Erindisbréf

Uppstillingarnefnd LSS
Stjórn skipar hér með eftirfarandi aðila í uppstillingarnefnd LSS:
1.
2.
3.
4.
5.

Árni Snorri Valsson, arnipatrol@gmail.com s: 869 5596
Guðjón Petersen, gudjonp@shs.is s: 661 4501
Maron Pétursson, maronp@akureyri.is s: 897 6977
Varamaður – Jónas Árnason, jonasa@shs.is s: 694 7788
Varamaður - Ingvar Sigurðsson, brunavarnir@blonduos.is s: 899 7798

Nefndin skiptir með sér verkum þ.m.t. hver er formaður nefndarinnar.
Gildistími skipunar: apríl 2019 – apríl 2021.
Hlutverk uppstillingarnefndar skv. lögum LSS (24. gr.):
•
•
•

•
•
•

•

•

Uppstillingarnefnd félagsins er skipuð af fulltrúaráði LSS á aðalfundi LSS.
Uppstillingarnefnd hefur það meginhlutverk að stilla upp einstaklingum til
stjórnarkjörs LSS.
Uppstillinganefnd skal skipuð fimm félagsmönnum, þrem aðalmönnum og tveim
varamönnum. Nefndin skal auglýsa eftir einstaklingum til kjörs samkvæmt lögum
félagsins. Uppstillinganefnd ræðir allar tillögur sem henni kunna að berast og
kappkostar að taka tillit til starfsgreina og landssvæða þannig að stjórn
endurspegli breidd félagsins. (24.gr)
Einnig er heimilt að fela nefndinni frekari verkefni er varðar uppstillingu
samkvæmt sérstökum samþykktum þar um. Tryggt skal að slíkar samþykktir fari
ekki í bága við önnur ákvæði laga og reglna. (24.gr)
Uppstillingarnefnd skal starfa sjálfstætt og kýs sér formann (24 gr.)
Framboð til stjórnar skulu berast til uppstillingarnefndar eigi síðar en 35 dögum
fyrir þing. Uppstillingarnefnd skal kynna framboðin fyrir þingfulltrúum og á
heimasíðu félagsins, eigi síðar en 31 degi fyrir þing. Þeir einir eru kjörgengir til
stjórnar sem hafa greitt hlutfall af launum í félagsgjald síðustu 6 mánuði áður en
uppstillingarnefnd lýkur störfum auk heiðursfélaga. Kosning er bundin við
tilnefningu og fer fram skriflega, nema eigi séu fleiri en kjósa á, en þá er
sjálfkjörið. (24.gr)
Það ár sem ekki er haldið þing skal halda aðalfund á tímabilinu 1. mars til 30.
apríl. Skal til hans boðað með sama hætti og til aðalþings. Á þeim fundi hafa
seturétt og kjörgengi allir kjörnir fulltrúar samkvæmt félagsaðild
ásamt stjórn LSS. (24.gr)
Á þingi skal uppstillingarnefnd gera grein fyrir niðurstöðum sínum og tryggja
framboð í öll embætti skv. 25.gr. laga LSS.

Stjórn skal kalla saman uppstillingarnefnd eigi síðar en 15. janúar.
Tengliður skrifstofu: Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri LSS.

