
Tillögur til breytinga á samþykktum Hinsegin daga í Reykjavík fyrir aðalfund félagsins 3. febrúar 2020. 

Lagt er til að: 

• Reikningsár Hinsegin daga verði 1. nóvember - 31. október í stað almanaksársins 

• Aðalfundur Hinsegin daga verði haldinn á tímabilinu 15. nóvember - 15. desember í stað 

1. febrúar - 31. mars 

• Skilgreint starfsár félagsins sé milli aðalfunda í stað milli hátíða 

• Framboðsfrestur til stjórnar félagsins renni út þremur sólarhringum fyrir upphaf 

aðalfundar í stað viku fyrir aðalfund 

• Frestur til innsendingar lagabreytingartillagna renni út 20. september í stað 10. janúar  

 

Til innleiðingar þessa eru lagðar til eftirfarandi breytingar á 3, 6 og 7 grein samþykkta Hinsegin daga. 

 

Núgildandi Með breytingum 

3 Aðalfundur 

3.1 Aðalfundur fer með æðsta ákvörðunarvald 
félagsins. Aðalfund skal halda innan tímabils frá 1. 
febrúar til 31. mars ár hvert. Rétt til fundarsetu 
með kosningarétt og kjörgengi hafa félagar 
samanber grein 2.2. 

3.2 Til aðalfundar skal boða með tveggja vikna (14 
daga) fyrirvara á sannanlegan hátt, t.d. með 
tölvupósti, á Facebook síðu og á vefsíðu félagsins. 
Um leið og boðað er til aðalfundar skal lýsa eftir 
framboðum til stjórnarkjörs. Framboð mega berast 
stjórn skriflega viku fyrir aðalfund. Frambjóðendur 
skulu tilgreina embætti sem sóst er eftir. Kjörgeng 
til stjórnarkjörs eru félagar í RP sem starfað hafa að 
minnsta kosti að einni hátíð Hinsegin daga með 
samstarfsnefnd. Kosið er um einstaklinga í hvert 
embætti stjórnar en ekki lista. 

3.3 Starfsár félagsins er milli hátíða Hinsegin daga í 
Reykjavík – Reykjavik Pride. 

 

 

 

 

 

3 Aðalfundur 

3.1 Aðalfundur fer með æðsta ákvörðunarvald 
félagsins. Aðalfund skal halda innan tímabils frá 15. 
nóvember til 15. desember ár hvert. Rétt til 
fundarsetu með kosningarétt og kjörgengi hafa 
félagar samanber grein 2.2. 

3.2 Til aðalfundar skal boða með tveggja vikna (14 
daga) fyrirvara á sannanlegan hátt, t.d. með 
tölvupósti, á Facebook síðu og á vefsíðu félagsins. 
Um leið og boðað er til aðalfundar skal lýsa eftir 
framboðum til stjórnarkjörs. Framboð skulu berast 
stjórn skriflega þremur sólarhringum fyrir upphaf 
aðalfundar. Frambjóðendur skulu tilgreina embætti 
sem sóst er eftir. Kjörgeng til stjórnarkjörs eru 
félagar í RP sem starfað hafa að minnsta kosti að 
einni hátíð Hinsegin daga með samstarfsnefnd. 
Kosið er um einstaklinga í hvert embætti stjórnar 
en ekki lista. 

3.3 Starfsár félagsins er milli aðalfunda Hinsegin 
daga í Reykjavík – Reykjavik Pride. 

 

 

 

 



3.4 Dagskrá aðalfundar er m.a.: 

• Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

• Skýrsla stjórnar. 

• Áritaðir reikningar fyrra árs lagðir fram til 
umræðu og samþykktar. 

• Fjárhagsáætlun nýs árs kynnt. 

• Ákvörðun félagsgjalda. 

• Breytingar á samþykktum félagsins. 

• Kjör stjórnar, sbr. grein 4.1 og eins 
skoðunarmanns reikninga til eins árs í 
senn. 

• Önnur mál. 

3.5 Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans 
boðað og sæki hann 10 félagar hið fæsta. 
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skoðunarmanns reikninga til eins árs í 
senn. 

• Önnur mál. 

3.5 Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans 
boðað og sæki hann 10 félagar hið fæsta. 

6 Fjármál 

6.1 Firmaritun félagsins er í höndum gjaldkera og 
formanns. Gjaldkeri hefur eftirlit með öllum 
fjármunahreyfingum félagsins. Þær fara fram á 
bankareikningum Hinsegin daga í Reykjavík – 
Reykjavík Pride sem gjaldkeri gerir grein fyrir í 
ársreikningum á aðalfundi. 

6.2 Reikningsár félagsins er almanaksárið. 

6.3 Gjaldkeri skal kynna uppgjör liðins árs fyrir 
stjórn og félagskjörnum skoðunarmanni reikninga 
hið minnsta tíu dögum fyrir boðaðan aðalfund. 

6.4 Gjaldkeri skal á aðalfundi leggja fram 
fjárhagsáætlun fyrir líðandi starfsár til kynningar. 

6.5 Verði hagnaður af rekstri félagsins getur stjórn 
gert tillögur til aðalfundar um veitingu fjárstyrkja í 
því skyni að efla menningar- og félagsstarf hinsegin 
fólks á Íslandi, skv. markmiðum félagsins eins og 
þeim er lýst í grein 1.2., lið 2. 
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7 Breytingar á samþykktum og félagsslit 

7.1 Samþykktum þessum verður aðeins breytt á 
aðalfundi. Svo breytingar teljist samþykktar þarf 
einfaldan meirihluta greiddra atkvæða. 
Breytingatillögur á auglýstar tillögur, sem fram 
koma á aðalfundi skulu vera skriflegar. Breyttar 
samþykktir taka gildi strax að aðalfundi loknum. 

7.2 Tillögur að breytingum á samþykktum skulu 
hafa borist stjórn félagsins fyrir 10. janúar og skulu 
sendar út með aðalfundarboði. 

7.3 Félagið verður ekki lagt niður nema með 
samþykkt tveggja aðalfunda. Meðferð tillögu um 
slit félagsins skal vera eins og um tillögu að 
breytingum á samþykktum félagsins sé að ræða. 
Síðari aðalfundur sem staðfestir slit félagsins skal 
ráðstafa eignum og skuldum félagsins til annarra 
félagasamtaka í samræmi við markmið RP 
samkvæmt fyrstu grein samþykkta félagsins, lið 
1.2. 
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