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1. FORMAÐUR 

Formaður er kjörinn árlega á landsþingi LÍS af aðildarfélögunum sem eiga eitt atkvæði hvert. 

Mikilvægt er að kosningar á landsþingi séu lýðræðislegar, kjörgengi til embættis formanns hafa 

stúdentar sem eru meðlimir í aðildarfélögum LÍS eða sitja í framkvæmdastjórn LÍS. Migilvægt 

er að fulltrúar aðildarfélaganna hafi frelsi til þess að tjá skoðanir sína þegar aðildarfélag ákveður 

hvað skal kjósa. Formaður LÍS er formaður framkvæmdastjórnar og sækir jafnframt umboð sitt 

til framkvæmdastjórnar. Framkvæmdastjórn ákvarðar starfs- og launakjör formanns. Formaður 

sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS.  

1.1. Hlutverk, ábyrgð og skyldur  

1.1.1. Yfirsýn og almenn ábyrgð 

 Formaður hefur yfirsýn yfir alla starfsemi samtakanna og þekkir þau mál sem liggja 

fyrir samtökunum hverju sinni.  

 Formaður leggur sig fram við að kynna sér málefni stúdenta hérlendis og erlendis og 

verður að vera tilbúinn til þess að tjá sig um þau á opinberum vettvangi í samræmi við 

stefnu samtakanna. 

 Formaður skal eiga góð og virk samskipti við formenn aðildarfélaga LÍS. 

 Formaður skal vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög samtakanna.  

 Formaður skal leiðbeina fulltrúum í framkvæmdastjórn, bæði þeim sem gegna 

ákveðnum hlutverkum og meðstjórnendum, sé ekki á hreinu hvers ætlast er til af þeim.  

1.1.2. Fundir 

 Boða framkvæmdastjórnarfundi, leggja fram dagskrá og stýra fundum. 

 Formaður skal boða framkvæmdastjórnarfundi með tilhlýðilegum fyrirvara.  

 Formaður stýrir fundum, tryggir að allir fulltrúar hafi færi á að tjá sig og ber ábyrgð á 

því að fundurinn sé skilvirkur og innan tímamarka .  

 Við samningu dagskrár er mikilvægt að allir fulltrúar í framkvæmdastjórn hafi færi á 

því að biðja um að ákveðin mál verði tekin fyrir.  

 Þá skal formaður leggja sig í líma við að láta fulltrúum í té ítarlegar upplýsingar um mál 

sem tekin verða fyrir á fundinum. Ekki aðeins til þess að tryggja gegnsæi í samtökunum 

heldur einnig til þess að tryggja það að allir fulltrúar geti tekið jafnan þátt. Auk þess 

sem fundur verður skipulagðari og skilvirkari því meira sem fólk getur kynnt sér mál 

áður en fundur hefst. 

 Formaður ber ábyrgð á því að tryggja fjarfundabúnað þannig að allir fulltrúar geti rækt 

skyldur sínar hvar á landinu sem þeir dvelja. Formaður skal gera einhvern þeirra 

fundarmanna sem boðað hafa komu sína á fundi í persónu hverju sinni ábyrgan fyrir því 

að sjá um fjarfundabúnaðinn.  
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1.1.3. Talsmaður 

 Koma fram fyrir hönd félagsins og vera málsvari þess á opinberum vettvangi. 

 Formaður LÍS tjáir sig fyrir hönd félagsins við fjölmiðla - bæði hérlenda og erlenda. 

 Formaður félagsins heldur ræður og erindi á ráðstefnum eða fundum sem varða stúdenta 

sé þess óskað nema ákveðið sé að annar fulltrúi félagsins henti betur við sérstakt tilefni. 

 Formaður skal miða að því að eiga góð samskipti við ráðamenn, starfsmenn 

menntamálaráðuneytisins, starfsmenn Rannís og Gæðaráðs, yfirmenn og starfsmenn 

háskólanna eins og við verður komið.  

1.1.4. Miðlun upplýsinga 

 Vera ábyrgur fyrir miðlun upplýsinga til fulltrúa aðildarfélaga í framkvæmdastjórn um 

alla starfsemi LÍS. 

 Formaður skal láta fulltrúum í té allar þær upplýsingar sem varða daglegan rekstur 

samtakanna.  

 Ákaflega mikilvægt er að formaður leggi vinnu í að upplýsa fulltrúa í framkvæmdastjórn 

um starfsemina, stórt sem smátt.  

 Vel upplýstir fulltrúar geta betur tekið þátt í starfinu og lagt sitt af mörkum, eiga 

auðveldara með að rækja skyldur sínar gagnvart aðildarfélögum sínum og 

framkvæmdastjórn. 

1.1.5. Hlutleysi 

 Gæta jafnt að hagsmunum allra aðildarfélaga og gæta hlutleysis í hvívetna. 

 Formaður á ekki að vera hliðhollur einu aðildarfélagi umfram annað og verður að koma 

eins fram við alla fulltrúa sama frá hvaða aðildarfélagi þeir koma. 

 Formaður má að sjálfsögðu vera ósammála fulltrúum í framkvæmdastjórn varðandi 

málefni sem framkvæmdastjórn tekur fyrir en þau sjónarmið verða að byggjast á 

faglegum forsendum.  

 Formaður verður að starfa eftir því sem best samræmist hagsmunum háskólanema og 

aðildarfélaganna.  
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2. VARAFORMAÐUR 

Framkvæmdastjórn kýs sér varaformann sem þegar er fulltrúi í framkvæmdastjórn á fyrstu 

fundum nýrrar framkvæmdastjórnar. Hafi enginn fulltrúi í framkvæmdastjórn boðið sig fram 

þegar frestur er liðinn geta varamenn boðið sig fram í stöðu varaformanns.  

2.1. Hlutverk, skyldur og ábyrgð  

 Varaformaður sinnir formennsku Landssamtaka íslenskra stúdenta í fjarveru formanns. 

 Varaformaður þarf að vera meðvitaður um allt það sem er í gangi innan samtakanna.  

 Varaformaður skal starfa náið með formanni og aðstoða með öll þau verk sem þarf að 

vinna innan samtakanna.  

 Varaformaður skal vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög samtakanna.  

 Varaformaður sækir umboð sitt til formanns. 

 Varafomaður sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS. 

 Varaformaður LÍS sér um lagabreytingar en ganga þarf úr skugga um það á hverju ári 

að lögin séu enn í samræmi við starf samtakanna.  

 Varaformaður skipar lagabreytinganefnd (sjá í kaflanum um lagabreytinganefnd) og 

sinnir formennsku hennar. Varaformaður þarf þó ekki að vera löglærður einstaklingur 

en verður að tryggja að í nefndinni séu einstaklingar sem lagt hafa einhverja stund á 

lögfræði.  

 Ekki er nauðsynlegt að breyta lögum samtakanna árlega en endurskoðun er skylda.  

 Varaformaður hefur umsjón með sameiginlegum gögnum samtakanna. Hann ber ábyrgð 

á því að á gögnunum sé gott skipulag og hægt sé að finna öll þau gögn er samtökin 

varða. 
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3. FJÁRMÁLASTJÓRI 

 Fjármálastjóri er formaður fjármálanefndar og er heimilt að veita aðilum innan 

framkvæmdastjórnar eða þeim aðilum sem gegna ákveðnu embætti takmarkað 

fjárhagslegt umboð til þess að verja í sérstök verkefni sem framkvæmdastjórn hefur áður 

samþykkt.  

 Fjármálastjóri skal hafa prókúru fyrir félagið ásamt því að innheimta gjöld aðildarfélaga 

LÍS. 

 Fjármálastjóra ber skylda til þess að borga aðildargjöld að þeim félögum eða samtökum 

sem LÍS er aðili að, til dæmis að European Student Union (ESU). 

 Fjármálastjóri skal senda svokallað TDI-skjal (Total disposable income) til ESU þegar 

þess er óskað  (en slíkt er yfirleitt gert að sumri). 

 Fjármálastjóri tekur saman ársreikning og efnhagsreikning í ársskýrslu LÍS. 

Fjármálastjóri skal kynna ársreikning á landsþingi LÍS og bera hann upp til samþykktar.   

 Fjármálastjóri skal vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög samtakanna. 

 Fjármálastjóri þarf að kynna sér upplýsingar er varða fjárhag og bókhald samtakanna. 

 Þegar fjármálastjóri lýkur störfum sínum ber honum skylda til þess að taka sérstakan 

fund með nýjum fjármálastjóra samtakanna og upplýsa viðkomandi þannig að hann geti 

tekið við fjárhag og bókhaldi samtakanna.  

 Fjármálastjóri sækir umboð sitt til framkvæmdastjórnar. 

 Fjármálastjóri skal frá upphafi temja sér öguð og skipulögð vinnubrögð.   

 Fjármálastjóri skal halda utan um sjóðstreymi í skipulögðu skjali þar sem vísað er í 

viðeigandi fylgiskjöl. Hann skal því halda vel utan um öll fylgiskjöl. Fylgiskjal er til 

dæmis kvittun, nóta eða reikningur.  

 Fjármálastjóri skal vinna eftir þeirri vinnureglu að greiða aldrei reikning fyrr en 

reikningur hefur borist í hendur hans. Þannig kemur hann í veg fyrir það að greiða 

rangan reikning. 

 Það er meginregla að fjármálastjóri framkvæmi aðeins það vald er framkvæmdastjórn 

felur honum. Þar með tekur hann engar ákvarðanir nema í samráði við 

framkvæmdastjórn.  

 Fjármálastjóri og alþjóðaforseti verða að vera í góðum samskiptum og vinna vel saman 

enda samtvinnast fjármálastjóra og alþjóðamálin.  

 Fjármálastjóri skal óska eftir öllum kvittunum, nótum og reikningum sem fylgja 

alþjóðastarfinu sem og í þeim tilfellum þar sem einhver leggur út fyrir kostnaði. 

 Fjármálastjóri er ábyrgur fyrir störfum fjármálanefndar. 

 Fjármálastjóri sér um að boða fjármálanefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara. 
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 Fjármálastjóri hefur umsjón með sameiginlegu skjala- og gagnasafni fjármálanefndar 

sem geymt er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu er ber heitið 

Fjármálanefnd. 

 Fjármálastjóri gerir framkvæmdastjórn LÍS reglulega grein fyrir starfsemi 

fjármálanefndar. 

 Fjármálastjóri er tengiliður fjármálanefndar við formann og framkvæmdastjórn LÍS en 

mikilvægt er að upplýsingar berist greiðlega þar á milli. 

 

3.1. Fjármálanefnd 

 Fjármálanefnd heldur utan um fjárhag og bókhald samtakanna, ásamt því að miða að 

því að fjármagna samtökin.  

 Í fjármálanefnd sitja allir þeir sem hafa áhuga á fjárhag og fjármögnun LÍS, a.m.k. tveir 

aðilar – auk fjármálastjóra og fjáröflunarstjóra – þurfa að sitja í fjármálanefnd teljist 

nefndin vera virk. Ekki eru settar fastar skorður hvað það varðar hverjir mega sitja í 

fjármálanefnd.  

 Auglýsi LÍS sérstaklega eftir aðilum í fjármálanefnd þá setur fjármálastjóri fram 

hæfniskröfur, framkvæmdastjórn LÍS velur síðan þann umsækjanda sem hún telur 

hæfastan. Sæki aðili um að vera hluti af fjármálanefnd þá ber fjármálastjóri umsókn 

umrædds aðila undir framkvæmdarstjórn LÍS.  

 Framkvæmdastjórn ákveður svo í framhaldinu hvort umræddur aðili telist hæfur til þess 

að gegna stöðu innan nefndarinnar.  

 Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 

möppu er ber heitið Fjármálanefnd. Hér er átt við fundargerðir og önnur skjöl sem 

viðkoma vinnu nefndarinnar. 

 Fjármálanefnd sækir um styrki og miðar að því að tryggja fjárhagslegan stöðuleika 

samtakanna. 
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4. FJÁÖFLUNARSTJÓRI 

4.1. Fjáröflunarstjóri 

 Fjáröflunarstjóri ber ábyrgð á fjármögnun samtakanna, er ábyrgur fyrir fjáröflun og 

hefur umsjón með því að gera styrktar- og viðskiptasamninga fyrir LÍS í samráði við 

fjármálastjóra.  

 Fjáröflunarstjóri situr í fjármálanefnd.  

 Fjáröflunarstjóri sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS. 

 Fjármálastjóri skal vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög samtakanna. 

 Fjármálastjóri sækir umboð sitt til framkvæmdastjórnar . 
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5. RITARI 

 Ritari skal sjá um ritun fundargerðar á meðan á fundi stendur og taka niður mætingu 

fulltrúa á fundi. Þá skal ritari halda utan um mætingar og forföll fulltrúa fyrir fundi.  

 Ritari skal sjá um að upphala fundargerðum á sameiginlegum gögnum samtakanna.  

 Ritari skal bera ábyrgð á varðveislu og vistun á öllum skjölum, sem koma fram á fundum 

framkvæmdastjórnar. 

 Ritari skal aðstoða formann við gerð dagskrár fyrir hvern framkvæmdastjórnarfund.  

 Við gerð fundargerðar skal notast við staðlað form sem má finna inni á sameiginlegum 

gagnagrunni samtakanna í möppu er ber heitið Fundarsköp.  

 Ritari skal vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög LÍS. 

 Ritari sækir umboð sitt til framkvæmdastjórnar. 

 Ritari sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS. 

 Ritari ber ábyrgð á að skipa sér staðgengil eigi síður en degi fyrir fund sjá hann sér ekki 

fært að mæta. 

 Ritari skal skila af sér fullunninni fundagerð til fulltrúa í framkvæmdastjórn innan við 

viku eftir fund. Þá skal ritari lýsa eftir ábendingum. Fundargerð skal þvínæst borin upp 

til samþykktar á næsta framkvæmdastjórnarfundi með tilliti til framkominna ábendinga.  

 Ritari skal hafa í huga gott málfar og skýr skrif þar sem um er að ræða sögulegar 

heimildir. 
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6. ALÞJÓÐAMÁL 

6.1. Alþjóðaforseti 

Alþjóðaforseti LÍS er kjörinn Alþjóðaforseti skal kjörinn á landsþingi og gilda um það sömu 

reglur og um kjör formanns sbr. 36. gr. laga LÍS. Þá gilda jafnframt sömu reglur um kjörgengi 

alþjóðaforseta og formanns, sbr. 35. gr. laga LÍS. Alþjóðaforseti tekur sæti í framkvæmdastjórn 

á skiptafundi og hefur þar áheyrnar- og tillögurétt, nýtur málfrelsis en hefur ekki atkvæðisrétt. 

Alþjóðaforseti skal á ferðum sínum erlendis koma fram sem fulltrúi LÍS en ekki ákveðins 

aðildarfélags og skal gæta hlutleysis í hvívetna. Alþjóðaforseti sækir umboð sitt til 

framkvæmdastjórnar. Alþjóðaforseti sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS. 

Alþjóðaforseti skal vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög samtakanna. 

6.2. Hlutverk, skyldur og ábyrgð 

 Alþjóðaforseti LÍS ber ábyrgð á alþjóðlegum skuldbindingum LÍS. Alþjóðaforseti skal 

sinna samskiptum við samtök á borð við European Student Union af alúð og einnig taka 

þátt í norrænu samstarfi við önnur stúdentafélög í gegnum NOM, samstarfsvettvang 

norrænna stúdentafélaga.  

 Alþjóðaforseti skal tryggja það að LÍS eigi fulltrúa á helstu ráðstefnum ESU og NOM 

erlendis eftir því sem fjárhagur samtakanna leyfir. Alþjóðaforseti skal, við skipulag 

ferða fulltrúa LÍS á téðar ráðstefnur, sjá til þess að kostnaði sé haldið í lágmarki, það 

fæst með því að bóka flugferðir með miklum fyrirvara til að mynda. Alþjóðaforseti 

verður að vera í virku sambandi við fjármálastjóra þegar kemur að því að skrá fulltrúa 

á ráðstefnur og fá samþykki fyrir öllum útgjöldum fyrirfram.  

 Alþjóðaforseti skal kynna sér vel öll gögn sem tekin eru fyrir á ráðstefnum erlendis og 

ræða þau innan alþjóðanefndar. Alþjóðaforseti skal eftir fremsta megni tryggja það að 

fulltrúar í framkvæmdastjórn séu meðvitaðir um hvað fyrirhuguð ráðstefna fjallar um 

og reyna að fá álit framkvæmdastjórnarmeðlima á málum sem tekin verða fyrir.  

 Eftir ráðstefnur skal alþjóðaforseti sjá til þess að þeir fulltrúar sem sóttu ráðstefnur kynni 

málin sem tekin voru fyrir í ferðinni fyrir framkvæmdastjórn og vinna ötullega að því 

að sú þekking sem til verður á ferðum erlendis flytjist með einhverjum hætti til 

framkvæmdastjórnar LÍS og til háskólanema í íslenskum háskólum.  

 Alþjóðaforseti skal vinna að því á starfsárinu að þjálfa fulltrúa alþjóðanefndar upp til 

þátttöku á ráðstefnum og kynna fulltrúa næsta árs fyrir einstaklingum í alþjóðastarfinu 

og fyrir málefnum sem tekin eru fyrir á ráðstefnum. 

 Alþjóðaforseti hefur yfirumsjón með alþjóðanefnd, heldur utan um starf nefndarinnar 

og ber jafnframt ábyrgð á því. 

 Alþjóðaforseti sér um að boða alþjóðanefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara. 
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 Alþjóðaforseti hefur umsjón með sameiginlegu gögnum alþjóðanefndar sem geymd er 

inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu er ber heitið Alþjóðanefnd. 

 Alþjóðaforseti gerir framkvæmdastjórn LÍS reglulega grein fyrir starfsemi 

alþjóðanefndar. 

 Alþjóðaforseti er tengiliður alþjóðanefndar við formann og framkvæmdastjórn LÍS en 

mikilvægt er að upplýsingar berist greiðlega þar á milli. 

6.3. Alþjóðanefnd 

 Alþjóðanefnd sér um að sinna alþjóðlegum skuldbindingum LÍS, sækja fróðleik til 

erlendra stúdenta og færa þann fróðleik heim til Íslands. Þá skulu fulltrúar 

alþjóðanefndar á ráðstefnum erlendis leggja sitt af mörkum í umræðum, tryggja það að 

rödd íslenskra stúdenta heyrist á alþjóðlegum vettvangi og móta tengsl við fulltrúa 

landssamtaka annarra landa. Alþjóðanefnd tekur þátt í alþjóðlegum verkefnum sem ekki 

falla inn í verkahring annarra nefnda.  

 Alþjóðanefnd sitja allir þeir sem hafa áhuga á alþjóðlegu stúdentasamstarfi, a.m.k. tveir 

aðilar – auk alþjóðaforseta – þurfa að sitja í alþjóðanefnd teljist nefndin vera virk. Ekki 

eru settar fastar skorður hvað það varðar hverjir mega sitja í alþjóðanefnd. 

 Auglýsi LÍS sérstaklega eftir aðilum í alþjóðanefnd þá setur alþjóðaforseti fram 

hæfniskröfur, framkvæmdastjórn LÍS velur svo síðan þann umsækjanda sem hún telur 

hæfastan. 

 Sæki aðili um að vera hluti af alþjóðanefnd þá ber alþjóðaforseti umsókn umrædds aðila 

undir framkvæmdarstjórn LÍS. 

 Framkvæmdastjórn ákveður svo í framhaldinu hvort umræddur aðili telist hæfur til þess 

að gegna stöðu innan nefndarinnar. 

 Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðu 

gagna- og skjalasafni er ber heitið Alþjóðanefnd. Hér er átt við fundargerðir og önnur 

skjöl sem viðkoma vinnu nefndarinnar. 

 

 

 



 

10 

 

7. GÆÐASTJÓRNUN 

7.1. Gæðastjóri 

Gæðastjóri er tengiliður Gæðaráðs íslenskra háskóla við framkvæmdastjóra LÍS. Gæðastjóri 

skal kjörinn á landsþingi og gilda um það sömu reglur og um kjör formanns sbr. 36. gr. laga 

LÍS. Þá gilda jafnframt sömu reglur um kjörgengi gæðastjóra og formanns sbr. 35. gr. laga LÍS. 

Sé gæðastjóri utanaðkomandi aðili situr sá hinn sami framkvæmdastjórnarfundi og hefur 

áheyrnarrétt, tillögurétt og málfrelsi á fundum framkvæmdastjórnar en ekki atkvæðisrétt. 

7.2. Hlutverk, skyldur og ábyrgð 

 Gæðastjóri LÍS hefur yfirumsjón með gæðastarfi samtakanna og ber ábyrgð á því að 

þekking innan samtakanna og á meðal stúdenta við íslenska háskóla á gæðamálum sé 

sem mest.  

 Gæðastjóri skal eiga í virkum samskiptum við Gæðaráð íslenskra háskóla, sér í lagi 

fulltrúa stúdenta í ráðinu og ber ábyrgð á upplýsingamiðlun milli framkvæmdastjórnar 

LÍS og fyrrnefnds fulltrúa stúdenta í Gæðaráði íslenskra háskóla.  

 Þá skal gæðastjóri eiga í samskiptum við ráðgjafanefnd Gæðaráðs og ef því verður 

viðkomið skal gæðastjóri LÍS sitja sem fulltrúi samtakanna í nefndinni.  

 Gæðastjóri skal kynna sér nýjustu stefnur og strauma í gæðamálum. 

 Gæðastjóri ber ábyrgð á samskiptum við gæðastjóra háskólanna og nefndir ef einhverjar 

eru.  

 Gæðastjóri skal ásamt framkvæmdastjórn virkja nemendur innan aðildarfélaganna til 

þátttöku í gæðamálum og efla áhuga þeirra á gæðamálum.  

 Gæðastjóri ber ábyrgð á samskiptum við erlent sérfræðingateymi sem kemur til Íslands 

í því skyni að þjálfa íslenska nemendur til þátttöku í gæðaúttektum.  

 Gæðastjóri skal leggja fyrir framkvæmdastjórn áætlun í upphafi starfsárs, einum mánuði 

eftir að hann/hún hefur verið kjörin/n formlega, þar sem fram kemur hvernig starfinu 

verður sinnt og hvernig hann/hún sér fyrir sér komandi starfsár. Áætlunin er lifandi og 

getur breyst eftir því sem starfinu vindur fram.  

 Gæðastjóri gerir framkvæmdastjórn LÍS reglulega grein fyrir starfsemi gæðanefndar. 

 Gæðastjóri er tengiliður gæðanefndar við formann og framkvæmdastjórn LÍS en 

mikilvægt er að upplýsingar berist greiðlega þar á milli. 

 Gæðastjóri sækir umboð sitt til framkvæmdastjórnar.  

 Gæðastjóri skal sinna starfi sínu af heilindum og í samræmi við stefnur og lög LÍS. 

 Gæðastjóri sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS. 
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 Gæðastjóri hefur yfirumsjón með gæðanefnd, heldur utan um starf nefndarinnar og ber 

jafnframt ábyrgð á því. 

 Gæðastjóri sér um að boða gæðanefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu fundarstjóra, 

ásamt því að skipa fundarritara. 

 Gæðastjóri hefur umsjón með sameiginlegu gögnum gæðanefndar sem geymd er inni á 

sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu er ber heitið Gæðanefnd. 

 Gæðastjóri sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS. 

 Gæðastjóri skal þekkja eftirfarandi gögn: 

 European Standards and Guidelines  

 Um Gæðaráð íslenskra háskóla:  

Gögn Gæðaráðs íslenskra háskóla  

7.3. Gæðanefnd  

 Gæðanefnd sér um að auka þekkingu á gæðastjórnun háskóla innan 

framkvæmdastjórnar LÍS og meðal nemenda í háskólakerfinu á Íslandi. Gæðanefnd skal 

taka til umræðu gæðamál hérlendis og erlendis og fylgjast með gæðamati háskólanna 

sem í gangi er hverju sinni. Gæðanefnd skal halda viðburði sem miða að því að efla 

þátttöku stúdenta í gæðaúttektum og efla áhuga hins almenna stúdents á gæðamálum.  

 Í gæðanefnd sitja allir þeir sem hafa áhuga á gæðamálum og samræmingu gæðastarfs í 

íslenskum háskólum, a.m.k. tveir aðilar – auk gæðastjóra – þurfa að sitja í gæðanefnd 

eigi nefndin að teljast virk. Ekki eru settar fastar skorður hvað það varðar hverjir mega 

sitja í gæðanefnd. 

 Auglýsi LÍS sérstaklega eftir aðilum í gæðanefnd þá setur gæðastjóri fram hæfniskröfur, 

framkvæmdastjórn LÍS velur síðan þá umsækjendur sem hún telur hæfasta. 

 Sæki aðili um að vera hluti af gæðanefnd þá ber gæðastjóri umsókn umrædds aðila undir 

framkvæmdarstjórn LÍS. 

 Framkvæmdastjórn ákveður svo í framhaldinu hvort umræddur aðili telist hæfur til þess 

að gegna stöðu innan nefndarinnar. 

 Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 

möppu er ber heitið Gæðanefnd. Hér er átt við fundargerðir og önnur skjöl sem viðkoma 

vinnu nefndarinnar. 

http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/
https://www.rannis.is/starfsemi/gaedarad/
https://en.rannis.is/activities/quality-enhancement-framework/
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8. JAFNRÉTTI 

8.1. Jafnréttisfulltrúi 

 Jafnréttisfulltrúi LÍS skal gæta þess að jafnrétti ríki innan samtakanna.  

 Jafnréttisfulltrúi skal leitast við að tryggja öllum stúdentum jafnan rétt, jafna stöðu og 

leggja ríka áherslu á að allir samfélagsþegnar búi við jafnrétti til náms 

 Jafnréttisfulltrúi heldur utan um starf jafnréttisnefndar og er jafnframt ábyrgur fyrir 

störfum hennar.  

 Jafnréttisfulltrúi sér um að boða jafnréttisnefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara. 

 Jafnréttisfulltrúi hefur umsjón með skjala- og gagnasafni jafnréttisnefndar sem geymt 

er á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu sem ber heitið 

Jafnréttisnefnd. 

 Jafnréttisfulltrúi sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS.  

 Jafnréttisfulltrúi skal vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög samtakanna. 

 Jafnréttisfulltrúi skal setja fram grófa vinnuáætlun í upphafi starfsárs þar sem því er lýst 

hvernig starfi jafnréttisnefndar verður háttað og hvað verður sett á oddinn á árinu.  

 Jafnréttisfulltrúi skal taka við boltanum þegar kemur að viðburðum og verkefnum 

tengdum jafnréttismálum sem LÍS tekur þátt í.  

 Jafnréttisfulltrúi gerir framkvæmdastjórn LÍS reglulega grein fyrir starfsemi 

jafnréttisnefndar. 

 Jafnréttisfulltrúi sækir umboð sitt til framkvæmdastjórnar. 

 Jafnréttisfulltrúi, ásamt jafnréttisnefnd, starfar að framgangi og eftirfylgni við 

framkvæmd jafnréttisstefnu LÍS og málum sem varða jafnrétti hverju sinni. 

 Jafnréttisfulltrúi er tengiliður jafnréttisnefndar við formann og framkvæmdastjórn LÍS 

en mikilvægt að upplýsingar berist greiðlega þar á milli. 

 Jafnréttisfulltrúi þarf að kynna sér og hafa skilning á eftirfarandi gögnum. 

8.2. Jafnréttisnefnd 

 Í jafnréttisnefnd sitja allir þeir sem  hafa áhuga á starfi nefndarinnar, a.m.k. þrír aðilar - 

auk jafnréttisfulltrúa -  þurfa að sitja í jafnréttisnefnd til þess að nefndin teljist virk. Ekki 

eru settar fastar skorður hvað það varðar hverjir mega sitja í jafnréttisnefnd. 

 Auglýsi LÍS sérstaklega eftir aðilum í jafnréttisnefnd þá setur jafnréttisfulltrúi fram 

hæfniskröfur, framkvæmdastjórn LÍS velur svo síðan þann umsækjanda sem hún telur 

hæfastan.  

http://www.esu-online.org/news/article/6064/2015-Policy-Paper-on-Social-Dimension/
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 Sæki aðili um að vera hluti af jafnréttisnefnd þá ber jafnréttisfulltrúi umsókn umrædds 

aðila undir framkvæmdastjórn LÍS. Framkvæmdastjórn ákveður svo í framhaldinu hvort 

umræddur aðili teljist hæfur til þess að gegna stöðu innan nefndarinnar. 

 Öll skjöl nefndarinnar eiga heima í sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 

möppu sem ber heitið Jafnréttisnefnd. Hér er átt við fundargerðir og önnur skjöl sem 

viðkoma vinnu nefndarinnar.  

 Jafnréttisnefnd, ásamt jafnréttisfulltrúa, starfar að framgangi og eftirfylgni við 

framkvæmd jafnréttisstefnu LÍS og málum sem varða jafnrétti hverju sinni. 

 Jafnréttisnefnd LÍS leggur áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð og að jafnréttis verði gætt 

á öllum sviðum starfsemi LÍS.  

 Eitt meginhlutverk jafnréttisnefndar er að vera framkvæmdastjórn LÍS til ráðgjafar um 

jafnréttismál í víðum skilningi og veita umsagnir um erindi sem stjórnin beinir til 

nefndarinnar. Nefndinni er þannig ætlað að veita ráðgjöf sem stuðlar að jafnrétti og 

sporna gegn mismunun innan samtakanna.  

 Miðað er við að jafnvægi ríki á milli áhrifa kvenna og karla innan samtakanna.  

 Jafnréttisnefnd stendur í reglulegri samvinnu við framkvæmdastjórn LÍS og á 

frumkvæði að endurskoðun jafnréttisstefnu samtakanna og hefur eftirlit með mótun 

stefnunnar. 

 Jafnréttisnefnd á að rækta tengsl við jafnréttisnefndir aðildarfélaganna.  

 Auk þess skal nefndin vinna að bættri stöðu jafnréttismála innan háskólasamfélagsins 

og berjast gegn hverskyns mismunun hvort sem er á grundvelli kynferðis, fötlunar, 

kynhneigðar, þjóðernis, uppruna, litarháttar, trúarbragða og samfélagsstöðu að öðru 

leyti.  

 Jafnréttisnefnd á að standa fyrir opinberri umræðu og fræðslu um jafnréttismál innan 

háskólasamfélagsins. 

 Jafnréttisnefnd á að stuðla að því að allir stúdentar eigi greiðan aðgang að gögnum og 

gæðum háskólasamfélagsins sama hver bakgrunnur þeirra er eða staða í lífinu.  

 Nefndin á að gera grein fyrir stöðu jafnréttismála innan háskólasamfélagsins og 

samtakanna í skýrslu sem er skilað árlega til framkvæmdastjórnar LÍS. 
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9. MARKAÐSMÁL 

9.1. Markaðsstjóri 

 Markaðsstjóri hefur yfirumsjón með markaðsnefnd, heldur utan um starf nefndarinnar 

og ber ábyrgð á því að markaðsnefndin sinni hlutverki sínu vel.  

 Markaðsstjóri sér um að boða markaðsnefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara.  

 Markaðsstjóri hefur umsjón með sameiginlegu skjala- og gagnasafni markaðsnefndar 

sem geymd er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu er ber heitið 

Markaðsnefnd.  

 Markaðstjóri sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS.  

 Markaðstjóri sækir umboð sitt til framkvæmdastjórnar. 

 Markaðstjóri skal vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög samtakanna. 

 Í upphafi stjórnartíðar nýrrar framkvæmdastjórnar ber markaðstjóri ábyrgð á mótun 

áætlunar varðandi markaðsstarfsemi LÍS fram að næsta landsþingi. Áætlun þessi er 

lifandi plan sem breytist stöðugt yfir tímabil hverrar framkvæmdastjórnar en miðað er 

við að markaðsstjóri leggi fram drög að áætluninni fyrir framkvæmdarstjórn einum 

mánuði eftir að hann tekur formlega við embætti.  

9.2. Markaðsnefnd 

 Markaðsnefnd sér um að koma LÍS á framfæri í samfélaginu öllu, þó sérstaklega 

háskólasamfélaginu, og mótar í sameiningu stefnu um hvernig það skal gert.  

 Í markaðsnefnd  sitja allir þeir sem hafa áhuga á markaðsmálum LÍS, a.m.k. tveir aðilar 

– auk markaðsstjóra og kynningarstjóra – þurfa að sitja í markaðsnefnd teljist nefndin 

vera virk. Ekki eru settar fastar skorður hvað það varðar hverjir mega sitja 

markaðsnefnd.  

 Auglýsi LÍS sérstaklega eftir aðilum í markaðsnefnd þá setur markaðsstjóri fram 

hæfniskröfur, framkvæmdastjórn LÍS velur síðan þá umsækjendur sem hún telur 

hæfasta hverju sinni. Sæki aðili um að vera hluti af markaðsnefnd þá ber markaðsstjóri 

umsókn umrædds aðila undir framkvæmdastjórn LÍS. Framkvæmdastjórn ákveður svo 

í framhaldinu hvort umræddur aðili teljist hæfur til þess að gegna stöðu innan 

nefndarinnar.  

 Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 

möppu er ber heitið Markaðsnefnd. Hér er átt við fundargerðir og önnur skjöl sem 

viðkoma vinnu nefndarinnar.  

 Markaðsnefnd hefur umsjón með heimasíðu samtakanna (Sjá nánar upplýsingar um 

heimasíðuna hér en búa þarf til skjal innan markaðsnefndar um heimasíðuna). 

 Markaðsnefnd: 

 hefur samband við fjölmiðla 

https://docs.google.com/document/d/1TMm4DDWcs9SMkfAWTyjq0l-GDPF63mVAerAwUK2VP8o/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1TMm4DDWcs9SMkfAWTyjq0l-GDPF63mVAerAwUK2VP8o/edit?pli=1
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 sendir út fréttatilkynningar 

 semur og hannar auglýsingar.  

 Markaðnefnd sér um að: 

 skipuleggja framhaldsskóla- og háskólakynningar. 

 efla samstarf við skólastjórnendur. 

 efla samstarf við aðildarfélög LÍS. 

 kynna LÍS á Háskóladeginum. 
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10. KYNNINGARFULLTRÚI 

 Kynningarfulltrúi er meðlimur í markaðsnefnd. 

 Kynningarfulltrúi sér um að þeir samfélagsmiðlar sem LÍS er á (Facebook, Instagram 

og Twitter) séu stöðugt virkir.  

 Kynningarfulltrúi sér til þess að fréttaflutningur varðandi LÍS, hvort sem er í formi 

ritaðara greina eða annarskonar fréttatilkynninga sé stöðugur og virkur. Ákjósanlegt 

væri ef eitthvað fréttatengt efni er varðar LÍS kæmi fram a.m.k. einu sinni í viku.  

 Kynningarfulltrúi getur verið í forsvari á framhaldsskóla- og háskólakynningum í 

samstarfi við formann, auk þess að sjá um að kynna LÍS á háskóladeginum (ásamt 

öðrum meðlimum LÍS).  

 Kynningarstjóri þarf – stöðu sinnar vegna – að þekkja starf LÍS út og inn, sökum þess 

að hann þarf að geta kynnt starf samtakanna fyrir aðilum sem vita lítið sem ekkert um 

starf samtakanna.  

 Kynningarfulltrúi sækir umboð sitt framkvæmdastjórnar . 

 Kynningarfulltrúi sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS. 

 Kynningarfulltrúi skal vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög samtakanna. 
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11. VIÐBURÐASTJÓRNUN 

11.1. Viðburðastjóri 

 Viðburðastjóri hefur yfirumsjón með öllum viðburðum sem haldnir eru á vegum 

samtakanna og skal einnig hafa frumkvæði að því að LÍS haldi viðburði.  

 Viðburðastjóri skal einnig sjá til þess að haldnir verði viðburðir fyrir framkvæmdastjórn 

á kjörtímabilinu þar sem  lagt er upp úr því að stjórnin kynnist og leggi grunn að góðu 

samstarfi.  

 Viðburðastjóri er yfir viðburðanefnd, heldur utan um starf nefndarinnar og ber jafnframt 

ábyrgð á störfum hennar.  

 Viðburðastjóri sér um að boða viðburðanefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara.  

 Viðburðastjóri hefur umsjón með sameiginlegu skjala- og gagnasafni viðburðanefndar 

sem geymt er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu er ber heitið 

Viðburðanefnd.  

 Viðburðastjóri skal vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög LÍS 

 Viðburðastjóri sækir umboð sitt til formanns. 

 Viðburðastjóri sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS. 

 Viðburðastjóri gerir framkvæmdastjórn LÍS reglulega grein fyrir starfsemi 

viðburðanefndar. 

 Viðburðastjóri er tengiliður viðburðanefndar við formann og framkvæmdastjórn LÍS en 

mikilvægt er að upplýsingar berist greiðlega þar á milli. 

 Viðburðastjóri þarf að kynna sér þá viðburði sem eru fastir liðir hjá LÍS, þá t.a.m. 

landsþing og vinnuþing að hausti og aðstoða við undirbúning þeirra eins og kostur og 

þörf er á. 

11.2. Viðburðanefnd   

 Viðburðanefnd sér um skipulagningu allra viðburða samtakanna. Viðburðanefnd getur 

einnig fengið það hlutverk að skipuleggja viðburði fyrir þátttakendur í 

framkvæmdastjórn og nefndum LÍS.  

 Í viðburðanefnd sitja allir þeir sem hafa áhuga á því að koma að skipulagningu viðburða 

sem haldnir eru á vegum LÍS, a.m.k. þrír aðilar – auk viðburðastjóra – þurfa að sitja í 

viðburðanefnd teljist nefndin vera virk. Ekki eru settar fastar skorður hvað það varðar 

hverjir mega sitja í viðburðanefnd.  

- Auglýsi LÍS sérstaklega eftir aðilum í viðburðanefnd þá setur viðburðastjóri fram 

hæfniskröfur, framkvæmdastjórn LÍS velur svo síðan þann umsækjanda sem hún telur 

hæfastan hverju sinni.  



 

18 

 

 Sæki aðili um að vera hluti af viðburðanefnd þá ber viðburðastjóri umsókn umrædds 

aðila undir framkvæmdastjórn LÍS. Framkvæmdastjórn ákveður síðan í framhaldinu 

hvort umræddur aðili teljist hæfur til þess að gegna stöðu innan nefndarinnar.  

 Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 

möppu er ber heitið Viðburðanefnd. Hér er átt við fundargerðir og önnur skjöl sem 

viðkoma vinnu nefndarinnar.  
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12. MEÐSTJÓRNANDI 

 Þeir sem teljast til meðstjórnenda eru fullskipaðir meðlimir framkvæmdastjórnar LÍS 

sem sitja án þess að vera í ákveðinni ábyrgðarstöðu.  

 Meðstjórnendur hafa fullan þátttökurétt við afgreiðslu mála innan framkvæmdastjórnar.  

 Meðstjórnandi skal taka virkan þátt í starfi LÍS, bjóða fram aðstoð sína við verkefni sem 

heyra undir sérstök hlutverk innan framkvæmdastjórnar og grípa boltann þegar til falla 

verkefni sem heyra ekki beint undir sérstök hlutverk í framkvæmdastjórn. 

 Æskilegt er að meðstjórnandi sé að minnsta kosti í einni nefnd sem heyrir undir 

framkvæmdastjórn LÍS. 

 Meðstjórnandi skal sinna vinnu sinni af heilindum og í samræmi við stefnur og lög LÍS. 

 Meðstjórnandi sækir umboð sitt til síns aðildarfélags. Meðstjórnandi er ábyrgur 

gagnvart framkvæmdarstjórn hvað varðar það að sinna skyldum sínum, sem kveðið er 

á um í þessu skjali og lögum samtakanna. 

 Meðstjórnandi skal mæta á alla framkvæmdastjórnarfundi, kynna sér gögn og taka 

virkan þátt á fundum. Mæti meðstjórnandi ekki á framkvæmdastjórnarfund, í persónu 

eða fjarfundabúnaði, tvisvar í röð án þess að boða lögmæt forföll skal sá hinn sami fá 

aðvörun. Í kjölfarið verður viðkomandi vikið úr framkvæmdastjórn og varamaður hans 

tekur hans sæti á meðan skipað er í stöðuna að nýju.  

 Meðstjórnandi sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS.  

 Meðstjórnandi skal, rétt eins og allir aðrir í framkvæmdastjórn, tryggja að varamaður 

sinn sé með á nótunum hvað varðar starf LÍS og geti tekið þátt í fjarveru aðalfulltrúa.  
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13. LAGABREYTINGANEFND 

13.1. Varaformaður 

 Varaformaður sinnir formennsku í lagabreytinganefnd, hefur yfirumsjón og heldur utan 

um starf hennar, ásamt að bera ábyrgð á því. 

 Varaformaður sér um að boða lagabreytinganefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara. 

 Varaformaður hefur umsjón með skjala- og gagnasafni lagabreytinganefndar sem 

geymd er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu er ber heitið 

Lagabreytinganefnd. 

 Varaformaður sækir heimild um fjármagn fyrir lagabreytinganefnd til fjármálastjóra 

LÍS ef einhver útgjöld eru fyrirhuguð. 

 Sjá nánar um hlutverk varaformanns í skjalinu Varaformaður LÍS - Innri stefnumótun 

inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS 

13.2. Lagabreytinganefnd 

 Lagabreytinganefnd sér um að endurskoða lög LÍS á hverju ári og tryggja að þau séu í 

samræmi við starf samtakanna og að samtökin fari eftir lögunum í hvívetna. Þá skal 

lagabreytinganefnd endurskoða verklagsreglur samtakanna á hverju ári.  

 Þurfi að breyta lögum er umræða um málið tekin fyrir í lagabreytinganefnd sem leggur 

svo fyrir tillögu til framkvæmdastjórnar. Þá getur framkvæmdastjórn vísað því til 

lagabreytinganefndar að fjallað verði um tiltekin mál sem varða lög samtakanna.   

 Lagabreytinganefnd sitja allir þeir sem hafa áhuga á lögum LÍS, að þeim sé fylgt og að 

þau séu uppfærð. Að minnsta kosti tveir aðilar – auk varaformanns – þurfa að sitja í 

lagabreytinganefnd eigi nefndin að teljast virk. Ekki eru settar fastar skorður hvað það 

varðar hverjir mega sitja í lagabreytinganefnd að öðru leyti en að þar skal í það minnsta 

vera einn löglærður einstaklingur eða í laganámi. 

 Auglýsi LÍS sérstaklega eftir aðilum í lagabreytinganefnd þá setur varaformaður fram 

hæfniskröfur, framkvæmdastjórn LÍS velur síðan þann umsækjanda sem hún telur 

hæfastan hverju sinni. 

 Sæki aðili um að vera hluti af lagabreytinganefnd þá ber varaformaður umsókn umrædds 

aðila undir framkvæmdarstjórn LÍS. 

 Framkvæmdastjórn ákveður svo í framhaldinu hvort umræddur aðili telist hæfur til 

þess að gegna stöðu innan nefndarinnar. 

  Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 

möppu er ber heitið Lagabreytinganefnd. Hér er átt við fundargerðir og önnur skjöl sem 

viðkoma vinnu nefndarinnar. 
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14. SIÐAREGLUR 

Reglur þessar eru settar fram til að tryggja jafnrétti, jafnt aðgengi og gagnkvæma virðingu 

þátttakenda í allri starfsemi LÍS. Tilgangur þeirra er að koma í veg fyrir óæskilega hegðun fólks 

innan samtakanna og að ákvarða ferla sem fylgja þarf ef brot kynnu að koma upp. Þátttakendur 

í starfi og viðburðum LÍS skulu þekkja efni þessa skjals og fylgja því. Það er í höndum 

framkvæmdarstjórnar LÍS að koma skjalinu í réttar hendur hverju sinni. Mælst er til þess að 

skipaðir verði tveir trúnaðarmenn samtakanna á árlegu landsþingi sem þátttakendur geta leitað 

til. 

14.1. Þátttökureglur í starfi LÍS 

 Þátttakendur skulu taka fullan þátt í skipulagðri starfsemi á meðan á námskeiðum, 

pallborðsumræðum og umræðum stendur. 

 Þátttakendum ber að mæta á alla skipulagða fundi og í umræðutíma og virða skal þá 

tímaramma sem skipuleggjendur auglýsa. 

 Þátttakendur skulu virða allt húsnæði sem nýtt er í starfi LÍS og þar með þær reglur sem 

fylgja húsnæðinu sjálfu, auk þess sem þeir skulu huga á ábyrgan hátt að afleiðingum 

starfs LÍS á samfélag, umhverfi og náttúru. 

14.2. Almennar reglur 

 Koma skal fram við alla af virðingu óháð félagslegum bakgrunni, kyni, aldri, þjóðerni, 

kynhneigð, kyntjáningu, kyneinkennum, kynvitund, trúarlegum skoðunum, 

stjórnmálaskoðunum, hreyfihömlunum eða fötlun. 

 Sýna skal öðrum virðingu í framkomu, ræðu og riti. 

 Engin mismunun, óbein eða bein, né nokkurs konar áreitni skal liðin innan samtakanna. 

 Ekki skal koma með óviðeigandi athugasemdir eða grínast á forsendum sem byggðar 

eru á mismununun og láta öðrum líða illa. Þvert á móti skal skapa jákvætt andrúmsloft 

fyrir alla þátttakendur á bæði formlegum og óformlegum fundum samtakanna. 

 Ofangreindar reglur eru ekki tæmandi og tekið verður á tilkynntum brotum þó þau hafi 

ekki verið talin upp hér að ofan. 

14.3. Brot á siðareglum  

 Þátttakendur í starfi LÍS skulu vera vakandi fyrir því að halda siðareglum samtakanna 

til haga. Ef þátttakandi verður þess áskynja að reglurnar hafi verið brotnar gerir hann 

viðvart um það, með því að beina erindi til formanns LÍS eða trúnaðarmanna. 

 Rökstudd ásökun um brot á siðareglum má aldrei bitna á þeim sem færir hana fram. LÍS 

áskilur sér rétt til að vinna úr tilkynntum brotum í samvinnu við trúnaðarmenn 

samtakanna á faglegan hátt og fer málsmeðferð eftir alvarleika brotsins. 
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 Trúnaðarmenn LÍS hafa það hlutverk að skera úr um það hvort siðareglur LÍS hafi verið 

brotnar. Þeir  taka við erindum frá aðilum innan og utan samtakanna, en tekur ekki mál 

upp að eigin frumkvæði. Niðurstaða siðanefndar í máli er bæði rökstudd og skýr. 

 Trúnaðarmenn mæla ekki fyrir um viðurlög við brotum á siðareglum, en tekur afstöðu 

til alvarleika brotsins og hvort um endurtekið brot hafi verið að ræða. Ef niðurstaða 

nefndarinnar bendir til þess að um sé að ræða brot í starfi í skilningi laga skulu 

trúnaðarmenn vísa málinu til framkvæmdarstjórnar LÍS sem grípur til viðeigandi 

ráðstafana lögum samkvæmt. Ef um er að ræða ágreining eða brot á lagareglum, sem 

heyrir undir aðila utan LÍS vísar nefndin málinu til lögreglu. 
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15. VARAMAÐUR 

 Varamenn skulu vera jafn margir og fullgildir fulltrúar aðildarfélaga í 

framkvæmdastjórn LÍS. Varamenn hafa rétt til þess að mæta á fundi 

framkvæmdastjórnar og tjá sig um þau málefni sem koma fyrir þar. Ef aðalfulltrúinn er 

fjarverandi, hefur viðkomandi varamaður atkvæðisrétt.  

 Varamaður er kjörgengur í embætti innan framkvæmdastjórnar LÍS hafi enginn 

aðalfulltrúa boðið sig fram til innan tilskilins frests.  

 Varamaður skal vera viðbúinn því að taka við skyldum aðalfulltrúa í fjarveru hans.  

 Komi til þess að aðalfulltrúi falli varanlega frá skyldum sínum innan 

framkvæmdastjórnarinnar, mun varamaðurinn tímabundið taka hans stað þar til skipað 

hefur verið í stöðuna aftur. Sé tekin ákvörðun um að varamaðurinn taki varanlega við 

stöðunni skal viðkomandi skipa nýjan varamann í sinn stað. 

 Varamenn skulu ekki vera fleiri en skipaðir fulltrúar aðildarfélaga. Fjöldi varamanna 

sem hvert aðildarfélag má skipa breytist í samræmi við heildarfjölda fulltrúa frá 

viðkomandi aðildarfélagi í framkvæmdastjórn. Varamenn mega ekki vera fleiri en 

fulltrúar í framkvæmdastjórn. 

 Varamenn skulu vinna af heilindum og í samræmi við stefnur og lög LÍS 

 Varamenn sækja heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS. 

 Varamenn sækja umboð sitt til framkvæmdastjórnar og aðildarfélags síns.  

 Neyðist varamaður til að segja af sér skal sá hinn sami gera það með skriflegri 

tilkynningu til framkvæmdastjórnar og aðildarfélags síns. Framkvæmdastjórn LÍS skal 

þá óska eftir því við aðildarfélag að það tilnefni nýjan fulltrúa eða varamann eins fljótt 

og auðið er.  

 Hafi fráfarandi varamaður gegnt embætti innan framkvæmdastjórnar skal kosið um það 

að nýju innan stjórnarinnar.  
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16. FUNDARSKÖP 

Ath. Eftirfarandi efni er tekið úr bæklingnum Félagsmálafræðsla: Ræðumennska - Fundir sem 

gefin er út af Leiðtogskóla Lions og Ungmennafélagi Íslands (UMFÍ) árið 2008. 

Innan LÍS, líkt og flestra félagssamtaka og fyrirtækja, gegna fundir ákaflega mikilvægu 

hlutverki. Á fundum eru veigamiklar ákvarðanir teknar sem geta haft mikil áhrif á starfsemi 

samtakanna. Til þess að fundir séu markvissir, hagkvæmir og eigi að skilja árangri þurfa að 

ríkja ákveðnar reglur og ákveðið skipulag á fundum samtakanna. Fundarreglur eru þær reglur 

sem skal fara eftir við stjórn og framkvæmd funda, þessar reglur eru nefndar fundarsköp. 

Fundarsköp eru ekki skýrt markaðar í lögum samtakanna en hér verður stuðst við hefðbundnar 

fundarreglur sem eru sniðnar út frá þingsköpum Alþingis frá árinu 1930. Fundarsköp þessi sem 

hér eru lögð fram eiga við á öllum fundum framkvæmdastjórnar samtakanna - svo lengi sem 

fundarsköp stangast ekki á við lög samtakanna en komi til þess ráða lög samtakanna ferðinni. 

Athugið að þó svo að fundarsköp þessi eigi við fundi framkvæmdastjórnar LÍS er hvatt til þess 

að hafa þau til hliðsjónar á öllum fundum sem haldnir eru á vegum LÍS. 

16.1. Fundur 

 Góður undirbúningur er lykilatriði, eigi fundur að verða árangursríkur. Tilgangur 

fundarins þarf að vera skýr, semja þarf fundardagskrá og boða fundinn tryggilega. Sjá 

má staðlað form af fundarboði og fundardagskrá inni á sameiginlegum gagnagrunni 

samtakanna í þar tilgerðri möppu er ber heitið Fundarsköp. 

 Í lögum samtakanna er það tekið fram að framkvæmdastjórn skal funda einu sinni í 

mánuði og skulu fundirnir opnir stúdentum nema annað sé sérstaklega tekið fram  

 Jafnframt kemur fram í lögum að fundir skulu boðaðir með tryggum hætti, í samræmi 

við ákvörðun framkvæmdastjórnar í upphafi hvers starfsárs, að minnsta kosti viku fyrir 

settan fundardag  

 Þegar fundarboð er sent út er gott að senda með fundardagskrá. 

 Einnig segir í lögum að fundargögn skulu berast fulltrúum í síðasta lagi tveimur 

sólarhringum fyrir boðaðan fund  

 Við byrjun fundar á formaður að lýsa fundinn settan, greina frá tilgangi fundarins, fara 

yfir fundardagskrá og spyrja fundarmenn hvort einhver sé með önnur mál á dagskrá - 

sem tekin verða fyrir eftir alla aðra liði dagskráar.  

 Því næst skal bera fundargerð síðasta fundar upp til samþykkis.  

 Við upphaf hvers fundar þarf að ganga úr skugga um að fundur sé lögmætur. Ekkert 

stendur í lögum samtakanna um hvenær fundur sé lögmætur.  
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 Núverandi framkvæmdastjórn (framkvæmdastjórn 2015 til 2016) bendir komandi 

framkvæmdastjórn (framkvæmdastjórn 2016 - 2017) að setja sér reglur um lögmæti 

fundar.  

 Þegar þær reglur hafa verið settar skal setja þær inn í lög á landsþingi 2017. 

16.2. Fundarstjóri 

 Fundarstjóri gegnir mikilvægasta hlutverkinu á fundum. Árangur funda ræðst oft af því 

hvort það sé góður fundarstjóri til staðar eða ekki.  

 Fundarstjóri ætti að hafa eftirfarandi hluti í huga: 

 Hann þarf að kunna góð skil á lögum samtakanna (lögin þurfa líka að vera tiltæk á 

öllum fundum ef leysa þarf úr ágreiningi). 

 Fundarstjóri lýsir dagskrá fundar. 

 Fundarstjóri þarf að vera röggsamur og ákveðinn. Sé hann óákveðinn og hikandi þá 

tapar hann trausti fundarmanna. 

 Fundarstjóri gefur ræðumönnum orðið og stjórnar afgreiðslu mála. 

 Fundarstjóri þarf að vera réttlátur í stjórn sinni. Hann má ekki láta fundarmenn hafa 

áhrif á gjörðir sínar en þarf þó að taka réttmætar ábendingar til greina. 

 Fundarstjóri þarf að gæta hlutleysis í störfum sínum. 

 Fundarstjóri þarf að sjá til þess að regla sé á fundum. Ef það er ókyrrð og fundarmenn 

virða ekki áminningar fundarstjóra þá hefur fundarstjóri vald til þess að fresta fundi 

þar til kyrrð hefur komist á eða jafnvel að slíta fundi. 

 Fundarstjóri lýsir fundarslitum er dagskrá hefur verið tæmd.  

 Fundarstjóri ætti að undirrita fundargerð ásamt fundarritara. 

16.3. Fundarritari  

 Fundarritari er annar æðsti embættismaður fundar.  

 Hlutverk hans er að skrá í stuttu máli aðalatriði þess sem fram fer á fundinum.  

 Fundargerð á að vera sönn og hlutlaus greinargerð um fundinn, störf hans og 

niðurstöður. Fundargerðir eru auk þess sögulegar heimildir félaga. 

 Fundargerðir þurfa að vera mjög vandaðar.  

 Fundarritari ætti að hafa eftirfarandi í huga: 

 Við gerð fundargerðar skal fundarritari notast við staðlað form af fundargerð inni á 

sameiginlegum gagnagrunni samtakanna í þar til gerði möppu er ber heitið 

Fundarsköp. 

 Fundarritari skal skrá hvar og hvenær fundur er haldinn, hverjir eru mættir og hverjir 

boðuðu forföll. 

 Fundarritari skal skrá hvaða mál voru á dagskrá og tekin fyrir. Einnig aðalatriði 

umræðna á fundinum. 
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 Fundarritari skal skrá allar tillögur er fram koma og afgreiðslu þeirra, einnig aðrar 

samþykktir er gerðar eru á fundinum. 

 Fundarritari skal skrá hverjir eiga að framfylgja eða framkvæma ákvarðanir fundarins 

og hvenær. 

 Fundarritari skal skrá fundargerð á einfaldan og gagnorðan hátt. 

 Fundarritari skal senda fundargerð á fundarmenn í lok fundar, fundarmönnum gefst 

svo færi á því að setja fram athugasemdir við ranga bókun. 

16.4. Fundarmenn 

 Þeir sem mæta á fundinn en gegna ekki sérstökum fundarembættum hafa líka ákveðnum 

skyldum að gegna. 

 Þeir ættu að hafa eftirfarandi í huga: 

 Að búa sig sem best undir þátttöku á fundinum. 

 Að mæta stundvíslega. 

 Að fylgjast með störfum fundarins og forðast óþarfa ráp á meðan fundurinn stendur 

yfir. 

 Að trufla ekki með frammíköllum. 

 Að hlíta reglum fundarins.  

 Þeir fundarmenn sem “mæta” á fundinn í gegnum fjarfundabúnað eiga að vera tengdir 

þeim fjarfundabúnaði sem notast er við hverju sinni 15 mínútum áður en fundur hefst.  

16.5. Umræður 

 Þegar fundarmaður vill taka til máls þá gefur hann fundarstjóra merki með því að ávarpa 

hann úr sæti sínu en lyftir hönd sinni ef annar fundarmaður er að flytja mál sitt. 

 Fundarstjóri skráir nöfn allra er kveðja sér hljóðs og gefur þeim orðið, að jafnaði í þeirri 

röð sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. 

 Fundarstjóri þarf að sjá til þess að ræðumenn haldi sig við það efni sem er til umræðu, 

og virði reglur um umræðutíma. 

 Ef umræður teygjast á langinn eða tími til umræðna er af skornum skammti þá getur 

fundarstjóri takmarkað umræður. Þetta er einkum gert með tvennum hætti: 

 Tími hvers ræðumanns er takmarkaður t.d. við 3 eða 5 mínútur. 

 Mælendaskrá er lokað. Fundarstjóri þarf þó að gefa fundarmönnum hæfilegan frest til 

þess að skrá sig á mælendaskrá. 

 Þá er einnig hægt að takmarka ræðutíma jafnframt því sem mælendaskrá er lokað. 

 Það getur komið upp að umræðum sé frestað. Einstakir fundarmenn geta farið fram á 

frestun máls ef þeir telja sig geta aflað gagna sem geta haft áhrif á afgreiðslu málsins. 

 Það ætti ekki að þurfa grípa oft til slíkrar frestunar, sérstaklega ekki ef fundurinn er 

vel undirbúinn.  
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 Tillögu um frestun þarf að bera undir fundinn. 

 Þegar mælendaskrá er tæmd og enginn kveður sér hljóðs, lýsir fundarstjóri umræðu 

lokið. 

16.6. Atkvæðagreiðslur 

 Í lögum samtakanna segir að við afgreiðslu mála fer hver fulltrúi í framkvæmdastjórn 

með eitt atkvæði og ræður einfaldur meirihluti atkvæða. Ef atkvæði falla að jöfnu ræður 

atkvæði formanns. 

 Atkvæðagreiðslur á framkvæmdastjórnarfundum fara fram með tvennu móti, þ.e. 

opinberri atkvæðagreiðslu og/eða leynilegri (skriflegri) atkvæðagreiðslu. 

16.6.1. Opinber atkvæðagreiðsla 

 Fundarstjóri biður þá sem samþykkja framkomna tillögu að rétta upp hönd. Að talningu 

lokinni leitar hann mótatkvæða á sama hátt. 

 Fundarstjóri og fundarritari telja jafnan atkvæði en ef fundur er fjölmennur og ætla má 

að úrslit séu tvísýn skipar fundarstjóri tvo menn til aðstoðar við talningu atkvæða. 

 Ef fundarstjóri sér að yfirgnæfandi meirihluti fundarmanna er tillögunni fylgjandi á 

að nægja að telja einungis mótatkvæði. Í slíkum tilvikum úrskurðar fundarstjóri: 

“Tillagan er samþykkt með þorra atkvæða gegn X atkvæðum. 

16.6.2. Leynileg atkvæðagreiðsla 

 Fundarmenn greiða atkvæði á atkvæðaseðlum sem dreift er meðal fundarmanna. 

 Hver og einn fundarmaður getur óskað leynilegrar atkvæðagreiðslu og er fundarstjóra 

jafnframt skylt að verða við því. Þó getur hann leitað álits fundarins, telji hann 

ástæðulaust að viðhafa þann afgreiðslumáta. 
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17. LANDSÞING 

 Framkvæmdastjórn LÍS er skipuð tveimur fulltrúum frá hverju aðildarfélagi sem eru 

tilnefndir á landsþingi ásamt formanni, alþjóðaforseta og gæðastjóra sem eru kjörnir 

sérstaklega.  

 Á landsþingi á hverju ári tilnefnir hvert aðildarfélag einn fulltrúa sem situr í 

framkvæmdastjórn í tvö ár. 

 Landsþing LÍS hefur æðsta vald í öllum málum LÍS og vinnur framkvæmdastjórn eftir 

stefnum þingsins í sínum daglegu störfum. 

 Landsþing er lögmætt ef boðað hefur verið til þess í samræmi við lög. 

 Aðildarfélag telst skráð á landsþing ef það hefur staðfest mætingu minnst tveimur vikum 

fyrir upphafsdag þingsins.  

 Á landsþinginu skal taka fyrir og kjósa um mál sem varða aðildarfélögin og samtökin.  

 Þegar halda á landsþing skal gæta þess gaumgæfilega að fylgja öllu sem segir um 

landsþing í lögum samtakanna. Sökum þess er mikilvægt að hafa lög samtakanna til 

hliðsjónar þegar halda á landsþing. 

17.1. Þingfulltrúar 

 Hvert aðildarfélag hefur fyrirfram ákveðið marga þingfulltrúa. SHÍ hefur 12 fulltrúa, 

SFHR hefur 7 fulltrúa, FSHA hefur 5 fulltrúa, NFHB hefur 3 fulltrúa, NLBHÍ, NLHÍ, 

SH og SÍNE hafa 2 fulltrúa hvert. 

 Fulltrúar aðildarfélaga hafa atkvæðisrétt, rétt til að taka til máls og tillögurétt á 

landsþingi. 

 Í lögum stendur nánar um réttindi, skyldur og ábyrgð þingfulltrúa á landsþingi. 

17.2. Á þingi 

 Þátttakendur skulu taka fullan þátt í skipulagðri starfsemi á meðan á námskeiðum, 

pallborðsumræðum og umræðum stendur.  

 Þátttakendum ber að mæta á alla skipulagða fundi og í umræðutíma og virða skal 

auglýstan tímaramma.  

 Þátttakendur skulu koma fram við alla af virðingu. Engin mismunun, óbein eða bein, né 

nokkurs konar áreitni skal liðin innan samtakanna. 

 Þátttakendur skulu virða skal allt húsnæði sem nýtt er í starfi LÍS og þar með þær reglur 

sem fylgja húsnæðinu sjálfu, auk þess sem þeim ber að virða nærumhverfi þess. 
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17.3. Lagabreytingar 

 Hverri framkvæmdastjórn er heimilt að nota þá leið sem hún vil við lagabreytingar 

hverju sinni. 

 Núverandi framkvæmdarstjórn (framkvæmdarstjórn 2015 - 2016) mælir þó með því að 

notast við þá leið sem notuð var á landsþingi LÍS 2016. 

 Þeirri leið er nú lýst: 

 Notast er við sérstakt lagabreytingarsniðmát sem finna á sameiginlegum gagnagrunni 

samtakanna. 

 Fylgt er leiðbeiningum þeim sem standa á lagabreytingarsniðmáti. 

 Farið er eftir lögum samtakanna þegar ráðist er í lagabreytingar. 

 Lagabreytingar fara fram á eftirfarandi hátt á landsþingi: 

 Hver tillaga er borin upp til samþykktar og gerir sem hana bar fram grein fyrir 

tillögunni og rökstuðningi.  

 Orðið er þá gefið laust og fulltrúum gefið færi á að tjá skoðun sína á tillögunni. Þegar 

allir hafa fengið að tjá sig lokar fundarstjóri mælendaskrá og ber tillöguna upp til 

samþykktar. 

 Tillögur aðrar en dagskártillögur skal bera upp í þeirri röð sem þær berast 

fundarstjóra. Þó skal bera breytingartillögur upp á undan aðaltillögu og þá fyrst, sem 

lengst ganga að áliti fundarstjóra. Tillögur sem ósamrýmanlegar eru áður 

samþykktum tillögum og breytingatillögum skulu ekki koma til atkvæða. Sá sem lagði 

upphaflega fram breytingatillöguna hefur alltaf rétt til þess að draga tillöguna til baka. 

 Samkvæmd núgildandi lögum LÍS þarf meirihluti fulltrúa að samþykkja breytingar á 

lögum. 

 Það sem stendur í hornklofa er ekki borið upp til samþykktar heldur skal farið yfir í 

samræmingarvinnu í lokin. 

 Í tillöguhluta breytingartillögusniðmátsins er vísað í greinar í núgildandi lögum.  

 Í tillögum ber grein númer sem vísar í heildarlagabreytingartillögur 

framkvæmdastjórnar.  

 Verði einhver grein ekki samþykkt skal breyta tillögu að greinarnúmeri jafnóðum á 

landsþingi. 

 Þingfulltrúum er heimilt að bera upp þá tillögu að kosið verði um breytingartillögu 

sem borin hefur verið upp í einum hluta sem tvær mismunandi breytingartillögur. 

17.4. Kosningar 

 Í kosningum á landsþinginu hefur hver fulltrúi aðildarfélags eitt atkvæði.  

 Kosið er með handauppréttingu en þó er hægt að óska eftir leynilegri kosningu og er þá 

kosið með atkvæðaseðlum.  
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 Í kosningu til formanns, gæðastjóra og alþjóðaforseta hefur hvert aðildarfélag eitt 

atkvæði en hún skal fara fram með leynilegri kosningu. 

 Fara skal eftir lögum samtakanna í einu og öllu þegar kosningar eru á landsþingi. 
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18. SKIPTAFUNDUR 

Í lögum samtakanna segir að fulltrúar aðildarfélaga sem tilnefndir eru á landsþingi taki formlega 

sæti í framkvæmdastjórn á skiptafundi. Á sama fundi tekur nýkjörinn formaður við skyldum 

embættisins. Tímasetning skiptafundar skal ákveðin á landsþingi og skal hann haldinn eigi síðar 

en tveimur mánuðum eftir að landsþingi er slitið. Fráfarandi fulltrúar skulu leggja sig fram við 

að miðla öllum þeim upplýsingum sem kunna að varða starfið til nýrrar framkvæmdastjórnar 

Fráfarandi stjórn réttir komandi stjórn keflið formlega. Þetta auðveldar nýrri stjórn til muna að 

taka við starfi fyrrverandi stjórnar. Einnig auðveldar þetta fráfarandi stjórn að hnýta lausa enda 

og ganga vel frá störfum sínum. 

18.1. Fyrirkomulag 

 Boðað er til skiptafundar með sama hætti og boðað er til framkvæmdastjórnarfundar. 

 Fráfarandi fulltrúar aðildarfélaga í framkvæmdastjórn sjá um að upplýsa nýja fulltrúa 

(þá fulltrúa sem taka við af þeim) um staðsetningu og tímasetningu fundarins.  

 Ætlast er til að allir fulltrúar í fráfarandi framkvæmdastjórn, ásamt nýskipuðum 

fulltrúum mæti á fundinn. 

 Fráfarandi formaður er fundarstjóri og fráfarandi fundarritari ritar skiptafundinn. 

 Dagskrá fundar er eftirfarandi: 

1. Setning fundar og stutt ávarp fráfarandi formanns. 

2. Kynning á LÍS og störfum LÍS. 

3. Yfirstandandi verkefni kynnt til sögunnar. 

4. Embætti innan framkvæmdastjórn - þær skyldur og ábyrgð sem þeim fylgja - útskýrð 

af þeim sem gegna viðkomandi embættun. 

5. Önnur mál. 

6. Fráfarandi formaður heldur stutt lokaávarp. 

7. Fráfarandi formaður réttir nýjum formanni (og þar með nýrri framkvæmdastjórn) 

formlega keflið. 

8. Nýr formaður heldur stutt ávarp og slítur skiptafundi. 

 Gegni fulltrúi ákveðnu embætti innan framkvæmdastjórnar skal hann bjóða þeim 

fulltrúa sem tekur við því embætti upp á fund þar sem fráfarandi fulltrúi fræðir nýjan 

fulltrúa um viðkomandi embætti. 
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19. BREYTINGAR Á VERKLAGSREGLUM 

 Um störf framkvæmdastjórnar gilda verklagsreglur sem samþykktar skulu á landsþingi 

á ári hverju.  

 Framkvæmdastjórn og fulltrúum aðildarfélaga er heimilt að leggja til breytingar á 

verklagsreglunum, skal þá kosið um breytingarnar á landsþingi.  

 Þá er framkvæmdastjórn einnig heimilt að bæta við gildandi verklagsreglur á starfsári 

sínu. Viðbæturnar taka gildi um leið gangi þær ekki í berhöggi við gildandi 

verklagsreglur og lög samtakanna – en alltaf skal að lokum kosið um breytingarnar á 

landsþingi 

 Fyrir landsþing eru breytingartillögur á verklagi teknar saman og sendar fulltrúum.  

 Fulltrúar geta sent inn breytingartillögur á verklagsreglum fram að miðnætti daginn fyrir 

landsþing.  

 Breytingartillaga á verklagi er samþykkt með einföldum meirihluta atkvæða fulltrúa 

landsþings.  
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20. FRAMHALD Á VERKLAGI 

Í þessum kafla er farið yfir atriði sem núverandi framkvæmdastjórn (framkvæmdastjórn 2015 - 

2016) hefði viljað gera ítarlegt verklag um en því miður gafst ekki tími til þess. Núverandi 

framkvæmdastjórn bendir þó komandi framkvæmdastjórn (framkvæmdastjórn 2016 - 2017) að 

gott væri að gera verklag í kringum eftirfarandi hluti sem fyrst.  

20.1. Auglýsingar í stöður 

 LÍS er yfir fjölmörgum ráðum og nefndum (lista yfir ráð og nefndir sem LÍS á fulltrúa 

í má sjá á sameiginlegum gagnagrunni samtakanna).  

 Einnig eru undir LÍS fjölmargar nefndir, hér er átt við þær nefndir sem er undir 

embættum innan framkvæmdastjórnar LÍS - t.d. alþjóðanefnd, markaðsnefnd o.s.frv. 

Embættin gætu þá verið t.d. markaðstjóri, alþjóðaforseti o.s.frv.  

 Skýrt verklag þarf að vera um það hvernig skal auglýsa og ráða fólk í þær stöður sem 

LÍS auglýsir. Hvort sem það sé í ráð eða nefndir sem LÍS á fulltrúa í eða nefndir sem 

eru undir embættum framkvæmdastjórnar LÍS.  

 Hér er hægt að hafa til hliðsjónar fyrirkomulag þegar ráðið var í Nýsköpunarsjóð 

námsmanna. Það fyrirkomulag má finna inni á sameiginlegum gagnagrunni 

samtakanna. 

20.2. Stöður innan nefnda í framkvæmdastjórn 

 Líkt og kom fram hér að ofan eru fjölmargar nefndir undir embættum innan 

framkvæmdarstjórnar LÍS. 

 Oftast eiga tveir til þrír aðilar sæti í þessum nefndum, auk þess þeim aðila sem gegnir 

embættinu sem er yfir nefndinni.  

 Skýrt verklag þarf að vera til staðar er varðar hlutverk og skyldur þeirra sem sitja í 

þessum nefndum gagnvart framkvæmdastjórn og samtökunum í heild sinni. 

 Mælt er með því að gert verð skýrt verklag um hverja nefnd, t.d. verklag um 

alþjóðanefnd, markaðsnefnd o.s.frv.  

 Upplýsingar um nefndirnar má sjá inni á sameiginlegum gagnagrunni samtakanna. 

20.3. Trúnaðarmenn 

 Fráfarandi framkvæmdastjórn (framkvæmdastjórn 2015 - 2016) leggur til að komandi 

framkvæmdastjórn (framkvæmdastjórn 2016 - 2016) skipi sér trúnaðarmenn fyrir 

starfsárið. Einnig er mælt með því að sett verði upp sérstakt verklag í kringum það 

hvernig eigi að skipta um trúnaðarmenn.  
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20.4. Ráðstefnur og fundir erlendis 

 Einhverjir fulltrúar í framkvæmdastjórn LÍS þurfa að fara í nokkrar ferðir erlendis yfir 

starfsárið. 

 Gott væri að setja saman sérstakt verklag hvað varðar þessar ferðir erlendis. 

 T.d. hvernig hátta á ferðalagi fulltrúa á staðinn. 

 Hvernig fulltrúi getur best skilað þeirri þekkingu sem hann öðlast á viðkomandi 

ráðstefnu og/eða fundi til meðlima í framkvæmdastjórnar sem hann tilheyrir og komandi 

framkvæmdastjórna. 

 T.d. væri hægt að hafa staðlað skýrsluform (en slíkt skýrsluform er til á 

sameiginlegum gagnagrunni samtakanna).h 

 Samskipti þess aðila sem fer erlendis og fjármálastjóra. 

 O.s.frv. 

 

 

 


