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Fjórði og síðasti fundurinn fyrir jól: Fátækt er fjötur sem þarf að leysa 

Stjórn SAMSTÖÐU-Reykjavík stendur fyrir fjórða og síðasta fundinum í framhaldsfundaröð 

sem hefur snúið að félagslegu hliðinni nú í kvöld. Fyrsti fundurinn fjallaði um óréttlæti 

verðtryggingarinnar, annar fundurinn um löskun lífeyrissjóðakerfisins og sá þriðji um 

óheillastefnuna í heilbrigðismálum.  

Fundurinn í kvöld fjallar um fátækt í tengslum við stefnumótun 

stjórnvalda og afleiðingar hennar sem hefur margar birtingar-

myndir. Aðalræðumaður kvöldsins verður Harpa Njáls, félags-

fræðingur en Pálmey H. Gísladóttir, skrifstofumaður, og Hjörtur 

Howser, tónlistarmaður, munu segja frá reynslu sinni af afleið-

ingum atvinnuleysis annars vegar og gjaldþroti hins vegar. 

Í pallborði verða, auk Hörpu Njáls, þau Sigurbjörn Svavarsson, 

annar varaformaður SAMSTÖÐU, og Vilborg Oddsdóttir, 

félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar. Jón Þórisson stýrir 

fundinum sem fer fram að Ofanleiti 2, annarri hæð, og hefst 

klukkan 20:00 en lýkur klukkan 22:00. 

 

Fréttir af fjáröflun SAMSTÖÐU. 

Eins og fram kom í síðasta fréttabréfi SAMSTÖÐU hefur sérstakri fjáröflunarnefnd verið 

hleypt af stokkunum sem Guðrún (Rúna) Indriðadóttir veitir forstöðu en Rúna er gjaldkeri 

stjórnar flokksins. Fulltrúar nefndarinnar hafa að undanförnu boðið jólakort og –pappír til sölu 

en ágóðinn fer inn á reikning flokksins sem þarf að fjármagna ýmsa kostnaðarliði sem fylgja 

því að koma stefnu og síðar frambjóðendum SAMSTÖÐU á framfæri við alla landsmenn. 

Um síðustu helgi var haldinn flóamarkaður með varningi 

sem félagar í SAMSTÖÐU buðu í kjölfar geymslu- og 

skápatiltekta. Þar kenndi ýmissa grasa auk þess sem 

hægt var að kaupa muni með merki SAMSTÖÐU.  

Nú hefur verið ákveðið að hafa flóamarkaðinn opinn 

aftur n.k. laugardag frá klukkan 13:00 til 18:00. Flóa-

markaðurinn fer fram að Mávahlíð 23 sem stendur á 

horni Lönguhlíðar og Mávahlíðar. Sjá nánar hér 

Meðal þess sem er að finna á markaðinum eru bækur, DVD myndbönd, geisladiskar, fatnaður, 

skrautmunir, jólaskraut og margt fleira. Það sem seldist best um síðustu helgi var jólapappír-

inn sem sést á myndinni hér að ofan og lyklakyppa með merki SAMSTÖÐU.  

mailto:samstada@xc.is
http://www.xc.is/
http://www.xc.is/c/6760/harpa-njalsdottir
http://www.facebook.com/events/298388173611571/?ref=ts&fref=ts
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Jólapappírinn er frá prentsmiðju Guðjóns Ó. og er umhverfisvænn. Hann er töluvert þykkari 

en hefðbundinn jólapappír seinni ára auk þess sem hann er óvenjulegur að því leyti að hver 

örk er prentuð beggja vegna þannig að ef það verður einhver afgangur má nýta hina hliðina 

utan um annars konar gjafir. Hver rúlla inniheldur 6 arkir og er rúllan á 1.000,- krónur. 

Lyklakippan var tilbúin hjá prentsmiðjunni Bros um síðustu 

helgi og er með merki SAMSTÖÐU ásamt vefsetri 

heimasíðunnar www.xc.is Lyklakippan er úr appelsínu-

gulu leðri sem er lokað saman með ryðfríu stáli. Hún 

er í nettri gjafaöskju og er seld á 1.500,- krónur. 

Þess má geta að munir með merki SAMSTÖÐU, 

jólkortin og –pappírinn má líka kaupa fyrir og eftir 

fundinn sem fram fer í Ofanleitinu í kvöld. 

 

Skipun í kjördæmisráð og framboðsmál 

Á fundi framkvæmdaráðs sem fram fór í síðustu viku kom í ljós að ekki hafði tekist að 

fullmanna í kjördæmisráð þriggja kjördæma. Það var því ákveðið að gefa stjórn flokksins 

lengri frest til að ljúka því verkefni. Því er nú að mestu lokið og aðeins eftir að leggja 

lokahönd á það áður en haft verður samband við þá sem voru skipaðir. 

Kjördæmisráð í hverju kjördæmi mun í framhaldinu skipa ráðinu formann sem verður 

tengiliður flokksins í þeim kjördæmum þar sem ekki hefur orðið að stofnun aðildarfélags. 

„Hlutverk kjördæmisráða er að hafa umsjón með sameiginlegum flokksmálum í hverju 

kjördæmi og ber gagnvart stjórn og framkvæmdaráði ábyrgð á því að flokkskerfið í 

viðkomandi kjördæmi sé í samræmi við samþykktir SAMSTÖÐU.“  

Eins og fram hefur komið þá er það líka í höndum kjördæmisráðs „að setja saman 

framboðslista til Alþingis“ en staðfestingu landsfundar þarf á framboðslistum. Næsti 

landsfundur SAMSTÖÐU verður haldinn þann 9. febrúar (sjá hér). 

Annað af því sem fram kemur í samþykktum flokksins, og ástæða er til að minna á í þessu 

sambandi, er að kjördæmisráð hvers kjördæmis auglýsir eftir framboðum en allir kjörgengir 

félagar SAMSTÖÐU geta gefið kost á sér á framboðslista. Þeir sem sitja í kjördæmisráði geta 

þó ekki gefið kost á sér í fimm efstu sæti framboðslista. 

Framkvæmdaráð flokksins setur reglur um mögulegar aðferðir við val á framboðslista vegna 

framboða til Alþingis en ákvörðunarvaldið um aðferðina er þó í höndum kjördæmisráðs. Sjá 

nánar í samþykktum SAMSTÖÐU hér. 

Að lokum er athygli vakin á því að nú má nálgast kynningu á stjórn flokksins sem var kosin á 

landsfundi SAMSTÖÐU helgina 6.-7. október. Kynninguna er að finna á heimasíðu flokksins. 
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http://www.xc.is/
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