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Ávarp 
formanns

Kæru þinggestir!

Verið hjartanlega velkomin á fimmta Landsþing 
Landssamtaka íslenskra stúdenta. Í ár stóðu 
fjögur aðildarfélög að skipulagningu þingsins 
en það voru Nemendafélag Háskólans á Bifröst 
(NFHB), Nemendaráð Listaháskóla Íslands 
(NLHÍ), Nemendafélag Landbúnaðarháskóla 
Íslands, Stúdentafélag Hólaskóla (SH) og 
Samband íslenskra námsmanna erlendis (SÍNE). 
Undirbúningsvinnan var leidd af Teiti Erlingssyni, 
gjaldkera NFHB og fjáröflunarstjóra LÍS.

Starfsárið 2017-2018 hefur einkennst af metnaði 
og góðu samráði á milli stúdentafulltrúa allra 
aðildarfélaga LÍS. Það sem er mér sérstaklega 

minnisstætt er átak stúdenta undir myllumerkinu #kjóstumenntun fyrir 
Alþingiskosningar 2017 en þær komu líklega flatt upp á flesta og því 
þurfti að hafa hraðar hendur. Það tókst með eindæmum vel þar sem 
ákveðnar áherslur voru settar á oddinn og afhentar stjórnmálaflokkum, 
birtar voru greinar á hverjum degi í tæpar tvær vikur, opnir fundir með 
frambjóðendum voru haldnir og voru menntamál svo sannarlega meira 
rædd en í fyrri kosningum. 

Yfirskrift þingsins í ár er „Jafnrétti til náms - Hvað er jafnt aðgengi að 
námi og hvernig tryggjum við það?“. Umræðurnar verða af margvíslegum 
toga en allar með það að markmiði að efla hagsmunabaráttu stúdenta 
en jafnframt að velta því upp hvernig við tryggjum jafnrétti til náms á 
Íslandi. Við höfum fengið til liðs við okkur sérfræðinga af ýmsum sviðum 
til að fræða okkur um margar mismunandi hliðar umræðuefnisins. Í 
kjölfarið verður stefnumótunarvinna þar sem allir þinggestir hafa færi á 
að koma ólíkum skoðunum og þekkingu áleiðis. 

Landsþing LÍS er einstakur vettvangur þar sem fulltrúar frá öllum 
stúdentafélögum háskólanema á Íslandi koma saman, deila reynslu og 
læra hver af öðrum. Þá hafa þeir einnig færi á að hafa áhrif á mótun LÍS 
í gegnum lagabreytingar og félög geta sömuleiðis sóst eftir stuðningi 
við sín hagsmunamál frá hinum félögunum. Það er stórkostlegt að finna 
fyrir samstöðunni sem á það til að myndast á landsþingum og vona ég að 
hún verði enn öflugri í ár en áður. Það er magnað hvað við áorkum miklu 
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Um LÍS

þegar við stöndum saman í baráttunni fyrir bættum kjörum stúdenta, 
enda er sameinuð rödd stúdenta beittasti hnífurinn í skúffunni. 

Ég hvet ykkur til að nýta tækifærið vel til að miðla þekkingu, fræðast og 
kynnast stúdentafulltrúum hvaðanæva af landinu! 

Í lokin langar mig að þakka öllum þeim sem lögðu sitt að mörkum við 
skipulagningu þingsins en án þeirra hefði þingið ekki orðið að veruleika. 
Þingið er styrkt af Erasmus+.

Ég óska ykkur góðrar skemmtunar og góðs gengis um helgina!

Um LÍs
Saga LÍS
Landssamtök íslenskra stúdenta, eða LÍS, voru stofnuð 3. nóvember 
2013 og eru samtök háskólanema á Íslandi sem og íslenskra háskólanema 
á erlendri grundu. Hægt er að líkja samtökunum við stóra regnhlíf en 
undir hana falla átta félög sem eru í forsvari fyrir stúdenta við alla sjö 
háskóla landsins og íslenska stúdenta sem stunda nám erlendis. LÍS eru 
því í forsvari fyrir um það bil 20 þúsund íslenskra stúdenta.

• SFHR

• SH

• SHÍ

• SÍNE

SHa •

NFHB •

NLBHÍ •

NLHÍ •



HLutvERk LÍS
Hlutverk samtakanna er að standa vörð um hagsmuni stúdenta og 
skapa samráðs- og samstarfsvettvang fyrir íslensk stúdentafélög. Slíkur 
vettvangur er mikilvægur fyrir félögin þar sem þau fá tækifæri til að 
ræða saman, deila þekkingu og reynslu og síðast en ekki síst standa 
sameinuð í baráttu sinni fyrir bættum kjörum stúdenta.

vERkEFNi LÍS
Samtökin eru virkur þátttakandi í alþjóðlegu samstarfi stúdenta og 
vinna að hagsmunum þeirra á alþjóðavísu. Í gegnum alþjóðastarf 
hafa samtökin áhrif á stefnumótun háskóla innan Evrópu en auk þess 
færist heim mikil þekking um mismunandi háskólasamfélög með tilliti 
til hagsmunamála stúdenta, aðgengis að námi, gæðastarfs, ýmissa 
menntakerfa og fleira. Er slík þekking og reynsla gríðarlega verðmæt 
fyrir hagsmunabaráttu stúdenta á Íslandi en með því að læra af öðrum 
höfum við öflugri tæki og tól til að berjast fyrir bættu menntakerfi sem 
og stuðningskerfi stúdenta hér á landi. 

Samtökin halda utan ýmis önnur verkefni. Helst mætti nefna 
skipulagningu ýmissa málþinga og viðburða tengdum málefnum 
stúdenta, þátttöku stúdenta í gæðaúttektum á námi í háskólum landsins 
og skipun fulltrúa stúdenta í ýmsar nefndir og ráð m.a. innan mennta- 
og menningarmálaráðuneytis. Í gegnum þessi verkefni vinna samtökin 
einnig að því að stúdentar njóti jafnréttis, að raddir allra hópa innan 
háskólasamfélagsins heyrist og stuðla að jöfnu aðgengi að námi.

 
Um LÍS
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aLþjóðaStaRF
Innan LÍS er starfræk alþjóðanefnd sem sér um allt alþjóðastarf LÍS en 
alþjóðaforseti leiðir þá vinnu. Fastur liður í alþjóðastarfinu er þátttaka 
íslenskra stúdenta í starfi ESU, European Students’ Union. Þátttaka í 
starfi ESU krefst þess að fulltrúar séu sendir á þing sem haldin eru í 
Evrópu. Á hverju ári eru haldnir tveir stjórnarfundir ESU, Board Meetings 
(BM), og tvær ráðstefnur með mismunandi þema hverju sinni, European 
Students’ Convention (ESC). Annar fastur liður nefndarinnar er þátttaka 
í NOM, Nordiskt Ordförande Möte, sem er samstarfsvettvangur fyrir 
landssamtök stúdenta á Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum. 
NOM fundir eru haldnir tvisvar á ári.

Á árinu hefur ýmislegt átt sér stað í alþjóðastarfinu, vísir að samstarfi 
á milli Íslands, Grænlands og Færeyja hefur litið dagsins ljós og 
einnig samstarfsverkefni með öðrum finnsku landssamtökunum. 
Alþjóðafulltrúar hafa einnig verið einkar virkir á alþjóðlegum ráðstefnum 
og héldu m.a. vinnustofu á síðustu ráðstefnu ESU við góðar undirtektir.

 
Um LÍS

Nordic Organizational 
Meeting

European Students’ 
Convention

Haldinn tvisvar á ári

Alþjóðaforseti Alþjóðanefnd

Stjórnarfundur  
ESU

Haldinn tvisvar á ári
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gæðaStaRF
Gæðastarfið hefur ávallt verið virkilega stór hluti af  starfi samtakanna 
og í ár var þar engin undantekning á. Gæðanefnd sér um gæðastarfið og 
gæðastjóri LÍS leiðir stefnu og störf hennar. Fulltrúar LÍS í Ráðgjafarnefnd 
Gæðaráðs íslenskra háskóla auk áheyrnarfulltrúa stúdenta í Gæðaráði 
íslenskra háskóla sitja í nefndinni ásamt einstaklingum sem skipaðir eru 
í hana að hausti. 

Hlutverk nefndarinnar snúast um að auka þekkingu á gæðastarfi 
háskóla á meðal stúdenta og vinna að samræmingu gæðastarfs í 
íslenskum háskólum. Í ár var unnið að tveimur veigamiklum verkefnum 
sem styðja við þau hlutverk. Annars vegar að skrifa gæðastefnu LÍS og 
svo hins vegar að skrifa leiðarvísi fyrir stúdenta um eflingu gæðastarfs. 
Þar er fjallað um hvernig það er að vera stúdentafulltrúi í gæðastarfi 
háskóla og síðan hvernig það er að vera stúdentafulltrúi í úttekt Quality 
Enhancement Framework (QEF). Gæðastefnan verður lögð fyrir þetta 
Landsþing og verður í framtíðinni mikilvægt tól fyrir stúdenta til þess að 
vinna að bættum gæðum háskólanáms!

 
Um LÍS
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framkvæmdastjórn LÍs
aLmENNt
Framkvæmdastjórn LÍS fer með æðsta vald í málefnum samtakanna 
á milli landsþinga, stjórnar daglegri starfsemi samtakanna í samræmi 
við lög LÍS, stefnu og samþykktir landsþinga og tekur að sér ýmis 
verkefni er lúta að hagsmunum stúdenta. Starfinu ræður 19 manna 
framkvæmdastjórn sem samanstendur af tveimur fulltrúum frá hverju 
aðildarfélagi, alþjóðaforseta, gæðastjóra og formanni. Einn fulltrúi 
aðildarfélags er tilnefndur af aðildarfélaginu sjálfu á hverju ári og situr 
sá í tvö ár en með þess konar fléttusetur er tryggt að reynsla haldist 
innan samtakanna en hverfi ekki á hverju ári.

EmBætti iNNaN FRamkvæmdaStjóRNaR
Á landsþingi er kosið til embættis formanns, alþjóðaforseta og 
gæðastjóra. Framkvæmdastjórn kýs sér varaformann, ritara, 
fjármálastjóra, fjáröflunarstjóra, jafnréttisfulltrúa, markaðsstjóra, 
kynningarfulltrúa og viðburðastjóra.

NEFNdiR LÍS
Í umboði framkvæmdastjórnar starfa 7 fastanefndir, en 
framkvæmdastjórn er einnig heimild að setja á fót aðrar nefndir. 
Starfræktar fastanefndir eru alþjóðanefnd, fjármálanefnd, gæðanefnd, 
jafnréttisnefnd, lagabreytingarnefnd, markaðsnefnd og viðburðanefnd.

Framkvæmda- 
stjórn LÍs



Dagskrá  
LanDsþings LÍs 2018 

jaFNRétti tiL NámS
Hvað er jafnt aðgengi að námi og hvernig tryggjum við það?

fös t U dagU ri nn 23.  m a rs
16:00 Mæting í Háskólann á Bifröst

17:00 Formaður LÍS setur þing 
Formaður heldur ávarp og býður gesti velkomna.

17:30
Ávarp mennta- og menningarmálaráðherra, Lilju Daggar 
Alfreðsdóttur
Mennta- og menningarmálaráðherra ávarpar þingið og í framhaldi af ræðu sinni 
mun hún taka við spurningum úr sal.

18:30 Kosningar fundarstjóra og ritara landsþings
Framkvæmdastjórn LÍS ber upp tillögu að fundarstjóra og ritara landsþings sem 
þingfulltrúar kjósa um. 

18:40 Tilnefning tveggja trúnaðarmanna
Framkvæmdastjórn LÍS tilnefnir tvo trúnaðarmenn.

18:45 Kvöldmatur

19:45
Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár
Formaður LÍS og framkvæmdastjórn kynna ársskýrslu samtakanna. Eftir 
kynninguna hafa þingfulltrúar færi á að spyrja um störf LÍS.

20:15 Reikningar samtakanna bornir upp til samþykktar
Fjármálastjóri LÍS ber upp ársreikning samtakanna til samþykktar.

20:30 Vinnustofa og hópefli
Ágústa Björg Kettler Kristjánsdóttir og jafnréttisnefnd.

LaU gar dagUri nn 24.  m a rs
08:00 Morgunmatur

08:00 - 09:00 Mæting

09:10
Ágústa Björg Kettler Kristjánsdóttir
Jafnrétti í LÍS: Jafnréttisfulltrúi LÍS setur tóninn fyrir daginn með því að kynna 
hugmyndir LÍS um stefnumótun helgarinnar.

09:25
Auðbjörg Björnsdóttir
forstöðumaður Kennslumiðstöðvar HA
Sveigjanlegt nám við HA: tækni sem leið til jafnréttis til náms 

09:50
Helga Lind Mar
fyrrum alþjóðaforseti LÍS og  
framkvæmdastjórnarmeðlimur ESU
Ýmsir jaðarhópar stúdenta

10:20
Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir
Aktívisti og formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar
Sjónarhorn nemenda með fötlun

10:45 Kaffihlé 

10:55
Dr. Hermína Gunnþórsdóttir
Dósent við kennaradeild Háskólans á Akureyri
Er háskóli fyrir alla? Á hugmyndafræðin og menntastefnan um skóla án 
aðgreiningar við um háskólastigið? 
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Dagskrá  
LanDsþings LÍs 2018 

11:25
Sara Stef. Hildardóttir
Jafnréttisfulltrúi Háskólans í Reykjavík
Hvað þarf að hafa í huga við gerð jafnréttisstefnu? 
Fyrirlestur og stutt vinnustofa

12:00 Hádegismatur 

13:00
Jafnrétti til náms
Hvað á heima í jafnréttisstefnu LÍS?
Sara Stef. Hildardóttir stýrir í samvinnu við Ágústu Björg og Teit Erlingsson

15:30 Kaffihlé

16:00
Lagabreytingar
LagabreytingarLög samtakanna eru uppfærð og betrumbætt á hverju ári. Hér bera 
þingfulltrúar og framkvæmdastjórn upp lagabreytingartillögur. 

19:00 Kvöldmatur
19:50 Lagabreytingar, áframhald

20:45
Ákvörðun árgjalda
Framkvæmdastjórn ber upp tillögu að árgjöldum aðildarfélaga. Í kjölfar er umræða 
og kosning um tillöguna.

21:00 Tengslamyndun: hraðstefnumót

sU nnU dagU ri nn 25.  m a rs
08:00 Morgunmatur
09:15 Mæting

09:20
Gæðastefna
Gæðastjóri LÍS kynnir stefnu LÍS í gæðamálum sem verður borin upp til umræðu 
og samþykktar.

11:20 Kaffihlé

11:30 Uppkast að jafnréttisstefnu LÍS
Vinnustofa á vegum LÍS

12:30 Hádegismatur

13:30
Verklagsbreytingar
Farið verður yfir verklagsbreytingar sem framkvæmdastjórn LÍS leggur til, þær 
ræddar og bornar upp til samþykktar.

14:30 Samantekt á stefnumótun helgarinnar: áætlun sett fram um 
framhaldið á stefnugerð.

14:45
Önnur mál
Aðildarfélög hafa kost á því að senda inn mál til umræðu sem hér verða tekin 
upp. 

16:00

Kosningar
• Kjör á endurskoðanda LÍS
• Tilnefning nýrra fulltrúa
• Alþjóðaforseti
• Gæðastjóri    
• Formaður

17:00 Þingi slitið



ágúSta BjöRg  
kEttLER kRiStjáNSdóttiR
jaFNRéttiSFuLLtRúi LÍS
Jafnréttisfulltrúi LÍS mun halda hugvekju um jafnréttismál í 
okkar samfélagi. Tilgangur jafnréttisstarfs og mikilvægi þess 
í vinnu okkar verða umfjöllunarefni Ágústu. Komið verður inn 
á hina ýmsu vinkla jafnréttis til þess að koma hugmyndaflæði 
þinggesta af stað. Jafnrétti er nefnilega allskonar og ætti að 
vera markmið allra sem er umhugað um framtíð okkar.

auðBjöRg  
BjöRNSdóttiR
FoRStöðumaðuR kENNSLumiðStöðvaR Ha
Erindið fjallar um þróun Háskólans á Akureyri yfir í sveigjanlegt 
nám. Farið er yfir þau skref sem tekin hafa verið við HA til að 
styðja og styrka sveigjanlegt nám þannig að allir nemendur 
njóti góðs af og þá tækni sem er notuð er til að styðja við þá 
þróun.

HELga LiNd maR
FyRRum aLþjóðaFoRSEti LÍS og  
FRamkvæmdaRStjóRNaRmEðLimuR ESu
Helga Lind mun fara yfir þörfina á breyttu viðhorfi þegar 
kemur að aðgengi til náms. Aðgengi er frasi sem oft er skellt 
fram en hvað þarf að búa að baki til að það sé raunverulegt 
jafnrétti til náms og þá aðgengi fyrir alla að háskólamenntun á 
Íslandi? Félagsleg vídd er nýtt hugtak en Helga Lind mun fara 
yfir merkingu þess og hvernig það nær að miklu leyti yfir það 
sem við viljum áorka.

 
Fyrirlesarar
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iNga BjöRk  
maRgRétaR BjaRNadóttiR
aktÍviSti og FoRmaðuR  
FRamkvæmdaStjóRNaR SamFyLkiNgaRiNNaR
Inga Björk mun fjalla um upplifun sína af skólakerfinu sem 
manneskja með fötlun og hvers vegna mikilvægt er að tryggja 
jafnrétti til náms. Mikilvægt er að fá innsýn í jafnréttismál frá 
öllum hliðum og því ómissandi að fá sjónarhorn þeirra sem 
hafa farið í gegn um háskólakerfið með einhverskonar fötlun 
eða annarskonar hömlur.

dR. HERmÍNa guNNþóRSdóttiR
dóSENt við kENNaRadEiLd  
HáSkóLaNS á akuREyRi
Er háskóli fyrir alla? Á hugmyndafræðin og menntastefnan um 
skóla án aðgreiningar við um háskólastigið? Útgangspunktur 
erindisins er byggður á riti menntamálaráðuneytisins:  
JAFNRÉTTI Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum en þar 
segir m.a: “Markmið skóla án aðgreiningar er ekki síst að skoða 
hvernig stofnanir, stefnur, menning og uppbygging skóla 
styðja við eða draga úr kerfisbundnu misrétti og viðurkenna 
fjölbreytileika. [...] Skóli án aðgreiningar á í reynd að vera 
sáttmáli um réttlátt samfélag” (bls. 10). 

SaRa StEF. HiLdaRdóttiR
jaFNRéttiSFuLLtRúi HáSkóLaNS Í REykjavÍk
Sara Stef. hefur komið að mótun jafnréttisstefna tveggja 
háskóla og býr því yfir mikilvægri reynslu á því sviði. Sara 
stýrði jafnréttisnefnd LHÍ frá 2012-2015 og situr nú sem 
fulltrúi í jafnréttisnefnd HR og sækir fundi samráðsvettvangs 
jafnréttisfulltrúa háskólanna sem hún átti frumkvæði 
að því að stofna í samráði við jafnréttisfulltrúa HÍ og 
menntamálaráðuneytisins. Við fáum því góða upphitun fyrir 
vinnustofurnar sem fylgja í kjölfarið á fyrirlestrum morgunsins 
þar sem Sara fer yfir það sem mikilvægt er að hafa í huga við 
gerð jafnréttisstefnu, hvar er best að byrja og hver tilgangurinn 
á að vera þegar uppi er staðið.

 
Fyrirlesarar



aLmENNt
Landsþing LÍS hefur æðsta vald í öllum málum samtakanna og 
framkvæmdastjórnin vinnur eftir stefnum þingsins í sínum daglegu 
störfum, sem fyrr sagði. Landsþingið er lögmætt ef boðað hefur verið 
til þess í samræmi við lög. Aðildarfélag telst skráð á landsþingið ef 
það hefur staðfest mætingu minnst tveimur vikum fyrir upphafsdags 
þingsins. Á landsþinginu skal taka fyrir og kjósa um mál sem varða 
aðildarfélögin og samtökin. Á hverju landsþingi er ákveðið þema og 
dagskrá því í samræmi við það.

þiNgFuLLtRúaR
Hvert aðildarfélag hefur fyrirfram ákveðinn fjölda þingfulltrúa, 
samkvæmt lögum LÍS. SHÍ hefur 12 fulltrúa, SFHR hefur 7 fulltrúa, 
FSHA hefur 5 fulltrúa, NFHB hefur 3 fulltrúa og NLBHÍ, NLHÍ, SH og 
SÍNE hafa 2 fulltrúa hvert. Fulltrúar aðildarfélaga hafa atkvæðisrétt, rétt 
til að taka til máls og tillögurétt á landsþingi.

FyRRi LaNdSþiNg
Aðildarfélög LÍS skiptast á að halda landsþingið og hafa félögin NFHB, 
NLBH, NLHÍ, SÍNE og SH hafa séð um skipulagningu þess í ár. Á hverju 
landsþingi er ákveðið þema en þema þingsins í ár er Jafnrétti til náms 
- Jafnrétti til náms - Hvað er jafnt aðgengi að námi og hvernig tryggjum 
við það? Nemendafélag Háskólans á Bifröst hélt fyrsta landsþingið 
árið 2014 þar sem þemað var Jafnrétti til náms. Ári síðar skipulagði 
SHÍ landsþingið en þemað var Alþjóðavæðing háskólasamfélagsins 
en í fyrra sá SHA um skipulagningu og var þemað Hvers virði er mín 
menntun? Efling stúdenta í gæðastarfi háskólanna.

Um  
þingið
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vERkLag á þiNgiNu
aLmENNt
Þátttakendum ber að mæta tímanlega á alla skipulagða fundarliði og 
taka fullan þátt í skipulagðri starfsemi þingsins. Þátttakendur skulu 
koma fram við alla af virðingu. Engin mismunun, óbein eða bein, né 
nokkurs konar áreitni er liðin á þinginu. Þátttakendur skulu virða 
húsnæði sem nýtt er í tengslum við þingið og þar með þær reglur sem 
fylgja húsnæðinu sjálfu, auk þess sem þeim ber að virða nærumhverfi 
þess.

Það er heimilt að biðja um fundarhlé eða fara fremst í röð mælendaskrár 
til að spyrja um tæknileg atriði ef þingfulltrúi er í vafa eða eitthvað 
er óljóst. Það er gert með því að mynda T með annarri hendi og 
atkvæðaspjaldi.

LagaBREytiNgaR
Lagafyrirkomulagið sem notað er á landsþinginu er byggt á fyrirkomulagi 
ESU (European Students’ Union) á breytingartillögum og hefur reynst 
vel í framkvæmd.

• Hver tillaga er borin upp til samþykktar og gerir aðilinn sem lagði 
fram tillöguna grein fyrir henni 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.

• Þingfulltrúum er heimilt að bera upp breytingar á breytingartillögum 
á landsþingi munnlega. Aðilinn sem lagði fram tillöguna verður að 
samþykkja munnlegu breytingartillöguna til þess að hún taki gildi.

• Þingfulltrúum er heimilt að biðja um að kosið verði um 
lagabreytingartillögu, sem borin hefur verið upp í einum hluta, sem 
tvær eða fleiri mismunandi breytingartillögur en landsþing þarf að 
samþykkja það fyrirkomulag í hvert sinn.

• Samkvæmt núgildandi lögum LÍS þarf meirihluti fulltrúa að 
samþykkja breytingar á lögum.

Um  
þingið



kosningar
aLmENNt
Í kosningum á landsþinginu hefur hver fulltrúi hvers aðildarfélags eitt 
atkvæði. Þingfulltrúar aðildarfélags sem sjá sér ekki fært að mæta á 
landsþingið hafa heimild til þess að gefa þingfulltrúa annars aðildarfélags 
umboð fyrir atkvæði sínu. Þá teljast atkvæði aðildarfélagsins virk en 
þrátt fyrir það telst aðildarfélagið ekki hafa mætt á landsþingið. Til þess 
að veita þingfulltrúum annars aðildarfélags umboð fyrir atkvæði sínu 
verður stjórn aðildarfélagsins að senda undirritað umboð rafrænt á 
framkvæmdastjórn LÍS. Kosið er með handauppréttingu en þó er hægt 
að óska eftir leynilegri kosningu og er þá kosið með atkvæðaseðlum. 
Þegar kosið er með leynilegri kosningu skal kjörstjórn hafa umsjón með 
talningu atkvæða.

kjöRStjóRN
Samkvæmt lögum starfar þriggja manna kjörstjórn sem skipuð er af 
framkvæmdastjórn ár hvert eftir tilnefningum frá aðildarfélögum. 
Framboð til formanns, gæðastjóra og alþjóðaforseta berast kjörstjórn 
og gengur hún úr skugga um að frambjóðendur séu kjörgengir. Meðlimir 
í kjörstjórn eru ekki kjörgengir.

koSNiNg tiL FoRmaNNS, aLþjóðaFoRSEta 
og gæðaStjóRa
Í kosningu til formanns, alþjóðaforseta og gæðastjóra hefur hvert 
aðildarfélag eitt atkvæði en kosningin skal fara fram með leynilegri 
kosningu. Þar ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum en séu 
atkvæði jöfn meðal þeirra frambjóðenda er hlutu flest atkvæði skal 
kosið að nýju á milli þeirra. Í seinni umferð hefur hvert aðildarfélag eitt 
atkvæði. Ef ekki gengur enn að fá einfaldan meirihluta skal þriðja umferð 
fara fram þar sem kosið skal milli þeirra sem jafnir voru í umferðinni á 
undan og skulu allir þingfulltrúar hafa atkvæði. Sé niðurstaða enn ekki 
komin er fjórða úrræði að varpa hlutkesti. Hver frambjóðandi hefur rétt 
á að tilnefna einn aðila sem fylgist með störfum kjörstjórnar við kjör.

 
Kosningar
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kort af Bifröst

styrktaraðiLar okkar

kort  
af bifröst

veitingastaðUr og Bar

Erasmus+ er styrkjaáætlun ESB 
fyrir mennta-, æskulýðs- og 
íþróttamál 2014 - 2020 og mun 
veita 14,7 milljarða evra í styrki á 
þessu sjö ára tímabili til fjölbreyttra 
verkefna.

erasmusplus.is
erasmusplus@rannis.is 

Á Bifröst er rekið glæsilegt 
hótel allan ársins hring. Nánari 
upplýsingar og bókanir er að 
finna á heimasíðu hótelsins www.
hotelbifrost.is

hotelbifrost.is
+354 433 3030
hotel@bifrost.is

Origo er eitt öflugasta fyrirtæki 
landsins á sviði upplýsingatækni, er 
leiðandi í þróun þjónustu og lausna 
og hefur afgerandi áhrif á landslag 
upplýsingatækni.

origo.is
Borgartún 37

+354 516 1000

heitir pottar

móttaka
þingsaLUr

hóteL



aLmENNt
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 framkvæmdastjórnar 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.

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.

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 nokkurskonar áreitni er liðin 

innan samtakanna.
• Ekki skal koma með óviðeigandi athugasemdir eða grínast á 

forsendum sem byggðar eru á mismunun. Þvert á móti skal skapa 
jákvætt andrúmsloft fyrir alla þátttakendur á bæði formlegum og 
óformlegum fundum samtakanna.

• Framangreindar reglur eru ekki tæmandi og tekið verður á tilkynntum 
brotum þó þau hafi ekki verið talin upp hér að ofan.

Siðareglur 
landSþingS lÍS
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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 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.

• Trúnaðarmenn LÍS hafa það hlutverk að skera út 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 sér að ræða brot í starfi í skilningi laga skulu trúnaðarmenn 
vísa málinu til framkvæmdastjórnar 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.

Siðareglur 
landSþingS lÍS



#LÍSnemar

tékkListi  
HvERSu vEL uNdiRBúiN á að mæta?

 � Kynna þér fundargögn gaumgæfilega
 � Kynna þér dagskrá þingsins
 � Lesa yfir handbókina
 � Mynda þér skoðun

Hvað þaRF að taka mEð?
 � Nasl
 � Fjölnota drykkjarmál (minnkum plast- og pappanotkun)
 � Tannbursti og tannkrem
 � Hlý föt (fer eftir veðri)
 � Sími, tölva og hleðslutæki
 � Náttföt og inniskór
 � Plástrar og lyf (t.d. treo)
 � Sundföt og handklæði
 � Sjampó, hárnæring og hárbursti
 � Hreinlætisvörur
 � Góða skapið!

Sameinuð  
rödd Stúdenta

www.haskolanemar.is

lis@haskolanemar.is

+354 866 8615 

/haskolanemar 

@Lis_nemar

@Lis_nemar 

Borgartún 6, 
105 reykjavík 
iceland
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