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Nýtt ár 

SAMSTAÐA flokkur lýðræðis og velferðar var stofnuð 15. janúar 2012 og hefur því nýlega 

náð þeim áfanga að verða eins árs. Það var reyndar engin afmælisveisla að þessu sinni en á 

afmælisdaginn var haldinn félagsfundur að beiðni tveggja félagsmanna.  

Niðurstaða fundarins varð sú að meiri hluti þeirra félagsmanna sem mættu til fundarins 

samþykkti áskorun um að leggja það fyrir landsfundinn 9. febrúar hvort lítill og fjárvana 

stjórnmálaflokkur eigi að bjóða fram í öllum kjördæmum eða hvort horfið verður til þess að 

reka SAMSTÖÐU sem þjóðmálafélag að sinni a.m.k. Sjö af níu stjórnarmeðlimum brugðust 

við þessari niðurstöðu með því að segja sig frá þeim trúnaðarstörfum sem þeir voru kjörnir til 

á landsfundinum í byrjun október jafnframt því að segja sig úr flokknum.  

Framkvæmdaráðið og þeir sem eftir sitja í stjórn SAMSTÖÐU komu saman til fundar sl. 

miðvikudag í þeim tilgangi að undirbúa landsfundinn framundan. Þeir sem vinna að þessum 

undirbúningi eru: Lilja Mósesdóttir, Rakel Sigurgeirsdóttir, Jón Kr. Arnarson, Jón Þórisson og 

Hallgeir Jónsson. Fjórir félagsmenn hafa auk þess boðið fram krafta sína til aðstoðar við 

undirbúninginn og framkvæmd landsfundarins. 

Landsfundurinn verður haldinn laugardaginn 9. febrúar að Kríunesi við Elliðavatn. Hann hefst 

klukkan 13:00 og stendur til klukkan 17:00. Staðsetningu Kríuness má sjá á þessu korti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:samstada@xc.is
http://www.xc.is/


 

 

SAMSTÖÐUfréttir 
2. árgangur, 1. tölublað                                                           25. janúar 2013 

S AMS TAÐ A f lok k u r  l ýð ræð i s  o g  v e l f erð a r                                                                                          2 

 

póstfang: samstada@xc.is 

heimasíða: http://www.xc.is/ 
 

.  

 

Dagskrártillaga miðað við breyttar forsendur 

Eitt af því sem var tekið fyrir á fundi framkvæmdaráðs SAMSTÖÐU í síðustu viku voru 

breytingar á boðaðri dagskrá landsfundar. Tillagan tekur mið af ákvörðun félagsfundarins og 

er birt hér fyrir neðan ásamt praktískum upplýsingum fyrir þá sem hyggjast taka þátt í 

landsfundinum. 

Dagskrártillaga: 

1. Kjör fundarstjóra, fundarritara og talningafólks 

2. Ný dagskrá – atkvæðagreiðsla 

3. Skýrsla stjórnar  

4. Skýrsla framkvæmdaráðs 

5. Almennar stjórnmálaumræður 

6. Ákvörðun um framboð - atkvæðagreiðsla 

7. Breytingar á samþykktum og öðrum reglum 

8. Kosning í trúnaðarstörf – kynning frambjóðenda og atkvæðagreiðsla,  

9. Afgreiðsla stjórnmála- og málefnaályktana 

10. Ávarp formanns stjórnar 

Félagsmenn eru hvattir til að skrá sig á landsfundinn á www.xc.is  

Senda þarf framboðstilkynningar, breytingartillögur við samþykktir flokksins og tillögur að 

stjórnmála- og málefnaályktunum inn á netfang SAMSTÖÐU samstada@xc.is  

 Áhugasamir eru hvattir til að senda tilkynningu um framboð til trúnarðarstarfa 

(stjórnar og kjördæmisráða)* á tölvupóstfang SAMSTÖÐU. Framboðsfrestur rennur 

út undir kynningu á breytingartillögum við samþykktir SAMSTÖÐU (7. lið) eða nánar 

tiltekið áður en atkvæðagreiðslan um þær hefst.  

 Tillögur að breytingum á samþykktum skulu berast á tölvupóstfang SAMSTÖÐU fyrir 

2. febrúar eða viku fyrir landsfundardag. Þessi frestur er í samræmi við samþykktir 

flokksins. 

 Þeir sem vilja leggja stjórnmála- og málefnaályktanir fyrir landsfundinn skulu senda 

tillögur að þeim á tölvupóstfang SAMSTÖÐU fyrir 7. febrúar. 

* Athugið að þeir sem buðu sig fram til kjördæmisráðs á síðasta landsfundi eða hafa verið  tilnefndir síðan þurfa 

ekki að bjóða sig fram aftur. 
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