
Landsfundar Sjálfsbjargar landssambands 

hreyfihamlaðra haldin þann 30. apríl 2022 á Grand 

hótel 

1.  Setning landsfundar 
Margrét Lilja Arnheiðardóttir starfandi formaður Sjálfsbjargar landssamband hreyfihamlaðra setti 
fundinn kl 9:36.   

a) Ávarp formanns 
Margrét Lilja fór yfir það helsta á síðasta starfsári.  

b) Skipan fundarstjóra og fundarritara. 
Margrét Lilja skipaði Sigurjón Þórðarson fundarstjóra og var það samþykkt. Einnig 
skipaði hún Ríkey Jónu Eiríksdóttur frá JCI yrði fundarritari fyrir hádegi og Margrét Helgu 
Gunnarsdóttur frá JCI yrði fundarritari eftir hádegi og var það samþykkt. Tók Sigurjón við 
fundinum.  

c) Kjörbréf kynnt 
Fundarstjóri fékk staðfest frá formanni kjörnefndar að kjörbréf hafi borist með löglegum 
hætti og las hann upp kjörbréfin. Fór yfir hverjir hafa rétt til þess að sitja landsfund og 
einungis þeir sem skila kjörbréfi hafa rétt til þess að kjósa á fundinum. Sjá fskj 1.c.  

d) Fundargerð síðasta landsfundar lögð fram til samþykktar 
Fundarstjóri lagði fundargerð síðasta landsfundar til samþykktar. Sævar Guðjónsson 
skilaði stjórn athugasemdir og óskaði fundarstjóri eftir því að fundurinn samþykki 
fundargerðina með áorðnum breytingum. Eftir áorðnar breytingar var fundargerðin 
samþykkt.  

e) Dagskrá lögð fram til samþykktar. 
Engar athugasemdir voru gerðar við dagskrá fundar og var hún samþykkt.  

  
2. Inntaka nýrra aðildarfélaga 

Engar umsóknir bárust vegna nýrra aðildarfélaga 

  
3. Inntaka nýrra félagsmanna með einstaklingsaðild (lagður fram nafnalisti). 

Engar umsóknir bárust vegna nýrra félagsmanna með einstaklingsaðild. 

  
4. Skýrslur og ársreikningar 



a) Skýrsla stjórnar fyrir síðasta almanaksár kynnt og rædd – gögn lögð 
fram og fjallað um stuttlega 
Margrét Lilja fór yfir skýrslu stjórnar og fór yfir það helsta sem stjórnin hefur gert á 
síðasta ári sjá fskj 4a. Ræddi um breytingar á húsinu í Hátúni 12 sem eru þær 
mestu sem hafa farið fram, hjálpatækjaleigan var tekin í gegn, gert tilbúið að nýtt 
fyrirtæki flytja inn, ljós skipt út, framkvæmdir í íbúðum og margt fleira. Mikilvægt 
að hafa öryggi húsnæðisins upp á tíu.  

Kistuholt var selt á árinu sem hefur verið rekið með tapi síðustu misseri.  
Málefnastarfið hefur verið kröftugt á árinu og fór yfir þau málefni sem farið var í 
og má nefna aðgengisnámskeið fyrir aðildarfélögin, samstarfsverkefni með 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, ferðamálastofu og Öryrkjabandalagsins. 
Römpum upp Reykjavík sem kláraðist árið 2021 á undan áætlun, Römpum upp 
Ísland í vinnslu.  
Dómsmál Brynju leigufélags þar sem Sjálfsbjörg vann málið í héraðsdómi en 
fyrrverandi stjórnarmaður Brynju áfrýjaði málinu og telur stjórn að þau muni vinna 
málið einnig þar.  
Ræddi útgáfu Klifsins, sem hafi verið með öðru sniði og deilt á ýmsa staði og 
hefur ný heimasíða verið sett í loftið.    
Svaraði fyrirspurnum úr sal.    

b) Endurskoðaður ársreikningur Sjálfsbjargar fyrir síðasta ár kynntur, 
ræddur og afgreiddur 
Elín Pálmadóttir frá PwC Ísland fór yfir niðurstöðu ársreiknings fyrir síðasta ár. 
Eftir umræður og fyrirspurnir var ársreikningurinn samþykktur samhljóða. Sjá 
fylgiskjal 4.b.  

c)  Skýrslur aðildarfélaga kynntar. 
Aðildarfélög höfðu ekki fleiru að bæta við skýrslurnar sínar. Kom fram 
athugasemd um að sum félög komast upp með það að skila ekki skýrslum. Stjórn 
ætlar að taka málið að sér að ýta eftir því að félög skili ársskýrslu.  
  



5. Ársskýrsla Sjálfsbjargarheimilisins fyrir árið 2021 lögð fram til kynningar 
Þórdís Þórisdóttir framkvæmdastjóri kynnti ársskýrslu sjá ársskýrslu 2021 og fór yfir starfsárið 
og hvernig heimsfaraldurinn Covid-19 hafði áfram áhrif á starfið. Covid hafði áhrif á allar 
samkomur og voru einstaklingar mikið með sínum hópum. Lokun fimmtu hæðar tókst um 
áramótin.  
Í lok árs voru tíu manns í endurhæfingu af 25 mögulegum rýmum og verið að vinna að áfram 
í að fylla plássin. Endurhæfingin hefur gengið ótrúlega vel og er sífellt verið að bæta 
endurhæfingar starfið. Það hefur gengið hægar þar sem töluverðar endurbætur hafa verið á 
íbúðum sem hefur hægt á ferlinu. Á árinu tók til starfa nýr félagsráðgjafi sem hefur verið 
starfinu til bóta. Faglegt inntökuteymi sem fer yfir umsóknir vegna íbúða og frábært teymi sem 
heldur utan um endurmat á íbúum.  
Á Sjálfsbjargarheimilinu starfa 55 starfsmenn og áfram halda langtímaveikindi að minnka, 
ræddi innleiðingu styttingu dagvinnu og vaktavinnu og hvaða áhrif það hafði á starfið. Þórdís 
ræddi að það væri samstillt átak allra starfsmanna að bæta á starfsanda á vinnustað og hefur 
það áhrif á veikindi starfsmanna. Nokkrir starfsmenn kvöddu á árinu sem hafa starfað lengi 
hjá heimilinu og voru þau kvödd eins og aðstæður leyfðu. Annars væri ekki mikil hreyfing á 
mönnum. Hrósar starfsmannateyminu fyrir frábær störf og hvað hópurinn sé frábær. 
Samstarfið væri ótrúlega gott og munar það miklu í þjónustustarfi. 
Ný heimasíða fór í loftið á árinu og að það væri virkur hópur á Facebook sem fer yfir starfið. 
Keypt tvö ný hjartastuðtæki til viðbótar við þau sem til eru og verið að endurnýja búnað sem 
komin sé á tíma. Margir fundir voru á árinu vegna endurhæfingarstarfsins og unnið með 
Grensás vegna endurhæfingaráætluninni.  
Ræddi um sundlaugina og hvernig best væri að nýta hana í starfið og ræddi fyrir hverja hún 
væri. Fyrirspurn úr sal vegna sundlaugarinnar og opnunartíma hennar. Þórdís útskýrir hvers 
vegna laugin væri lítið opin fyrir aðra, fór yfir kostnað vegna rekstur laugarinnar og útskýrir að 
hún er meira nýtt í endurhæfingu.  
Þórdís svaraði fyrirspurnum úr sal.  

6. Fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár og næsta ár kynnt, rædd og afgreidd 
Ósk Sigurðardóttir framkvæmdastjóri kynnti fjárhagsáætlun og fór yfir helstu tekju- og 
rekstrarliði. Guðríður kom með fyrirspurn varðandi sundlaugina og Guðríður bauðst til þess 
að aðstoða við að efna til fjáröflunar að fara í framkvæmdir á sundlauginni og viðgerð á 
lyftunni í sundlauginni. Þórdís tók málið að sér. Eftir umræður og fyrirspurnir úr sal var 
fjárhagsáætlun samþykkt samhljóða. Sjá fylgiskjal 6.1 
 

7. Ákvörðun um árgjald 
Ásta Þórdís Skjalddal lagði til að halda ársgjaldi á hvern félaga óbreyttu. Samþykkt 
samhljóða.  
 

8. Ályktanir, stefnumál og baráttumál kynnt, rædd og afgreidd 
Margrét Lilja kynnti þennan lið og fór yfir helstu ályktanir sjá fskj 8.1, stefnumál og 
baráttumál. 
Athugasemd um ályktun um kjaramál, talað um að bæta við skýrari kröfum til stjórnvalda.  
Ályktun um kjaramál var breytt -  Ályktun uppfærð eftir athugasemd. Skýrari kröfur sendar á 
stjórnvöld sjá fskj. 1.11. Ályktun samþykkt samhljóða. 
Samþykkt samhljóða.  
  

9. Lagabreytingar kynntar, ræddar og afgreiddar 

a) Lögð var fram greinargerð um stjórnskipan og aðgreining LSH og SBH, sjá fskj. 9.a 



b) Tillögur að lagabreytingum frá laganefnd, Áslaug Björgvinsdóttir lögmaður fór yfir greinargerð 
lagabreytingarnefndar sjá fskj 9.1 og kynnti tillögurnar sjá fskj 9.b.  

 
Kjörgengi: 24 félagsmenn með kosningarétt. ⅔ hluta eða aukinn meirihluta þarf til að 
breytingarnar teljist samþykktar. 17 atkvæði eru aukinn meirihluti.  

 
Núverandi lagagrein 

1. gr. Nafn, heimili og aðild Nafn samtakanna er Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra, 
hér eftir nefnt Sjálfsbjörg.  
Samtökin eru mynduð af aðildarfélögum víða um land.  
Heimili og varnarþing Sjálfsbjargar er í Reykjavík.  
Sjálfsbjörg á aðild að Öryrkjabandalagi Íslands.  
Sjálfsbjörg á aðild að Nordiska Handikappförbundet.  
Sjálfsbjörg getur átt aðild að samtökum, innlendum eða erlendum samkvæmt tillögu 
stjórnar og þarf slík tillaga að hljóta samþykki landsfundar til að öðlast gildi. 
 

Breytingartillaga á 1. gr. 
Ný 2. mgr. hljóðar svo: Samtökin eru frjáls félagasamtök, nánar tiltekið félagasamband 
myndað af aðildarfélögum víða um land og skráð sem félagasamtök í Fyrirtækjaskrá. 
Núverandi 4. og 5. mgr. felldar brott. Ný 4. mgr. Samtökin eru sjálfstæður lögaðili. Aðilar að 
samtökunum bera ekki persónulega ábyrgð á skuldum og öðrum skuldbindingum 
samtakanna nema með félagsgjaldi sínu. Ný 5. mgr.: Stjórn valin af landsfundi ber ábyrgð á 
starfsemi Sjálfsbjargar. Ný 6. mgr.: Skrifstofa Sjálfsbjargar fer með daglegan rekstur 
samtakanna á ábyrgð stjórnar. Framkvæmdastjóri ráðinn af stjórn stýrir skrifstofu 
samtakanna undir eftirliti og á ábyrgð stjórnar. 
 

Tillagan samþykkt með auknum meirihluta, 18 atkvæðum.  
 

 
 
Núverandi lagagrein 
2. gr. Markmið og Hlutverk 

 Hlutverk Sjálfsbjargar er að vinna að fullkominni þátttöku og jafnrétti hreyfihamlaðs fólks á 
Íslandi og eftir atvikum annarra fatlaðra og gæta réttinda og hagsmuna þess. Sérstaklega 
skal unnið að því að tryggja hreyfihömluðum félagsmönnum sem öðrum aðgengi að 
mannvirkjum, umhverfi, menntun, atvinnu og upplýsingum. Samningur Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er leiðarljós í vinnu Sjálfsbjargar. Helstu verkefni sem 
tengjast hlutverki Sjálfsbjargar eru: a. Að fræða, valdefla og styðja hreyfihamlað fólk um allt 
er varðar stöðu þess í samfélaginu, meðal annars í samstarfi við aðildarfélög Sjálfsbjargar. 
b. Að hafa áhrif á löggjafarvaldið, ríkis- og sveitarstjórnir, hagsmunasamtök og einstaklinga 
um þau mál sem varða hagsmuni hreyfihamlaðs fólks. c. Að vekja athygli almennings á 
málefnum hreyfihamlaðs fólks með útgáfu- og kynningarstarfsemi. d. Að hafa samstarf við 
hliðstæð félög, innlend og erlend.  
e. Að reka í sjálfstæðu félagi með þjónustusamningi við opinbera aðila eða aðra, hjúkrunar- 
og endurhæfingu Sjálfsbjargar, og þar undir eru tengdar rekstrareiningar eins og 
Þjónustumiðstöð Sjálfsbjargar og Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar. 
 

Breytingartillaga á 2. grein 



E-liður hljóði svo: e. Að reka í sérstöku félagi sérhæfða heilbrigðisstarfsemi á sviði 
endurhæfingar skilningi laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu, sem veitir þverfaglega 
einstaklingsmiðaða endurhæfingu fyrir hreyfihamlaða einstaklinga, sem glíma við tauga- og 
heilaskaða, í samræmi við samþykktir um reksturinn sem stjórn Sjálfsbjargar setur að 
tillögu stjórnar heilbrigðisþjónustufélagsins.  
Stjórn félagsins skal skipuð fimm aðalmönnum og tveimur til vara þar sem tryggja skal 
nauðsynlega og fjölbreytta þekkingu innan stjórnar á stöðu hreyfihamlaðra, á sviði 
heilbrigðisþjónustu og/eða endurhæfingar og fjárhagslegum rekstri (fjármálum). Tveir 
stjórnarmanna og einn varamaður skulu kosnir af landsfundi í samræmi við ákvæði c-liðar 
13. gr. Aðrir stjórnarmenn skulu tilnefndir af stjórn Sjálfsbjargar á fyrsta stjórnarfundi eftir 
landsfund. Formaður stjórnar Sjálfsbjargar skal þá án tafar hlutast til um boðun 
stjórnarfundar félagsins þar sem stjórnin skiptir m.a. með sér verkum og kýs a.m.k. formann 
og varaformann, Óheimilt er að fleiri en tveir stjórnarmenn í Sjálfsbjörg taki jafnframt sæti í 
stjórn félagsins. Fjárreiðum og reikningshaldi félagsins skal haldið aðskildu frá öðru 
bókhaldi og eignum Sjálfsbjargar. Tekjum og eignum félagsins má einvörðungu verja í þágu 
starfsemi þess. 
 

Tillagan var samþykkt með 21 atkvæði. 
 

Núverandi lagagrein 
3. grein Félagar í aðildarfélögum Sjálfsbjargar  
Félagar í aðildarfélögum Sjálfsbjargar eru hreyfihamlaðir einstaklingar, og aðrir fatlaðir eða 
ófatlaðir einstaklingar sem óska eftir að gerast félagar og/eða vilja styðja við félagsskapinn. 
Með kjörgengi og kosningarétt á landsfundi Sjálfsbjargar fara þeir félagsmenn sem voru 
kjörnir fulltrúar á félagsfundum aðildarfélaga og eru orðnir 16 ára á degi landsfundar. 
Aðeins hreyfihamlaðir félagar geta setið í stjórn Sjálfsbjargar. 

 
Breytingartillaga á 3. gr.  

Lokaorðin í 1. málslið „og/eða vilja styðja við félagsskapinn“falli brott og 1. málsl. hljóði svo: 
Félagar í aðildarfélögum Sjálfsbjargar eru hreyfihamlaðir einstaklingar, og aðrir fatlaðir eða 
ófatlaðir einstaklingar sem óska eftir að gerast félagar.  
Komin fram breytingartillaga um að -verður unnið að því að gera breytingatillögu að henda 
ekki ófötluðum úr stjórn.  
 
2. málsl. hljóði svo: Með kosningarétt á landsfundi og kjörgengi í önnur embætti en 
stjórnarstörf fara þeir félagsmenn sem voru kjörnir fulltrúar á félagsfundum aðildarfélaga og 
voru orðnir 16 ára á degi landsfundar. 3. málsl. hljóði svo: Aðeins hreyfihamlaðir félagar 
geta setið í stjórn Sjálfsbjargar og þurfa þeir að vera orðnir 18 ára á degi landsfundar.  
 

Breytingartillaga barst á breytingartillöguna  sjá fylgiskjal 9.c. Lagt var til að nýr d liður og aðrir 
liðir uppfærast í samræmi við það að ætíð skal formaður félagsins vera hreyfihamlaður auk þess 
skal meirihluti stjórnarmanna þá skal að minnsta kosti annar varamanna í stjórn félagsins vera 
hreyfihamlaður 

 
Ný breytingartillaga Samþykkt með 22 atkvæðum.  

 
Tillagan í heild sinni var samþykkt með 23 atkvæðum. 
 
Núverandi lagagrein 
4. Gr -  Aðild að Sjálfsbjörg landssambandi hreyfihamlaðra  



Aðild að Sjálfsbjörg hafa félög sem byggja á félagsaðild hreyfihamlaðs fólks og játast undir 
þessi lög. Í félaginu þurfa að vera að lágmarki 10 félagar. Ekki getur verið nema eitt 
aðildarfélag í hverju bæjar- eða sveitarfélagi, en starfssvæði félags getur náð yfir fleira en 
eitt sveitarfélag. Aðild einstaklinga af svæðum þar sem ekkert félag Sjálfsbjargar er 
starfsrækt er heimil og gerast þeir þá beinir félagar í Sjálfsbjörg eða velja sér aðild að 
tilteknu félagi. 
 

Breytingartillaga 
Lokamálsliðurinn um aðild einstaklinga fellur brott þ.e Aðild einstaklinga af svæðum þar 
sem ekkert félag Sjálfsbjargar er starfsrækt er heimil og gerast þeir þá beinir félagar í 
Sjálfsbjörg eða velja sér aðild að tilteknu félagi. 

Tillaga samþykkt samhljóða með 21 atkvæði.  
 

Núverandi lagagrein 
6. grein - Skýrslur og gjald til Sjálfsbjargar  

Félögin skulu fyrir mars lok ár hvert senda stjórn Sjálfsbjargar skýrslu um starfsemi þeirra 
fyrir nýliðið ár, rekstrarreikning þess árs, og fjárhagsstöðu í lok ársins, ásamt uppfærðu 
félagatali eins og það stóð 1. janúar sama ár. 
 

Breytingatillaga á 6.gr  
Við 1. mgr. 6. gr. bætist við skylda aðildarfélaganna til að senda Sjálfsbjörg einnig lög þeirra 
hafi þeim verið breytt, nánar tiltekið: „ásamt lögum félagsins hafi þeim verið breytt“. 
Ákvæðið hljóði svo: Félögin skulu fyrir mars lok ár hvert senda stjórn Sjálfsbjargar skýrslu 
um starfsemi þeirra fyrir nýliðið ár, rekstrarreikning þess árs, og fjárhagsstöðu í lok ársins, 
ásamt lögum félagsins hafi þeim verið breytt og uppfærðu félagatali eins og það stóð 1. 
janúar sama ár. 
 

Tillaga samþykkt samhljóða með 21 atkvæði.  
 
Núverandi lagagrein 
8. grein Kjörnefnd – framboð 

 a. Á vegum Sjálfsbjargar skal ávallt starfa 5 manna kjörnefnd og skal hún kjörin á 
landsfundi. Hlutverk kjörnefndar er að auglýsa á vettvangi samtakanna og taka á móti 
framboðum og tryggja að minnsta kosti sé einn frambjóðandi í hvert embætti er kjósa skal 
um á landsfundi sbr. 13. grein.  
b. Framboð til embætta sem kjósa á í á landsfundi ber að tilkynna til kjörnefndarmanns í 
síðasta lagi 7 vikum fyrir landsfund og skal það vera skriflegt og undirritað af frambjóðanda. 
Kjörnefnd skal ljúka störfum og kynna frambjóðendur á vefsíðu félagsins eigi síðar en 4 
vikum fyrir landsfund.  
c. Kynning frambjóðenda skal a.m.k. innihalda nafn, aldur, heimili, netfang, símanúmer, 
stutt ferilsskrá, og mynd. Nöfn, netföng og símanúmer kjörnefndarmanna skulu tilgreind í 
fundarboði til landsfundar sem birt er á vefsíðu Sjálfsbjargar ásamt lista yfir nöfn þeirra sem 
gegna kjörnum embættum, hvenær hver var kjörinn fyrst í embættið og hvaða embætti eru 
til kjörs. Stjórn Sjálfsbjargar skal kalla kjörnefnd saman til starfa í síðasta lagi 1. febrúar ár 
hvert. 
d. Ef einungis eitt framboð er í embætti á landsfundi er viðkomandi sjálfkjörinn. Ef fleiri en 
eitt framboð er um embætti skal kosið milli þeirra á landsfundinum og hlýtur sá kjör sem fær 
flest atkvæði. Fjöldi atkvæða ræður hvort menn verða aðalmenn eða varamenn, nema ef ef 
varamenn skulu kosnir sérstaklega. 
 

Breytingartillaga á 8. gr 



Ákvæði a liðar hljóði svo í samræmi við skýringar: Hlutverk kjörnefndar er að auglýsa á 
vettvangi samtakanna og taka á móti framboðum og ábendingum um einstaklinga í 
embætti. Kjörnefnd ber að tryggja að minnsta kosti sé einn frambjóðandi í hvert embætti er 
kjósa skal um á landsfundi sbr. 13. grein. B-liður hljóði svo í samræmi við skýringar: 
Framboð til embætta sem kjósa á í, á landsfundi ber að tilkynna til kjörnefndarmanns í 
síðasta lagi 4 vikum fyrir landsfund og skal það vera skriflegt og undirritað af frambjóðanda. 
Kjörnefnd skal ljúka störfum og kynna frambjóðendur á vefsíðu félagsins eigi síðar en 2 
vikum fyrir landsfund. Ef framboð í öll embætti hafa ekki borist innan tilgreindra fresta skal 
kjörnefnd gera tillögu að frambjóðendum í þau embætti. Stjórn Sjálfsbjargar skal kalla 
kjörnefnd saman til starfa í síðasta lagi 1. febrúar ár hvert. 
 

 Tillaga samþykkt samhljóða með 21 atkvæði.  
 
Núverandi lagagrein 
10. grein Landsfundur – fulltrúar  

a. Landsfund Sjálfsbjargar sitja fulltrúar aðildarfélaganna, sem kosnir eru á lögmætum 
félagsfundi. Hvert félag hefur rétt til að kjósa einn landsfundarfulltrúa fyrir hverja 40 félaga 
eða brot af 40. Þó hafa félög, sem í eru 40 félagar eða færri, rétt til að kjósa 2 fulltrúa á 
landsfundinn. Kosning fulltrúa fari fram eftir félagatali frá 1. janúar ár hvert. 
 b. Kosning fulltrúa og varafulltrúa á landsfund Sjálfsbjargar skal fara fram á félagsfundi 
aðildarfélags, skriflega og vera bundin við uppástungur. Fundurinn skal vera sannanlega 
boðaður með a.m.k. þriggja sólarhringa fyrirvara og skal kosninganna getið í fundarboði. 
Hver fulltrúi skal á landsfundi Sjálfsbjargar framvísa kjörbréfi undirrituðu af formanni og 
ritara aðildarfélags. Niðurstöðu kosningar fulltrúa aðildarfélags á landsfund Sjálfsbjargar 
skal tilkynna stjórn Sjálfsbjargar eigi síðar en 4 vikum fyrir landsfund Sjálfsbjargar 
 

Kom fram önnur breytingartillaga á  a lið 10.gr - sjá fskj 10.a 
 
a) Landsfund Sjálfsbjargar sitja fulltrúar aðildarfélaganna, sem kosnir eru á lögmætum 
félagsfundi. Hvert félag hefur rétt til að kjósa einn landsfundarfulltrúa fyrir hverja 100 félaga 
eða brot af 100. Þó hafa félög, sem í eru 40 félagar eða færri, rétt til að kjósa 2 fulltrúa á 
landsfundinn. (fer út) Kosning fulltrúa fari fram eftir félagatali eins og það stóð 1.janúar 
sama ár. 
 
Gengið til atkvæða. Tillagan var felld.  
 

Breytingartillaga á 10. gr 
Tillaga á breytingu á a-lið: Síðasti málsliður núverandi a-liðar hljóði svo: Kosning fulltrúa fari 
fram eftir félagatali eins og það stóð 1. janúar sama ár. Nýr c-liður hljóði svo: Aldrei skal þó 
eitt aðildarfélag hafa fleiri fulltrúa á landi en þriðjung heildarfjölda aðalfundarfulltrúa. 
b) Landsfund  Sjálfsbjargar sitja fulltrúar aðildarfélaganna, sem kosnir eru á lögmætum 
félagsfundi. Hvert félag hefur rétt til að kjósa einn landsfundarfulltrúa fyrir hverja 100 félaga 
eða brot af 100. Þó hafa félög, sem í eru 40 félagar eða færri, rétt til að kjósa 2 fulltrúa á 
landsfundinn. (fer út) Kosning fulltrúa fari fram eftir félagatali eins og það stóð 1.janúar 
sama ár. 
 

Tillagan var samþykkt með 17 atkvæðum. 7 á móti.   
 

Núverandi lagagrein 
12. grein Landsfundur – dagskrá  



a. Stjórn Sjálfsbjargar gerir tillögu að dagskrá landsfundar og skal hún lögð fram og 
samþykkt í upphafi landsfundar. Eftirfarandi dagskrárliðir skulu a.m.k. vera á dagskrá allra 
landsfunda: a. Setning landsfundar. b. Inntaka nýrra aðildarfélaga. c. Inntaka nýrra 
félagsmanna með einstaklingsaðild (lagður fram nafnalisti). 
d. Skýrsla stjórnar fyrir síðasta almanaksár kynnt og rædd. e. Endurskoðaður ársreikningur 
Sjálfsbjargar fyrir síðasta ár kynntur, ræddur og afgreiddur. f. Skýrsla og ársreikningur 
hjúkrun og endurhæfingu Sjálfsbjargar fyrir síðasta ár kynnt. g. Fjárhagsáætlun fyrir 
yfirstandandi ár og næsta ár kynnt, rædd og afgreidd. h. Ákvörðun um árgjald. i. Ályktanir, 
stefnumál og baráttumál kynnt, rædd og afgreidd. j. Lagabreytingar kynntar, ræddar og 
afgreiddar. k. Kosningar. l. Önnur mál. m. Slit landsfundar. 
 

Breytingartillaga á 12. gr 
C-liður fellur brott, sbr. breytingar á 4. Gr. 
F-liður hljóði svo: f. Skýrsla og ársreikningur heilbrigðisþjónustufélags Sjálfsbjargar, sbr. 
elið 2. gr., fyrir síðasta ár kynnt. Vegna niðurfellingar c-liðar uppfærast liðirnir á eftir og 
síðasti liðurinn verður l-liður 
 

Tillaga samþykkt samhljóða 
 

Núverandi lagagrein 
13. grein Landsfundur – kosningar  

Árlega skulu kosningar á landsfundi vera eins og hér segir í eftirfarandi embætti: a. 
Formann stjórnar Sjálfsbjargar, gjaldkera, einn meðstjórnanda, og einn varamann skal 
kjósa til tveggja ára sama árið. b. Varaformann, ritara, tvo meðstjórnendur og einn 
varamann skal kjósa til tveggja ára hitt árið. c. Í kjörnefnd skulu tveir kjörnir annað árið og 
þrír hitt árið. e. Stjórn skal leggja til hvaða aðrar nefndir skulu starfa í Sjálfsbjörg hverju 
sinni, fjölda nefndarmanna, hvort stjórn skipar nefndarmenn eða hvort kjósa skal í þær til 
eins árs eða tveggja ára á landsfundi og hvort formann nefndar skal kjósa sérstaklega. 
Sama á við um fulltrúa Sjálfsbjargar í stjórnum og nefndum sem Sjálfsbjörg tilnefnir fulltrúa 
í. Þetta skal kynnt á vefsíðu Sjálfsbjargar 4 vikum fyrir landsfund. f. Fulltrúar sem kosnir eru 
á landsfundi Sjálfsbjargar sem aðalmenn í stjórn og nefndir fyrir hönd eða á vegum 
Sjálfsbjargar, skulu ekki sitja í sömu stjórn eða nefnd lengur en 6 ár samfellt. Sá sem 
kosinn er formaður Sjálfsbjargar getur þó setið í 6 ár þrátt fyrir að hann hafi setið í stjórn 
Sjálfsbjargar í öðru embætti en formanns. 
 

 
Breytingartillaga á 13. gr 

A-liður hljóði svo: Formann stjórnar, gjaldkera og varamann skal kjósa til tveggja ára sama 
árið. B-liður hljóði svo: Varaformann, ritari og einn varamaður skal kjósa til tveggja ára hitt 
árið. Í fyrsta skipti sem fimm manna stjórn Sjálfsbjargar er kosin skulu þessir stjórnarmenn 
kosnir til eins árs. C-liður hljóði svo: Stjórnarmaður til tveggja ára og einn varamaður til eins 
árs í stjórn félagsins sem rekur endurhæfingarstarfsemi Sjálfsbjargar, sbr. e-lið 2. gr. Í 
fyrsta skipti skulu tveir stjórnarmenn kosnir, annar til tveggja ára og hinn til eins árs.  
 

Tillaga samþykkt með 18 atkvæðum.  
 

Núverandi lagagrein 
14. grein Landsfundur – lögmæti og fyrirkomulag  



a. Landsfundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað. b. Kosning er lögmæt ef að 
lágmarki 2/3 landsfundarfulltrúa eru á fundi. c. Fulltrúar á landsfundi með kosningarétt geta 
aðeins verið félagsmenn samkvæmt félagatali sbr. 3. grein. d. Starfsmenn Sjálfsbjargar 
hafa málfrelsi og tillögurétt á landsfundi. e. Landsfundur getur samþykkt að veita 
einstaklingum heimild til að sitja landsfund sem áheyrnarfulltrúar, eftir atvikum með 
málfrelsi og tillögurétti. f. Allar kosningar á landsfundi Sjálfsbjargar skulu vera samkvæmt 
framkomnum tillögum og skriflegar. g. Á fundinum gilda almenn fundarsköp og ræður 
meirihluti greiddra atkvæða niðurstöðu nema um lagabreytingar þá þarf 2/3 greiddra 
atkvæða. 
 

Breytingartillaga á 14. gr  
Núverandi a-liður verður b-liður og aðrir stafliðir ákvæðisins færast aftur í samræmi við það. 
Nýr h-liður hljóði svo: Sjálfsbjörg verður lögð niður með samþykki minnst 2/3 hluta greiddra 
atkvæða á Landsfundi. Verði Sjálfsbjörg lögð niður skulu eignir samtakanna renna til 
réttinda- og hagsmunamála hreyfihamlaðs fólks á Íslandi í samræmi við tilgang 
samtakanna og ákvörðun landsfundar. Nýr h-liður hljóði svo sem hljóðar svo: h. Stjórn getur 
ákveðið að fulltrúar á landsfundi geti tekið þátt í landsfundi rafrænt, þ.m.t. greitt atkvæði, án 
þess að vera á staðnum, enda séu notaðar aðferðir sem tryggja þátttöku fulltrúa og að þeir 
geti farið með réttindi sín á fundinum lögum samkvæmt 
 

Tillaga samþykkt samhljóða með 20 atkvæðum  
 

Núverandi lagagrein 
16. grein Stjórn Sjálfsbjargar  

a .Stjórn stýrir starfsemi Sjálfsbjargar og annast málefni samtakanna á milli landsfunda og í 
umboði hans. Hún framkvæmir ákvarðanir sem landsfundur samþykkir hverju sinni. b. 
Stjórn skal skipuð sjö aðalmönnum og tveimur varamönnum. Formaður, varaformaður, 
gjaldkeri , og ritari eru kjörnir sérstaklega. c. Stjórn boðar til landsfundar Sjálfsbjargar, 
ákveður tímasetningu hans, staðsetningu og undirbýr hann. d. Stjórn heldur reglulega fundi 
að jafnaði mánaðarlega (utan júlí og ágúst mánaða) og er heimilt að fundarmenn sitji 
fundinn í gegnum fjarfundabúnað. Varamenn fá öll fundargögn send og er heimilt að sitja 
stjórnarfundi án atkvæðaréttar, en taka sæti stjórnarmanns ef forföll verða 
e. Stjórnarfundur er löglegur ef meirihluti stjórnar situr fund og allir hafa verið sannanlega 
boðaðir 
f. Fundartímar stjórnar skulu kynntir á vefsíðu Sjálfsbjargar. 
g. Meirihluti atkvæða stjórnarmanna ræður úrslitum komi til kosninga á stjórnarfundum. Séu 
atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns. h.Stjórn er jafnframt stjórn hjúkrunar og 
endurhæfingar Sjálfsbjargar. 



i. Stjórn skal boða til eins formannafundar á tímabilinu september – nóvember. Fundinn 
sitja formenn aðildarfélaga eða fulltrúar þeirra ásamt stjórn Sjálfsbjargar. Efni fundarins eru 
málefni samtakanna ár hvert. j. Stjórn er jafnframt heimilt að boða til almenns félagsfundar 
eða málþinga á milli landsfunda ef hún telur ástæðu til. Hvorki sambandsstjórnarfundir né 
félagsfundir hafa stjórnskipunarvald, en geta samþykkt ályktanir. k. Stjórn er heimilt að 
skipa nefndir til að sinna einstökum afmörkuðum verkefnum fyrir Sjálfsbjörg á milli 
landsfunda og setur þeim starfslýsingu. l. Stjórn hefur umsjón með eignum Sjálfsbjargar og 
gætir hagsmuna félagsins á allan hátt. m. Stjórn tilnefnir fulltrúa Sjálfsbjargar til setu á 
landsfundi ÖBÍ ásamt jafn mörgum til vara. Ákvörðun stjórnar í þessu efni er bindandi. n. 
Stjórn tilnefnir árlega fyrir landsfund þriggja manna Starfskjaranefnd og skal landsfundur 
staðfesta tilnefninguna. Nefndin ákveður og uppfærir kjör framkvæmdastjóra, formanns og 
stjórnarmanna í kjölfar landsfunda. o. Fundargerð skal rita á fundum og skulu þær birtar á 
vefsíðu félagsins svo fljótt sem verða má. p. Reynt skal að tryggja sem jafnasta 
kynjaskiptingu í stjórn, nefndum og á skrifstofu Sjálfsbjargar. Jafnframt skal stefnt að því að 
ekki sé minna en helmingur starfsfólks Sjálfsbjargar hreyfihamlað. Eins skal stefnt að því að 
hlutfall fulltrúa í nefndum og stjórnum sé sem jafnast á milli landsbyggðar og 
höfuðborgarsvæðisins. 
 

Breytingartillaga á 16. Gr. 
A-liður hljóði svo: a. Stjórn stýrir starfsemi Sjálfsbjargar og annast málefni samtakanna og 
hefur eftirlit með rekstri þeirra á milli landsfunda og í umboði hans en ekki einstakra 
aðildarfélaga. Hún framkvæmir ákvarðanir sem landsfundur samþykkir hverju sinni og skal 
hafa frumkvæði að mótun stefnu Sjálfsbjargar. Stjórn kemur fram út á við fyrir hönd 
samtakanna og ritar firma þess. Stjórn getur veitt meiri hluta stjórnarmanna heimild til 
ritunar firma samtakanna. Lokamálsliður a-liðar verður áður l-liður 16. gr. Stjórn hefur 
umsjón með eignum Sjálfsbjargar og gætir hagsmuna félagsins á allan hátt. b. Stjórn skal 
skipuð fimm aðalmönnum og tveimur varamönnum. Formaður, varaformaður, gjaldkeri , og 
ritari og meðstjórnandi sem allir skulu kjörnir sérstaklega. Stjórn skal setja sér starfsreglur 
Nýr lokamálsliður við d-lið: F-liður fellur brott H-liður fellur brott, aðrir liðir uppfærast í 
samræmi við það: 1. málsliður i-liðar hljóði svo: Stjórn skal boða til a.m.k. tveggja 
formannafunda á tímabilinu september – nóvember. Við i-lið bætist nýir lokamálsliðir sem 
hljóði svo: Formannafundur hefur ekki stjórnskipunarvald en getur samþykkt ályktanir. Við j-
lið bætast svohljóðandi málsliðir: Stjórn er skylt að boða til almenns félagsfundar að kröfu 
minnst þriðjungs formanna aðildarfélaga Sjálfsbjargar í þeim tilgangi að taka ákveðið mál til 
meðferðar. Kröfu um félagsfund skal senda stjórn samtakanna skriflega og greina 
fundarefni. Stjórn skal boða til félagsfundarins án tafar sem skal haldinn innan fjögurra 
vikna frá boðun. Boða skal til fundarins með netpósti til formanna aðildarfélaganna og 
birtingu á vefsíðu Sjálfsbjargar, sbr. 9. gr. L-liður fellur brott og aðrir liðir uppfærast i 
samræmi við það. N-liður hljóðar svo: n. Stjórn tilnefnir árlega fyrir landsfund þriggja manna 
Starfskjaranefnd og skal landsfundur staðfesta tilnefninguna. Nefndin ákveður og uppfærir 
kjör framkvæmdastjóra, formanns og stjórnarmanna Sjálfsbjargar og 
heilbrigðisþjónustufélagsins skv. e-lið 2. gr. í kjölfar landsfunda.  
 
Breyting á 16. gr - ekki efnisleg breyting - stjórn skal boða til amk tveggja formannafunda 
yfir stjórnar árið (í staðin fyrir stjórn skal boða til amk tveggja formannafunda á tímabilinu 
(september til nóvember)   
 

Tillaga samþykkt með 19 atkvæðum.  
Tillaga samþykkt samhljóða að öðru leyti.  

 
 



Núverandi lagagrein 
17. grein Starfsfólk Sjálfsbjargar  

a. Stjórn ræður framkvæmdastjóra Sjálfsbjargar og gerir við hann ráðningarsamning. b. 
Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á og stýrir daglegum rekstri og fjármálum Sjálfsbjargar. 
Hann ræður aðra starfsmenn í samráði við stjórn. c. Framkvæmdastjóri getur ekki setið í 
stjórn Sjálfsbjargar. d. Framkvæmdastjóri skal gera grein fyrir rekstri Sjálfsbjargar og stöðu 
á stjórnarfundum, landsfundi og hvenær sem stjórn æskir þess. e. Formaður Sjálfsbjargar 
getur jafnframt verið starfsmaður samtakanna sem slíkur í hlutastarfi. Aðrir stjórnarmenn 
geta ekki verið starfsmenn samtakanna. f. Ávallt skal vera til staðar skýr og skrifleg 
verkaskipting allra. 
 

Breytingartillaga á 17. gr  
Eftirfarandi breytingar eru lagðar til á a-lið. Seinni hluti málsliðsins „gerir við hann 
ráðningarsamning“ er felldur brott og í staðinn kemur: „og ákveður laun hans og starfskjör. 
b. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á og stýrir daglegum rekstri og fjármálum Sjálfsbjargar. 
Daglegur rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. 
Framkvæmdastjóri ræður aðra starfsmenn. í samráði við stjórn. Framkvæmdastjóri getur 
komið fram fyrir hönd félagsins í málum sem Lagt er til að fyrri málsliður e-liður falli brott og 
nýr málsliður í lok ákvæðisins. Ákvæðið hljóði þá svo: Stjórnarmenn geta ekki verið 
starfsmenn samtakanna. Formaður stjórnar skal ekki taka að sér önnur störf fyrir félagið en 
þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem stjórnarformanns, að undanskildum 
einstökum verkefnum sem stjórn felur honum að vinna fyrir sig. Þóknun fyrir slík verkefni 
skal ákveðin af starfskjaranefnd. 
 
Breytingartillaga á br.tillögu - í e lið 17. gr - formaður stjórnar- hafa það formaður 
Sjálfsbjargar eins og í upphaflegu tillögu.  

Samþykkt samhljóða.  
 
Tillaga í heild sinni samþykkt í heild með 19 atkvæðum.  
 
Fundarstjóri lagði fram samþykkt á lögunum í heild sinni með lagabreytingartillögum.  Lögin voru 
samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum.  
Kom fram ábending frá Guðríði að Guðni væri ekki hæfur lengur til að bjóða sig fram til 
varaformanns þar sem hann hefur setið í 6 ár í stjórn. Sjá fskj 9.2. Hún taldi að nýju lögin leyfi ekki 
að hann setji áfram nema hægt sé að núllstilla stjórnina.  Rætt var við Áslaugu lögmann til að 
finna lausn. Niðurstaðan var sú að í nýju lagagreininni kemur fram að stjórnin í heild getur boðið 
sig fram í fyrsta sinn í heild til eins árs svo framboðin standa óbreytt. Skoðað verður að breyta 
lögunum aftur fyrir næsta aðalfund að ári.  

 
10. Kosningar 

María Óskarsdóttir formaður kjörnefndar kynnti hlutverk hennar. 
Í framboði til stjórnar voru: 
Í framboði til formanns var Margrét Lilja Arnheiðardóttir og var hún kjörin samhljóða. 
Í framboði til varaformanns var Guðni Sigmundsson og var hann kjörinn samhljóða. 
Í framboði til ritara var Margrét S Jónsdóttir og var hún kjörin samhljóða. 
Í framboði til gjaldkera voru María Óskarsdóttir og Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir.  

Gengið var til leynilegrar atkvæðagreiðslu. Gjaldkeri - Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir var 
kjörin með 14 atkvæðum. 



Fært til bókar hvort það megi vera með kosningaáróður á kjörstað. Áréttað að fólk þurfi að tala 
fallega um hvort annað.  

Í framboði til meðstjórnanda voru eftirfarandi  
Elmar Logi Heiðarsson 
Ólafía Ósk Runólfsdóttir 
Hrafnhildur Kristbjörnsdóttir 
Berglind Sigurðardóttir 
Kristján Júlíusson 
Björk Sigurðardóttir  
Kristján Júlíusson var kjörinn meðstjórnandi  með meirihluta atkvæða. 

Í framboði til varamanns til tveggja ára voru:  
Elmar Logi Heiðarsson 
Ólafía Ósk Runólfsdóttir 
Hrafnhildur Kristbjörnsdóttir 
Berglind Sigurðardóttir 
Björk Sigurðardóttir  

Gengið var til leynilegrar atkvæðagreiðslu.  Elmar Logi Heiðarsson var kjörinn varamaður til 
tveggja ára með meirihluta atkvæða.   

Í framboði til varamanns til eins árs voru: 
Ólafía Ósk Runólfsdóttir 
Hrafnhildur Kristbjörnsdóttir 
Berglind Sigurðardóttir 
Björk Sigurðardóttir 

Gengið var til leynilegrar atkvæðagreiðslu.  Ólafía Ósk Runólfsdóttir var kjörinn varamaður til 
eins árs, með meirihluta atkvæða.   

Í framboði til stjórnar Medic alert 
Hanna Margrét Kristleifsdóttir  

Hún var kjörin samhljóða.  

Í framboði til minningarsjóðs Jóhanns Péturs Sveinssonar  
Sóley Björk axelsdóttir 
Hafdís B Hilmarsdóttir 

Aðeins er kosinn einn í sjóðinn. Kosið var í leynilegri kosningu.  

Hafdís B. Hilmarsdóttir var kosin með meirihluta atkvæða.  
 
Í framboði til Kjörnefndar voru: 
Þorbera Fjölnisdóttir bauð sig áfram í nefndina. 
María Óskarsdóttir bauð sig áfram í nefndina. 
Sigurbjörg Jóhannsdóttir bauð sig áfram í nefndina. 
Margrét S Jónsdóttir bauð sig áfram í nefndina. 
Ágúst Guðjónsson bauð sig fram í nefndina. 



Voru þau kjörin samhljóða.  

Í framboði til Laganefndar voru: 
Elmar Logi Heiðarsson bauð sig fram í nefndina. 
Berglind Ósk Runólfsdóttir bauð sig fram í nefndina. 
Ólafía Ósk Runólfsdóttir bauð sig áfram í nefndina.  
María Óskarsdóttir bauð sig áfram í nefndina. 
Frímann Sigurnýasson bauð sig áfram í nefndina.  

Voru þau kjörin samhljóða 

Kosið í stjórn Sjálfsbjargarheimilisins. Tveir aðalmenn og einn varamaður. 
 Í framboði til aðalmanns.  
Margrét Lilja Arnheiðardóttir 
Ólafía Ósk Runólfsdóttir  

Þær eru sjálfkjörnar. 

Í framboði til varamanns eru  
María Óskarsdóttir 
Margrét S. Jónsdóttir  

Kosið var í leynilegri kosningu. Margrét var kjörin með meirihluta atkvæða. 

Í framboði í Hjálparliðasjóður Sjálfsbjargar lsh voru.  
Guðrún Elísabet Bentsdóttir 
Ásta Dís Skjalddal Guðjónsdóttir 
María Óskarsdóttir  

Þær voru kjörnar samhljóða.  

  
11. Önnur mál 

Verkefni ársins. Ósk kynnti verkefni ársins og niðurstöður Framtíðarþings 2021 þar sem 
hún fór m.a. yfir gildi og markmið. Sjá fskj 11.a (glærur). Hægt að finna samantekt inni á 
heimasíðu Sjálfsbjargar.  
Sagt var frá máli á skrifstofu Norðurþings - ráðist var á lamaðan einstakling. Áréttað 
að fólk verði að kæra svona framkomu og standa saman.  
Ályktun um kjaramál var breytt -  Ályktun uppfærð eftir athugasemd. Skýrari kröfur 
sendar á stjórnvöld. sjá fskj. 1.11. Ályktun samþykkt samhljóða. 
Bergur Snorri ávarpaði fundinn, kynnti happdrætti og þakkaði félaginu fyrir. Veittar voru 
viðurkenningar.  

  
12. Slit landsfundar 

Nýkjörinn formaður Margrét Lilja Arnheiðardóttir ávarpaði fundinn og sleit landsfundi 2022 kl. 
16:51  
 


