
LEB
Landssamband eldri borgara

345. Stjórnarfundur LEB - 10. ágúst 2O2L
Kl. 1.0:00 - 12:00 - Fundurinn var haldinn áZoom

Mættir
Aðalstjórn: Helgi Pétursson, Drífa Jóna Sigfúsdóttir, Valgeröur Siguröardóttir, lngibjörg H

Sverrisdóttir, Þorbjörn Guðmundsson.

Varastjórn : Ásge rö u r Pá lsdóttir, Ragna r J ónasso n, I ngólfu r H ró lfsso n

Dagskrá:

1. Fundargerð síõasta stjórnarfundar borin upp til samþykktar
Borin upp og samþykkt.

2. Kynningar tækniverkefna
a. App fyrir afsláttarbók

Steinunn Valdimarsdóttir, verkefnastjóri LEB, kynnti afsláttarappiô sem er fyrirhugaõ
aö taka ígagniö íframtíõinniog mun halda utan um afsláttartilboõin sem LEB aflar
fyrir félagasmenn.

b. Vinnuumhverfi skrifstofu og stjórnar
Einnig kynntiSteinunn Microsoft 365 kerfið og möguleika þess sem vinnuumhverfi
fyrir skrifstofu og stjórn LEB, og ákveöið var aö innleiõa þaö.
Aõ auki fór Steinunn yfir félagakerfiô Abler sem er aôgengilegt aõildarfélögum LEB

aö kostnaðarlausu í gegnum vefinn.

3. Uppl'isingavefur
Upplrisingavefur er í mikilli uppfærslu með n'ijum upplfsingum

4. Tillaga Landsfundar um aõ stjórn LEB skoði möguleika framboði til Alþingis
Stjórn Landsambands eldri borgara telur ekki rétt aô efna til framboðs til Alþingis aö sinni.
Rétt er aõ ítreka að öllum er frjálst aõ bjóôa fram og taka þátt íframboöum stjórnmálaflokka
og hefur LEB ekki afskipti af því. LEB hvetur fólk til aö vera virkt í stjórnamálflokkum og vekja
athygliá málum eldri borgara.

5. Staða áhersluatriðanna 5
Stjórn LEB hvetur aðildarfélögin til aô hvetja félagsmenn sína til aô vera virkir í

kosningabaráttunni og halda á lofti áhersluatriöunum 5. Þannig geti hver og einn
félagsmaôur þnisti á sína þingmenn og flokka og vakiõ athygli á áhersluatriðum eldra fólks
sem félögin samþykktu á Landsfundinum ívor aõ halda á lofti fyrir þessar kosningar.

6. Fundur fólksins - Norræna húsinu 3. - 4. september
Samþykkt var aö taka þátt í Fundi fólksins, sem fram fer dagana 3. - 4. september i Norræna
húsinu. M.a. með Samtali kynslóðanna sem er sameginlegur viõburõur LEB - Landsambands
eldri borgara og LUF - Landssambands ungliðahreyfingarinnar, ásamt fleiri viôburðum.

7. Héraðsfundir
Rætt var um aõ stjórnarmenn LEB myndu skipta sér á nokkra stjórnmálafundi í nærliggjandi
sveitarfélögum, félögum okkar til stuönings, ef þess væri óskaõ.

Landssamband eldri borgara I www.leb.is I leb@leb.is



t LEB
Landssamband eldri borgara

önnur mál
Fram kom að á fundi LEB í lok júní með Ásmundi Einari Daðasyni, félags- og
barnamálaráöherra, var lögð fram beiðni um aö gerður yrði þjónustusamningur við
Landssamband eldri borgara til að tryggja árlegan styrk til rekstrar sambandsins og rimissa
verkefna sem þaõ sinnir fyrir stjórnvöld og eldra fólk í landinu, Ráôuneytið hefur reliO til
skoöunar.

lngibjörg lagði fram fyrirspurn um hvort til greina kæmi að LEB myndi fóstra nafniö Grái
herinn og skrá það meõ kennitölu til að varõveita nafniö. var því vel tekið.

Ákveõiõ var aö halda formannafund ígegnum Zoom á næstunni.

Fundi slitið L2:00
Rita ri fu nda rgerõa r: I ngibjörg Sve rrisdóttir

Fundargerö samþykkt rfundi 8. ptember 2021

8

Landssamband eldri borgara I www.leb.is I leb@leb.is


