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0.0

0.1.

Landsfundur með fjarfundarsniði, sérstök fundarsköp vegna heimsfaraldurs
C-19
Vegna sóttvarnaraðgerða og fjöldatakmarkana, sem kveða á um að ekki megi fleiri en tíu
manns koma saman, verður Landsfundur Samfylkingarinnar 2020 með fjarfundarsniði og
þar af leiðandi eingöngu rafrænum atkvæðagreiðslum og kosningum. Landsfundur með
fjarfundarsniði og sérstök fundarsköp vegna þessara aðstæðna eru lögð fram til samþykktar
fundarins.
1.0. Upphaf landsfundar

1.1

Formaður Samfylkingarinnar – jafnaðarmannaflokks Íslands setur landsfund og stjórnar honum
þar til fundarstjóri, tilnefndur af framkvæmdastjórn tekur við.

1.2.

Framkvæmdastjórn undirbýr landsfund og skipar embættismenn landsfundar, fundarstjóra,
uppstillingarnefnd, kjörstjórn og aðra starfsmenn fundarins sem til þarf.
Ritari Samfylkingarinnar – jafnaðarmannaflokks Íslands og ritari framkvæmdastjórnar hafa
umsjón með ritun fundargerðar landsfundar.

1.3.

Þegar landsfundur hefur verið settur skal fara fram atkvæðagreiðsla um inntöku nýrra
aðildarfélaga.

2.0. Stjórn landsfundar
2.1.

Fundarstjóri stjórnar fundi og sér um að allt fari fram með góðri reglu, tekur við öllum
erindum til landsfundarins og skýrir frá þeim og dreifir til landsfundarfulltrúa.

2.2.

Vilji fundarstjóri taka þátt í umræðum frekar en fundarstjórastaða krefur þá víkur hann
fundarstjórasæti, en varafundarstjóri tekur við fundarstjórn á meðan.

2.3.

Hlutverk ritara er að rita fundargerð og skal í henni getið allra mála, er rædd eru á fundum
og úrslita þeirra.
Ritarar skrá atkvæði við atkvæðagreiðslur og kosningar.
Sömuleiðis sjá þeir með fundarstjóra um að ályktanir séu skrásettar.

2.4.

Landsfundur er opinn öllum félögum í Samfylkingunni – jafnaðarmannaflokki Íslands og
aðildarfélögum hennar. Einungis þeir landsfundarfulltrúar sem greitt hafa landsfundargjald er
heimilt að taka þátt í atkvæðagreiðslu

2.5.

Landsfund skal halda í heyranda hljóði. Þó skal umræða um ákveðin mál fara fram á lokuðu
svæði, ef tillaga þess efnis hlýtur meira en helming greiddra atkvæða. Heimilt er að hljóðrita
allt talað orð á landsfundi.
3.0. Nefndir

3.1.

Á landsfundum starfar dagskrárnefnd sem skipuð er formanni, varaformanni og
framkvæmdastjóra flokksins auk fundarstjóra landsfundarins og varafundarstjórum.
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4.0. Umræður
4.1.

Hver landsfundarfulltrúi sem taka vill til máls skal óska heimildar fundarstjóra samkvæmt
þeim reglum sem fundarstjóri ákveður.

4.2.

Formaður framkvæmdastjórnar má taka til máls eins oft í umræðum um skýrslu
framkvæmdastjórnar og hann óskar.

4.3

Landsfundarfulltrúar mega ekki tala oftar en tvisvar við sömu umræðu um sama mál og í 2
mínútur í fyrra sinn og 1 mínútu í seinna sinn.
Það er heimilt að gera stutta athugasemd um atkvæðagreiðslu, fundarstjórn eða fundarsköp.

4.4.

Ef fundarstjóri telur umræðu dragast úr hófi fram getur hann ákveðið að ræðutími verði
styttur.
Þá getur fundarstjóri hvenær sem er lagt til að umræðum skuli lokið á ákveðnum tíma.

5.0 Málefnastarf og lagabreytingar
5.1.

Framkvæmdastjórn hefur vísað öllu málefnastarfi; tillögum málefnanefnda, drögum frá
ritstjórn og tillögum félaga til áframhaldandi vinnslu fram að næsta flokksstjórnarfundi.

5.2

Lagabreytingar, tillögum laganefndar er vísað til næsta landsfundar. Á landsfundi 2020 eru
einungis tillögur framkvæmdastjórnar og stjórnmálaályktun teknar til meðferðar og
afgreiðslu.
6.0. Kosningar

6.1.

Kosningar í trúnaðarstöður á vegum Samfylkingarinnar - jafnaðarmannaflokks Íslands skulu
vera leynilegar með rafrænum hætti. Kjörgögn eru vistuð og atkvæði greidd með þar til
gerðum búnaði skv. samningi við Outcome.

6.2.

Í öllum málum ræður einfaldur meirihluti nema annað sé tekið fram í fundarsköpum þessum
eða lögum Samfylkingarinnar – jafnaðarmannaflokks Íslands.

6.3.

Komi ekki fram tillögur um fleiri en kjósa skal, skulu þau sjálfkjörin. Þessi regla gildir ekki
kjör formanns.

6.4.

Auður seðill telst ekki til greiddra atkvæða en gefa skal upp fjölda auðra seðla þegar
kosningu er lýst.

6.5.

Fundarstjóri skal tilkynna þegar kosningar hefjast og gefa upp þann tíma sem áætlaður er að
kosning muni taka. Að svo búnu skal aðgangur að rafrænum kosningabúnaði opnaður og
kosningar hefjast. Kosning skal að minnsta kosti standa jafn lengi og fundarstjóri hefur
áætlað. Að liðnum þeim fresti skal aðgangi að rafrænum kosningabúnaði lokað og lýsir þá
fundarstjóri að kosningu sé lokið.

6.6.

Niðurstöður kosninga geymast hjá kjörstjórn þar til fundarstjóri hefur tilkynnt
landsfundarfulltrúum úrslit.
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6.7.

Kjörgengir í trúnaðarstöður Samfylkingarinnar – jafnaðarmannaflokks Íslands eru allir
félagar í Samfylkingunni – jafnaðarmannaflokki Íslands, 18 ára og eldri.
Sé á landsfundi stungið upp á fólki í trúnaðarstöður sem eigi situr fundinn, verða slíkar
tilnefningar eigi teknar til greina nema fyrir liggi staðfest yfirlýsing um að viðkomandi taki
kjöri.

6.8.

Kjörstjórn tekur við framboðum og tilnefningum til allra starfa sem kjósa þarf til á
landsfundi.
Kjörstjórn afhendir uppstillingarnefnd öll framboð og allar tilnefningar og skal
uppstillingarnefnd sjá til þess að framboð og tilnefningar fáist til allra starfa sem kjósa á til,
leitar eftir samþykki þeirra sem tilnefnd eru og afhendir kjörstjórn endanlegan lista um
framboð og tilnefningar.
Uppstillingarnefnd er heimilt að stilla upp fleiri einstaklingum í framboð en sem tilnefndir
hafa verið eða boðið sig fram enda liggi formlegt samþykki þeirra fyrir.
Kjörstjórn útbýr lista yfir frambjóðendur fyrir allar kosningar í samræmi við lista
uppstillingarnefndar og kemur til fyrirtækisins Outcome. Skulu listar yfir frambjóðendur vera
aðgengilegir atkvæðisbærum landsfundarfulltrúum við upphaf kosninga.

7.0.

Afgreiðsla og breyting fundarskapa

7.1.

Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður um afgreiðslu fundarskapa.

7.2.

Komi fram tillögur um fundarstjórn eða meðferð mála sem þessi fundarsköp ná ekki til, þá
ræður einfaldur meirihluti enda sé fundur löglegur.
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