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Þar sem þetta er fyrsta fréttabréfið er frá mörgu að segja en til að bréfið verði ekki of langt verður stiklað 

á stóru og stuðst við yfirlit Kristbjargar Þórisdóttur, stjórnarmeðlims flokksins, frá 17. apríl sl. (sjá hér) 

en þá fagnaði framboðið þriggja mánaða afmæli sínu. 

Janúar 
15.1. Stofnfundur framboðsins 

Febrúar 
6.2. Sótt um listabókstafinn C 

7.2. Blaðamannafundur í Iðnó (myndbandið frá fundinum) 

7.2. Opnun heimasíðunnar xc.is (heimasíðan) 

8.2. Kynningarfundur fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins á Fjörukránni 

17.2. Stofnun síðu á Facebook (Fésbókarsíðan) 

20.2. Kynningarfundur á Selfossi 

23.2. Kynningarfundur á Akureyri 

24.2. Kynningarfundur í Hrísey 

25.2. Kynningarfundur á Egilsstöðum 

Mars 
12.3. Félags- og stofnfundur aðildarfélags í Reykjavík í Iðnó (fréttatilkynning frá fundinum) 

17.3. Kynningarfundur á Ísafirði 

21.3. Flutningur í nýtt húsnæði að Kleppsmýrarvegi 8 í Reykjavík (sjá Kortavefinn á ja.is) 

26.3. Undirbúningsfundur ungliðahreyfingar 

28.2. Kynningarfundur í Reykjanesbæ 

 

Kæri félagsmaður SAMSTÖÐU flokks lýðræðis og velferðar 

Þar sem þetta er fyrsta fréttabréf framboðisins er ástæða til að nota tækifærið og þakka lesendum það sérstaklega að 

hafa gengið til liðs við SAMSTÖÐU flokk lýðræðis og velferðar. Þetta er fysta fréttabréfið sem verður sent út á 

félagana en það er ætlunin að senda út a.m.k. eitt slíkt á viku. Þessi fréttabréf munu innihalda fréttir af því helsta 

sem varðar framboðið hvort sem það viðkemur  málefni eða viðburðum á vegum þess. Ítarlegri fréttir er að 

finna á heimasíðu floksins http://www.xc.is/ 
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Apríl 
2.4. Undirbúningsfundur málefnahóps 1  

3.4. Undirbúningsfundur málefnahóps 3  

4.4. Undirbúningsfundur málefnahóps 2  

14.4. Opið hús á Kleppsmýrarvegi í boði SAMSTÖÐU-Reykjavík 

16.4. Stofnfundur aðildarfélags í Kraganum (fréttatilkynningin) 

18.4. Ályktun SAMSTÖÐU-Reykjavík með tímamörkum á aðildarviðræðunum við ESB 

        (fréttatilkynningin) 

19.4. Facebook-síða stofnuð fyrir ungliðahreyfinguna (Fésbókarsíðan) 

26.4. Ungliðahreyfing SAMSTÖÐU stofnuð (fréttatilkynningin) 

29.4. Fyrsta fréttabréfið sent út á félaga 

Af þessari upptalningu er ljóst að stjórn SAMSTÖÐU flokks lýðræðis og velferðar hefur haft í nógu að 

snúast svo og stjórnir aðildarfélagana um leið og þær hafa orðið til. Framundan eru næg verkefni líka við 

að byggja upp aðildarfélög í öðrum kjördæmum og svo málefnastarfið sem er farið af stað. Þeir sem 

sakna þess að vera ekki þátttakendur í því eru hvattir til að setja sig í samband við hópstjóra 

málefnahópsins sem þeir vilja ljá þekkingu sína og áhuga.  

Málefnahópar og hópstjórar ásamt tölvupóstföngum þeirra 

Málefnahópur 1 um stjórnarfar og lýðræði, svæðamál, utanríkismál, löggæslu og dómsmál. Hópstjóri 

Ívar Jónsson, tölvupóstfang: til.ivars@gmail.com 

Málefnahópur 2 um atvinnumál, efnahagsmál, lífeyrissjóðsmál, auðlinda- og umhverfismál. Hópstjóri 

Jón Kristófer Arnarson, tölvupóstfang: jonkr@lbhi.is 

Málefnahópur 3 um neytenda-, húsnæðis- og velferðarmál, mennta- og menningarmál, jafnréttis- og 

mannréttindamál. Hópstjóri Kristbjörg Þórisdóttir, tölvupóstfang: kristbjorg@xc.is 

Stofnun aðildarfélags 

Aðildarfélög hafa verið stofnuð bæði í Reykjavík og Suðvesturkjördæmi. Þeir sem hafa áhuga á að 

stofna aðildarfélag í sínu kjördæmi eða byggðarlagi eru hvattir til að setja sig í samband við formenn 

þeirra varðandi upplýsingar og aðstoð. Nöfn og tölvupóstföng formannanna eru: 

Rakel Sigurgeirsdóttir, formaður SAMSTÖÐU-Reykjavík, rakel@xc.is 

Birgir Örn Guðjónsson, formaður SAMSTÖÐU í Kraganum, birgirinn@gmail.com 

Samþykktir aðildarfélaganna sem hafa verið stofnuð má nálgast á heimasíðunni. (Sjá hér og hér) 

mailto:samstada@xc.is
http://www.xc.is/
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mailto:birgirinn@gmail.com
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Stofnun ungliðahreyfingar 

„Ung fólk er hreyfiafl samfélagsins“ segir Ragný Þóra Guðjohnsen í grein sem birtist í Morgunblaðinu 

21. apríl síðastliðinn í tilefni þess að stofnun ungliðahreyfingar SAMSTÖÐU stóð fyrir dyrum. Í 

greininni leggur Ragný áherslu á mikilvægi þess að ungt fólk á aldrinum 16-35 ára taki þátt í mótun 

samfélagsins ásamt því að hvetja ungu kynslóðina til dáða:  

Ég hef trú á að hún stígi fram í virkri lýðræðislegri þátttöku og leggi sitt af mörkum við að móta og 

bæta samfélagið okkar. Samfélag sem þarf meðal annars að bregðast við auknu atvinnuleysi ungs 

fólks, minnkandi tækifærum þess til þess að eignast eigið húsnæði og framfærsluvanda. (meira hér) 

Þeir sem vilja leggja nýstofnaðri ungliðahreyfingu lið eða hafa áhuga á að stofna slíka í sinni 

heimabyggð eru hvattir til þess að hafa samband við nýkjörinn formann og varaformann. Nöfn þeirra og 

tölvuðóstföng eru:  

Árný Jóhannesdóttir, formaður, arny@mr.is 

Hallgeir Jónsson, varaformaður, geiri85@gmail.com 

Samþykktir ungliðahreyfingarinnar eru væntanlegar inn á heimasíðuna en þær eru aðgengilegar sem 

glósa inni á Fésbókarsíðu ungliðahreyfingarinnar. (Sjá hér) 

Nýr umræðuvettvangur 

Annað kvöld verður fyrsti fundurinn haldinn í fundarröðinni: Fjármálastefnan og 

framtíðin sem SAMSTAÐA-Reykjavík stendur fyrir. Fundurinn verður haldinn í 

húsnæði SAMSTÖÐU að Kleppsmýrarvegi 8, 2. hæð t.h. Hann hefst klukkan 20:00 

og lýkur klukkan 22:00.  

Frosti Sigurjónsson, sem er menntaður viðskipta- og rekstrarhagfræðingur, er 

gestafyrirlesari á þessum fyrsta fundi en hann mun fjalla um peningastefnuna. 

Gert er ráð fyrir að halda þeirri umræðu áfram á næstu fundum sem haldnir verða annan hvern mánudag. 

Næsti fundur verður 14. maí en sá síðasti 11. júní en þar mun Lilja Jónsdóttir segja frá sínum tillögum 

varðandi peningastefnuna.  

Fréttabréfinu lýkur að þessu sinni á myndasyrpu af formönnum og varaformönnum framboðsins, 

aðildarfélaganna og ungliðahreyfingarinnar. 
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Formaður og varaformenn SAMSTÖÐU flokks lýðræðis og velferðar 

 
Lilja Mósesdóttir 

 
Agnes Arnardóttir 

 
Sigurjón Norberg 

Kjærnested 

Formenn aðildarfélaganna í Reykjavík og Kraganum 

 
Rakel Sigurgeirsdóttir 

 
Birgir Örn Guðjónsson 

Formaður og varaformaður ungliðahreyfingarinnar 

 
Árný Jóhannesdóttir 

 
Hallgeir Jónsson 
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