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352. St¡ arfundur LEB - 25. J núar 2022
kl. 10.00 - 7L:25 - Fundurinn var haldinn á ZOOM

Mættir:
Aðalstjórn:
Helgi Pétursson, Drífa Jóna Sigfúsdóttir, Valgerõur Sigurðardóttir, lngibjörg H. Sverrisdóttir,
Þorbjörn Guðmundsson.

Varastjórn:
Ásgerõ u r Pá lsdóttir, Ragna r Jónasso n, I ngó lfu r H ró lfsson,
Auk þeirra sátu fundinn: Viöar Eggertsson skrifstofustjóri LEB og Steinunn Valdimarsdóttir,
verkefnastjóri LEB

1. Fundargerõ síðasta stjórnarfundar frá 22. desesember ZO2Lvar borin upp til
samþykktar og var samþykkt.

2. Afsláttarbókin
Afsláttarbókin hefur á síõustu árum verið unnin ísamstarfi við Félag eldri borgara í

Reykjavík sem atvikaðist af því að hjá LEB var ekkert starfsfólk nema formaðurinn.
Flestum verkefnum var útvistað frá LEB og samningur við FEB var gerður frá áritil
árs. Nú er verið að færa afsláttarbókina yfir íapp og til staðar í dagá skrifstofunni er
starfsfólk sem getur tekið verkefnið að sér. Samhliða appinu verður bókin prentuð en
í minna upplagi en áður. Bókin hefur almennt komiõ út um mánaðarmótin febrúar og
mars og er búist við því að það muni standast. Bókin er fyrir félagsmenn sem eru 60
ára og eldri.

3. Velferilarnefnd fjallar um heilbrigõismál
Farið var yfir stöðu mála hjá velferðarnefndar LEB.

4. Stafla málaferla félaga í Gráa hernum
Dómur féll í málinu þann 22. desember sl. þar sem málið tapaðist.
Það kom þó fram í dómnum að lífeyrir almannatrygginga er metin sem eign svo það
mun vera atriöi sem lögmennirnir munu vinna meðal annars áfram með. Málinu
hefur verið áfnijað til Landsréttar en jafnframt hefur verið óskað eftir að fara með
málið beint til Hæstaréttar og má búast viö svari hugsanlega ímars n.k.

5. Áherslur eldra fólks vegna sveitarstjórnarkosninganna 14. maí
Áhugi er fyrir þvíaö setja fram sameiginleg mál eldra fólks í sveitarfélögunum sem
baráttumál fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 14. maí. og fara svipaða leið og farin var
á sl. ári fyrir Alþingiskosningarnar. Taka saman nokkur atriöi og útbúa einblöðung
sem yrði n'ittur hjá aðildarfélögum LEB íviðræðum við fulltrúa framboða í hverju
sveitarfélagi fyrir sig. Fundur fyrirhugaður fljótlega með formönnum á
höfuðborgarsvæðinu til að vinna grunnvinnu fyrir fjarfund með öllum
aðildarfélögunum.
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6. Næstustjórnarfundir
Stefnumótunarfundur verður 8. febrúar n.k. og verður haldinn í Kríunesi. Erna
lndriðadóttir hefur verið fengin til að stjórna þeim fundi sem mun taka daginn.
Stefnumótun hjá LEB hefur staðið til lengi en vegna veiruástandsins hefur það ekki
verið framkvæmanlegt fyrr en nú.

7. önnur mál

Landsfundur er fyrirhugaður 3. maí n.k. og staôsetning í skoðun.

Kjarasamningaviðræður eru að fara ígang. samþykkt að kjaranefnd LEB taki
upp samtalviõ stóru launasamtökin í landinu tímanlega til aõ koma málefnum
eldra fólks að hvaö varðar kjaramá|.

Bókun: Vegna fyrirhugaöra breytinga á vinnslu bókhalds félagsins þá samþykkir
stjórnin aô fyrirtækiõ Hvesta, sem til þessa hefur sinnt bókhaldi og
ársreikningum, gangi frá öllu bókhaldi félagsins fyrir 2O2L.

Fundislitið kl. tt:25
Rita ri fu nda rgerðar: I ngibjörg H. Sverrisdóttir

Samþykkt á stjórna m 24.03.2022

Helgi Pétu formaöur
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