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Fundurinn var haldinn áZoom

Mættir:
Aðalstiórn: Helgi Pétursson, Drífa Jóna Sigfúsdóttir, Valgerður Sigurðardóttir, lngibjörg
Sverrisdóttir, Þorbjörn Guðmundsson.
Varastjórn : Ásge rõ u r Pá lsdótti r, Ragna r Jó nasson, ngólfu r H rólfsson
Auk þeirra sátu fundinn: Viðar Eggertsson og Steinunn Valdimarsdóttir frá skrifstofu
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Fundargerð síôasta stjórnarfundar borin upp til samþykktar
Borin upp og samþykkt

2. Gráiherinn
Grái herinn var settur á laggirnar af fulltrúum ístjórn FEB á sínum tíma og hugsaôur sem
baráttuhópur. Til þessa hefur hann ekki haft formlegt rrimi hjá FEB, né verið skráður sem
félag eða deild innan FEB heldurstarfaö meira sem nefnd innan þessfélags. Baráttumálhans
sem hafa veriõ og eru ígangi, koma öllu eldra fólkitilgóða sama hvort þeir einstaklingar eru
í einhverju félagi eldri borgara eða ekki.
Samþykkt vor aö skró nafniö Grói herinn sem vörumerki og umsjón meõ notkun nofnsins í
þógu eldro fólks, verõi ívörslu LEB.

3. Aðgeröir / útifundur vegna fyrirtöku dómsmáls Gráa hersins
Samþykkt var aõ skipuleggja útifund Gráa hersins á Austurvelli ítengslum við
stjórnarmyndunarviöræõur, sem eru í gangi eftir kosningarnar, og til aô vekja athygli
aõalmeöferõ dómsmáls á vegum Málsóknarsjóðs Gráa hersins.
Samþykkt var aõ LEB myndi veito styrk í verkefniö oõ upphæõ 500.000 kr.
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Hugmynd lögõ fram um aõ gera nafnabreytingu á félögum eldri borgara. Heyrst hefur aõ það
fæliyngra fólk frá að skrá sig ífélögin viõ 60 ára aldurinn með þetta heiti. Fram kom sú
hugmynd aõ heitið 60+ gæti frekar dregið að yngra fólk inn í félögin.
Samþykkt var oö skipo nefnd innon LEB sem tekur aõ sér aõ skoöo máliõ frekor og skilar
niöurstööu of þeirri umræöu ó næsta landsfundi.
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Erindi l-EB inn í stjórnarmyndun
Somþykkt aö senda bréf frá LEB til þeirra aðila sem eru ístjórnarmyndunarviðræðum núna
eftir alþingiskosningarnar 25. september, til að minna á áhersluatriõin sem LEB hefur kynnt
fyrir ráöandi aôilum, stjórnmálamönnum og öðrum víõsvegar í þjóõfélaginu, allt frá
áramótum og fram aõ alþingiskosningunum.
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Heilsueflingaldraðra
Þessum liö frestaö.
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Uppl'isingavefur
Verið er að athuga möguleikann á þvíaô LEB ásamt fleiri aðildarfélögum eldri borgara kaupi
virkan upplfsingavef fyrir eldra fólk. Verkefniô er til skoöunar hjá fagfólki varðandi nritingu,
fjármögnunar og rekstrar til framtíðar. Niðurstaða verôur væntanlega tilbúin til kynningar á
næsta stjórnarfundi.

8.

önnur mál
Þorbjörn kynnti niõurstöôu úrskuröarnefndar TR, varðandi aõferõ við hækkun á greiôslu
lífeyris frá stofnuninni meö greinar í stjórnarskránni í huga, sem hann geröi athugasemdir við
fyrr á árinu. Niðurstaôan hefur veriô kynnt fyrir lögmanni hjá Magna lögmenn sem telur
raunhæft aõ skoöa máliö frekar. Var samþykkt aö láta vinna málið áfram til aô geta brugðist
viô innan þess tímaramma sem getiõ er um í úrskúröi frá TR meö frekari athugasemdum.
Þær athugasemdir þurfa að komast í hendur valdhafa tímanlega fyrir lokun fjárlaga fyrir
næsta ár 2022.
Þorbjörn formaõur kjaranefndar LEB lagði til aô kjaranefndin, ásamt höfundunum af
einhverjum þeim sk'irslum sem hafa komið út undanfarið varõandi kjör og aôstöõualdraöra
samfélaginu, myndu halda kynningarfund um þau málefni. Búast má viõ aõ þvífylgi einhver
smá kostnaõur ogvar þoö samþykkt.
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Fundi slitiö L1:40
Ritari fundargeröar: lngibjörg Sverrisdóttir
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