Landsfundur LEB 2022
DAGSKRÁ

09:30 Afhending fundargagna og skráning

10:15 Velkomin!
Valgerður Sigurðardóttir, formaður Félags eldri borgara í Hafnarfirði
Setning landsfundar
Helgi Pétursson, formaður LEB
10:25 Bjartur lífsstíll - Heilsuefling eldra fólks
Ásgerður Guðmundsdóttir og Margrét Regína Grétarsdóttir,
verkefnastjórar heilsueflingar eldra fólks, LEB & ÍSÍ
10:45 Niðurstaða kjörbréfanefndar
Kosning starfsmanna fundarins
- Kosning tveggja fundarstjóra
- Kosning tveggja fundarritara
Skýrsla stjórnar og umræður um hana
Ársreikningur lagður fram til umræðna og afgreiðslu
Fjárhagsáætlun næsta starfsárs kynnt
Ákvörðun árgjalds
Kynning málefnanefnda landsfundarins
- Kjaranefnd
- Velferðarnefnd
- Húsnæðisnefnd
Lagabreytingar
Kynntar stjórnarályktanir og aðsendar ályktanir

12:15 - 13.00

Hádegisverður
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DAGSKRÁ frh.
13:00 Starf málefnanefnda
- Kjaranefnd
- Velferðarnefnd
- Húsnæðisnefnd
14:15 Samantekt málefnahópa, afgreiðsla ályktana og tillagna
14:35 Kosningar
a) kosning tveggja aðalmanna í stjórn til tveggja ára
b) kosning þriggja varamanna í stjórn til eins árs
c) kosning tveggja skoðunarmanna ársreiknings LEB og tveggja til vara
15:00 Kaffihlé
15:30 Ávarp
Guðmundur Ingi Guðbrandsson félags- og vinnumarkaðsráðherra
15:50 Pallborð
Verkalýðshreyfingin og fyrrverandi félagsmenn hreyfingarinnar, eldri borgarar
Drífa Snædal forseti ASÍ, Sonja Ýr Þorbergsdóttir formaður BSRB og Friðrik
Jónsson formaður BHM.
Pallborði stjórnar Þorbjörn Guðmundsson formaður kjaranefndar LEB og fyrrv.
framkvæmdastjóri Samiðnar.
16:10 Örerindi: Kjarnafélög eldri borgara
Drífa Jóna Sigfúsdóttir varaformaður LEB
16:15 Önnur mál
16:40 Fundi slitið

Eftir Landsfund – Valfrjálst:
17:00 Félag eldri borgara í Hafnarfirði býður landsfundarfulltrúum í rútuferð frá
landsfundarstað, Hraunseli, í lok fundar. Ferðinni er heitið að Lífsgæðasetrinu
Suðurgötu 26 Hafnarfirði. Þar verður tekið á móti hópnum og hann leiddur um
húsið.
Að heimsókn lokinni verður keyrt meðfram höfninni til baka að Flatahrauni 3 og
er áætlað að þangað verði komið ekki seinna en kl.18.00. Þeir sem vilja geta farið
úr rútunni í miðbænum.
18:30 Fordrykkur á Kænunni í boði bæjarstjórnar Hafnarfjarðar
19:15 Kvöldverður á Kænunni með skemmtiatriði

Munið að kaupa kvöldverðarmiða sem fyrst og ekki síðar en í hádegisverðarhléi
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