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Kjördæmisráð 

Samkvæmt samþykktum SAMSTÖÐU flokks lýðræðis og velferðar er það hlutverk 

kjördæmisráðs í hverju kjördæmi að setja saman framboðslista. Kjördæmisráð er kosið á 

landsfundi en að öðrum kosti skal framkvæmdaráð skipa það. 

Á fundi framkvæmdaráðs, sem haldinn var 31. október, var fulltrúum í stjórn flokkins falið að 

skipta á milli sín kjördæmunum og hringja í flokksfélaga í þeim tilgangi að bæta við þær 

tilnefningar sem komu fram á landsfundinum í kjördæmisráð. Framkvæmdaráð mun svo 

ganga frá skipuninni á næsta fundi sínum og í framhaldinu kynna fulltrúum kjördæmisráðanna 

leið til vals í fimm efstu sæti framboðslista flokksins. 

Leiðin sem um ræðir varð til á borði framkvæmdaráðs en er nú til fínpússningar hjá stjórn 

flokksins. Hún verður kynnt félagsmönnum á næstunni. 

Hluti framkvæmdaráðs á fundi þess 31. október sl. Á myndinni eru talið frá vinstri: Hallgeir Jónsson, Sigurbjörn 

Svavarsson, Vilhjálmur Bjarnason, Lilja Mósesdóttir, Guðrún Indriðadóttir og Pálmey H. Gísladóttir. Lilja 

Mósesdóttir er formaður framkvæmdaráðs, Vilhjálmur Bjarnason, ritari og Rakel Sigurgeirsdóttir, varaformaður. 

Tilnefningar í kjördæmisráð verða kynntar félögum í viðkomandi kjördæmi bréfleiðis og á 

félagsfundum í þeim kjördæmum sem slíkum fundum verður við komið. Með þessu ætti þeim 

sem ekki náðist í símleiðis að gefast kostur á því að bjóða sig fram til setu í kjördæmisráði.   

Það skal tekið fram að sama regla gildir um setu í kjördæmisráði eins og önnur trúnaðarstörf 

fyrir flokkinn. Viðkomandi þarf að hafa greitt félagsgjaldið til að hljóta tilnefningu sem leiðir 

til skipunar í ráðið. Þeir sem ætla að sækjast eftir að vera í einhverjum af fimm efstu sætunum 

á framboðslista í sínu kjördæmi geta heldur ekki gefið kost á sér í kjördæmisráð. 
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Næst komandi fimmtudagskvöld verður fyrsti félagsfundurinn haldinn í Reykjavík þar sem 

tilnefningar í kjördæmisráð verða kynntar. Félagar í Reykjavík fá sérstakt fundarboð í 

tölvupósti með nákvæmari tíma- og staðsetningu. Fréttir af fundinum er að vænta í næsta 

fréttabréfi sem verður sent út í byrjun næstu viku. 

Fjáröflunarnefnd 

Eins og félagsmenn SAMSTÖÐU eru að öllum líkindum vel meðvitaðir um nýtur flokkurinn 

ekki neinna ríkisframlaga. Þetta setur flokksstarfinu vissulega töluverðar skorður auk þess 

sem allt kynningarstarf verður að taka mið af því að fjárreiður flokksins eru afar takmarkaðar. 

Til að bæta eitthvað úr hefur gjaldkeri flokksins, Guðrún Indriðadóttir, sett saman fjáröflunar-

nefnd sem hefur það hlutverk að bæta fjárhagsstöðu flokksins. 

Þeir sem hafa sýnt verkefninu sérstakan áhuga komu saman á fundi þann 1. nóvember og 

skiptust á hugmyndum og deildu síðan með sér verkefnum. Gjaldkeri flokksins skrifaði í 

framhaldinu bréf á alla sem ekki höfðu greitt félagsgjaldið og hefur það þegar skilað nokkrum 

árangri. Auk þess sendi Guðrún (Rúna) bréf á þá sem höfðu lýst sig tilbúna til að starfa með 

fjáröflunarnefnd við skráningu í flokkinn. 

Sigurður Árnason hefur verið skipaður til forystu 

nefndarinnar en Rúna sér um fjárreiður hennar 

sem gjaldkeri flokksins. Fyrsta verkefni 

fjáröflunarnefndarinnar var svo hrundið af stað nú 

um helgina með sölu jólakorta. 

Sigurður Árnason og Eiríkur Ingi Garðarsson 

auglýstu á Fésbókarsíðu sinni að jólakortin væru 

komin í hús og þeir væru tilbúnir til að keyra þau 

út til þeirra sem þess óskuðu. Nýjustu fréttir 

herma að salan gangi ágætlega. 

 

Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í þessu verkefni 

annaðhvort með því að selja eða kaupa er bent á að setja sig í samband við annaðhvort Sigurð 

Árnason í síma 616 14 34 eða Guðrúnu (Rúnu) Indriðadóttur í síma 869 44 73. 

Félagsmenn eru líka minntir á að vilji þeir styrkja við starfsemi flokksins þá hefur flokkurinn 

látið prenta merki SAMSTÖÐU á penna sem hafa verið seldir á 500,- krónur. (Sjá hér) 

SAMSTAÐA hefur skipað kynningar- og tengslafulltrúa 

Að lokum er rétt að geta þess að Rakel Sigurgeirsdóttir hefur verið skipaður kynningar- og 

tengslafulltrúi SAMSTÖÐU. Skipunin gildir út janúar á næsta ári. Fulltrúahlutverk hennar er 

ólaunað eins og önnur verkefni innan flokksins.  Sem kynningar- og tengslafulltrúi 

SAMSTÖÐU mun Rakel m.a. fara með ritsjórn SAMSTÖÐUfrétta. (sjá meira hér) 

Stærri pakkinn er á 1.000,- en sá minni á 750,-. 
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