyrir liggja uppástungur um afþreyingu fyrir maka

fundarmenn og maka ef tímigefst millifundar og kvöldverðar. Stjórn mun tilnefna Jónu
Ósk Guðjónsdóttur og Ásgerði Pálsdóttur sem fundarstjóra. Hildigunni Hlíðar og Hallgrím
Gíslason sem fundarritara.

b) Nákvæmari skrá er nú haldin yfir væntanlega fulltrúa aðildarfélaga LEB á fundinum
vegan sóttvarna og fjöldatakmarkana. Allt skráö íexcel ítölvu og samræmt. Nauðsyn að

hafa aðstoðarfólk við innritun. Dagbjört Höskuldsdóttir og Guörún Ágústsdóttir eru
tilbúnar að vinna með Viðari Eggertssyni, ef til vill þarf einn enn. Kjörbréfanefndin mun
starfa á fundinum og þar sem allir þáttakendur veröa skráõir rafrænt eiga störf hennar
aö geta gengiõ hratt fyrir sig.

c) Fundargögn aô verõa tilbúin.
d) Stjórnin ræddi ítarlega um árgjöld. Eðilegt að þau takiverðlagshækkunum árlega.
e) Einnig voru líflegar umræður um lagabreytingar og hvað telst tillaga um
lagabreytingar og hvað ekki.

4. Erinditilstjórnar
- Bréf frá Halldóri Gunnarssyn, Hvolsvellií

Bréfið inniheldur gagnryini á störf uppstillingarnefndar og skipun íhana. Stjórnin telur að

uppstillingarnefnd hafi farið íeinu og öllu samkvæmt lögum landsambandsins samanber
grein 4. 6. Stjórnin lfsir þvíyfir að hún var einhuga um að skipa Hauk Halldórsson
formann uppstillingarnefndar, en hann er fráfarandi stjórnarmaður LEB.

Rætt var ítarlega um bréf Halldórs. (Bréf Haildórs sem fytgiskjatfundargerðar).

Samþykkt aõ skipuö veröi allsherjarnefnd. Bréfi Holldórs veröi vísaõ til hennsr. Stjórnin
leggur til oö formaõur hennor veröi Ingólfur Hrólfsson.

5. Ársreikningar

Stjórnin undirritaði ársreikningana.Þeír höföu verið kynntir og yfirfarnir á síõasta fundi.
Valgeröur lagöi fram tillögu að fjárhagsáætlun fyrir áriö 2021.
Stjórnin somþykkir øõ leggja hona fram ó tondsfundinum.
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6. Nri erindi

Þórunn sagði frá heimsókn frá tveim ungum konum sem stunda nám íöldrunarfræðum í

Háskóla íslands. Þær fengu styrk frá Nrisköpunarsjóði til að búa til heimasíðu og app,

sem heittir Björgvin, bjarga - vinur. Hugsunin er að efla tengsl á milli fólks. Þórunn

leggur til að þær fái styrk kr. 200.000 úr Styrktarsjóði LEB. Þær þurfa að senda inn
greinagóða umsókn.

Stjórni n sa m þykki r so m hljóõ o.

7. önnur mál

a) Tillaga barst frá kjararáði FBRANG. Verður hún lögð fyrir fundinn.
b) Fundarmenn á einu máli að athuga með kynningu ífjölmiöiõlum á landsfundinum.
Nauðsynlegt sé aö nota hvert tækifæri til að kynna starf LEB.

c) Styrktarsjóður LEB. Fram að þessu hefur stjórn LEB annast styrkveitingar en stjórnin
telur rétt að skipa sjóðnum sérstaka stjórn.

d) Þórunn þakkaði stjórninni samstarfið og góö kynni. Haukur og Dagbjört gerðu hið

sama. Valgerður þakkaði þeim sem út ganga ánægjulegt samstarf og góö kynni.

Fleira ekki gert og fundi slitið.

Fundargerð ritaði Dagbjört Höskuldsdóttir, ritari LEB
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Hvolsvelli l6.maí 2O2L

Stjórn LEB

Undirritaður óskar eftir aõ stjórn LEB fjalli um störf uppstillinganefndar félagsins út frá
lögum félagsins og almennum fundarsköpum. Það getur engan veginn verið hlutverk
nefndarinnar að velja tiltrúnaðarstarfa, sem aðalfundur á að kjósa til, heldur tryggja að
framboö sé til hvers trúnaöarstarfs. Komi fleiri framboð fram innan tilskilins frests, en kjósa
á um, sé það hlutverk uppstillinganefndar að greina frá þeim framboðum íhverja
trúnaõarstööu eftir stafrófsröð, en ekki velja suma og hafna öðrum, með þeirri tilkynningu á

vef LEB "að þeir sem gáfu kost á sér til stjórnarsetu íaðalstjórn og varastjórn LEB fyrir
tilskilinn frest, en er ekki stillt upp af uppstillingarnefnd eiga möguleika á að bjóða sig fram á

landsfundinum, kjósi þeir svo."

Þessi framsetning nefndarinnar er óásættanleg. Framkomin framboð er ekki hægt að
afturkalla með þessum hætti af uppstillinganefd stjórnarinnar, sem enginn stjórnarmaður
ætti að geta átt sæti íog þvíværi rétt af stjórninni að skipa nfja uppstillinganefnd, vegna

þessara galla á störfum nefndarinnar, sem væri þá jafnframt kjörnefnd landsfundarins, sem
kynntiframbjóðendur og útbyggi kjörseðla með möguleikum á n'ijum framboðum.

Einnig vil ég minn a á, aõ í greinargerð með lagatillögu á síðasta landsfundi var tekið fram
að fundarmenn gætu boðið sig fram til þessara trúnaðarstarfa fram á síðustu stundu á

fundinum sjálfum, eins og almenn fundarsköp kveða á um varðandi kosningar til félagsstarfa
á fundum. Þetta á t.d. við um aðila, sem ná ekki kjöri til þess starfs, sem þeir buðu sig fram
til, en kjósa þá að bjóða sig fram í annað starf, sem kjósa á um eða að á fundinum komi fram
áskorun til einhvers um að viðkomand¡ bjóði sigfram, sem þá þarf að taka afstöôu til.

Óskaô er eftir að þessi beiöni sé færð til bókar á stjórnarfundi LEB fyrir landsfund meô svari
stjórnarinnar.

Virðingarfyllst, Halldór Gunnarsson


