
Stjórnarfundur	  Leiðsagnar,	  14.	  nóvember	  2020	  kl.	  10:00

Níundi	  fundur	  núverandi	  stjórnar	  Leiðsagnar	  var	  haldinn	  mánudaginn	  14.	  desember	  klukkan	  

10:00.	  Fundinn	  var	  haldinn	  í	  gegnum	  Aarfundabúnað	  en	  hann	  sátu:	  Óskar	  Þór	  Kristjánsson,	  Pétur	  

GauJ	  Valgeirsson,	  Vilborg	  Anna	  BjörnsdóOr	  og	  Friðrik	  Rafnsson	  sem	  ritaði	  fundargerð.	  

1. Síðasta	  fundargerð.	  Samþykkt.	  

2. Jólalokun	  skrifstofu	  (milli	  jóla	  og	  nýárs	  og	  á	  Þorláksmessu).	  Tilkynning	  komin	  á	  
heimasíðu.

3. Jólagjöf	  Jl	  starfsmanns.	  Starfsmaður	  fær	  frí	  á	  Þorláksmessu	  auk	  bókar.

4. Húsnæði	  félagsins.	  Samþykkt	  að	  stefna	  að	  því	  að	  leigja	  húsnæðið	  á	  Stórhöfða	  29,	  
hentar	  vel	  Jl	  núverandi	  starfsemi	  og	  sveigjanleiki	  Jl	  fram^ðar.

5. Innheimta	  Fagdeildargjalds	  á	  næsta	  ári.	  9000	  kr.	  lágmarksgjald.	  

a. Með	  lágmarksstébarfélagsgjaldi?	  2000	  kr.

6. Fjárhagur	  félagsins.	  

a. Bréf	  Jl	  Alþingis.	  Bréf	  sent	  Velferðar-‐	  og	  efnahagsnefndar	  sem	  inniheldur	  
beiðni	  um	  stuðning	  við	  félagið	  vegna	  tekjufalls.	  Svar	  ekki	  borist.	  Fleiri	  
félög	  í	  sömu	  stöðu,	  s.s.	  ÚJvist.	  

b. Staða	  núna	  og	  greiðsla	  sjóða	  í	  kostnaði	  við	  skrifstofu.	  Staðan	  er	  þröng,	  
félagið	  komið	  talsvert	  tap.	  Verið	  að	  vinna	  í	  því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  reikna	  
út	  kostnaðarþábtöku	  sjóða	  eins	  og	  sjúkrasjóðs	  og	  endurmenntunarsjóðs,	  
en	  það	  hefur	  ekki	  verið	  nógu	  skýrt	  fram	  að	  þessu.	  Verið	  að	  vinna	  það	  í	  
samvinnu	  við	  lögfræðing	  ASÍ.	  

1. Mál	  sem	  tengjast	  Alþingi

a. Lenging	  tekjutengingar	  atvinnuleysisbóta.	  Er	  í	  vinnslu.

b. Tekjufallsstyrkur.	  Er	  í	  vinnslu.

c. Viðspyrnustyrkir.	  Er	  í	  vinnslu.

d. Hálendisþjóðgarður.	  Er	  í	  vinnslu.

1. Vatnajökulsþjóðgarður	  og	  atvinnustefna	  hans.	  Er	  í	  vinnslu.

2. Þábtaka	  í	  lögfræðikostnaði	  félagsmanns.	  Félagið	  ekki	  aðili	  að	  málum	  og	  borgar	  
því	  almennt	  ekki	  kostnað	  nema	  að	  það	  sé	  prinsippmál	  og	  fordæmisgefandi.	  



Samþykkt	  í	  þessu	  Jlfelli.

3. Lögverndunarnefnd.

a. Erindisbréf	  Jl	  fulltrúa	  félagsins	  í	  	  (Formaður	  sendir	  það).

b. Staðan.	  Þrír	  fundir	  haldnir,	  verið	  að	  bera	  saman	  námsskrár	  skólanna.	  

1. Sjúkrasjóður	  og	  Endurmenntunarsjóður.

2. Önnur	  mál.	  Aukið	  upplýsingaflæði	  og	  efla	  samfélagsmiðla.	  Nota	  youtube	  Jl	  
fundahalda?	  Kanna	  betur.

Fundi	  sliJð	  klukkan	  11:30


