
Frá laganefnd: 

Lagabreytingatillögur f. aðalfund 2020 / breytingar 

merktar með rauðu. 

 

2.gr. 

Er í dag 

6. Að gæta hagsmuna fatlaðra, stuðla að framförum í málefnum þeirra og beita sér 
fyrir auknum skilningi á stöðu þeirra og þörfum. 
 
Tillaga að verði 
 
6. Að gæta hagsmuna fatlaðs fólks, stuðla að framförum í málefnum þeirra og beita 
sér fyrir auknum skilningi á stöðu þeirra og þörfum. 
 

3. gr. 
 
Er í dag 
 
3. gr. 
Rétt til fullrar aðildar að félaginu eiga: 

• Þroskaþjálfar sem hlotið hafa starfsleyfi á Íslandi og greiða stéttarfélagsgjöld 
til félagsins. 

• Lífeyrisþegar innan ÞÍ halda fullum félagsréttindum en greiða ekki félagsgjöld. 
• Rétt til fagaðildar að félaginu eiga: 

Þroskaþjálfar sem hlotið hafa starfsleyfi á Íslandi og greiða faggjöld. Þeir hafa 
ekki ákvörðunarvald um kjara og samningamál. 

• Þroskaþjálfanemar geta orðið aukafélagar og hafa tillögurétt og málfrelsi en 
hvorki atkvæðisrétt né kjörgengi. 

Tillaga að verði. 
 
3. gr. 
Rétt til að sækja um aðild að félaginu eiga:  

• Þroskaþjálfar sem hlotið hafa starfsleyfi á Íslandi og greiða stéttarfélagsgjöld til 
félagsins. 

• Þroskaþjálfar  sem fá lífeyri/eftirlaun halda félagsréttindum en greiða ekki 
félagsgjöld. Þeir hafa ekki ákvörðunarvald um kjara og samningamál. 

• Rétt til fagaðildar að félaginu eiga: 
Þroskaþjálfar sem hlotið hafa starfsleyfi á Íslandi og greiða faggjöld. Þeir hafa 
ekki ákvörðunarvald um kjara og samningamál. 

• Þroskaþjálfanemar geta orðið aukafélagar og hafa tillögurétt og málfrelsi en 
hvorki atkvæðisrétt né kjörgengi. 

 



 

4. gr. 
 
Er í dag 
 

Úrsögn úr félaginu skal tilkynna skriflega til stjórnar og telst viðkomandi genginn úr 
félaginu þremur mánuðum eftir að úrsögn hefur borist enda sé hann skuldlaus við 
félagið. Greiði fagfélagar eigi tvær greiðslur til félagsins, missa þeir félagsréttindi sín 
og þar með kosningarétt og kjörgengi. Uppgjör á skuld eða samkomulag þar að lútandi 
leiðir til fullra fagaðildar að nýju. 
 
Tillaga að verði 
 
4. gr.  
Úrsögn úr félaginu skal tilkynna skriflega  til stjórnar og telst viðkomandi genginn úr 
félaginu þremur  mánuðum eftir að úrsögn hefur borist enda sé hann skuldlaus við 
félagið. Hægt er að segja sig úr félaginu skriflega eða á heimasíðu og telst viðkomandi  
genginn úr félaginu þremur  mánuðum eftir að úrsögn hefur borist enda sé hann 
skuldlaus við félagið.  Greiði fagfélagar eigi tvær greiðslur til félagsins, missa þeir 
félagsréttindi sín og þar með kosningarétt og kjörgengi. Uppgjör á skuld eða 
samkomulag þar að lútandi leiðir til fullra fagaðildar að nýju. 
 

6.gr. 
 

Er í dag 

 

6. gr. 
Stjórn fer með málefni félagsins milli aðalfunda, hefur eftirlit með því að lögum 
þess, samþykktum og samningum sé framfylgt og er í forsvari fyrir félagið út á við. 
Formaður boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Varaformaður gegnir störfum formanns 
í forföllum hans. Ritari skal halda gjörðarbók yfir stjórnar- og félagsfundi. Gjaldkeri 
annast sjóðgæslu félagsins og hefur umsjón með fjármálum þess. Stjórnarfundir eru 
lögmætir ef meirihluti stjórnar 
sækir fund og ræður einfaldur meirihluti úrslitum mála á stjórnarfundum. Ef atkvæði 
eru jöfn, ræður atkvæði formanns úrslitum. Stjórn er heimilt að skipa nefndir eða 
starfshópa til að sinna ákveðnum verkefnum. 
 

Tillaga að verði 

 

6. gr. 
Stjórn fer með málefni félagsins milli aðalfunda, hefur eftirlit með því að lögum þess, 
samþykktum og samningum sé framfylgt og er í forsvari fyrir félagið út á við. Formaður 
boðar til stjórnarfunda og stýrir þeim. Varaformaður gegnir störfum formanns í forföllum 
hans. Ritari skal  skrá fundargerðir (gjörðarbók) yfir stjórnar- og félagsfundi. Gjaldkeri 
annast sjóðgæslu félagsins og hefur umsjón með fjármálum þess. Stjórnarfundir eru 
lögmætir ef meirihluti stjórnar 
sækir fund og ræður einfaldur meirihluti úrslitum mála á stjórnarfundum. Ef atkvæði eru 
jöfn, ræður atkvæði formanns úrslitum. Stjórn er heimilt að skipa nefndir eða starfshópa 
til að sinna ákveðnum verkefnum. 



 

8.gr. g liður 
 

Er í dag 

• g) lögð fram fjárhagsáætlun næsta árs og félagsgjöld ákveðin 

 Lagt til að verði 

 

• g) lögð fram fjárhagsáætlun næsta árs og félagsgjöld og framlag í 
kjaradeilusjóð ákveðið 

 

 

9.gr. 
 
Er í dag 

 
9. gr. 
Aðalfundur ákveður félagsgjöld starfandi þroskaþjálfa sem ákveðið hlutfall af 
launum. Aðalfundur ákveður einnig félagsgjald þroskaþjálfa sem eiga fagaðild að 
félaginu með einn gjalddaga eða fleiri. Þeir þroskaþjálfanemar sem ganga í félagið 
greiða ekki félagsgjöld. Félagar sem eru lífeyrisþegar skulu undanþegnir greiðslu 
félagsgjalda. 

 
Lagt til að verði 
 
9. gr. 
Aðalfundur ákveður félagsgjöld starfandi þroskaþjálfa sem ákveðið hlutfall af launum. 
Aðalfundur ákveður einnig félagsgjald þroskaþjálfa sem eiga fagaðild að félaginu 
með einn gjalddaga eða fleiri. Þeir þroskaþjálfanemar sem ganga í félagið greiða ekki 
félagsgjöld. Félagar sem fá lífeyri/eftirlaun skulu undanþegnir greiðslu félagsgjalda. 
 

 
10.3 gr. 
 
Er í dag 
 
10.3 Útgáfuráð 
Félagið skal standa að blaðaútgáfu, sjálfstætt eða í samráði við aðra aðila. Aðalfundur 
kýs í útgáfuráð sex félagsmenn til tveggja ára, þrjá hvort ár. Sjöundi nefndarmaðurinn 
er tilnefndur af Rannsóknarsetri í þroskaþjálfafræðum. Hlutverk útgáfuráðs er að sjá 
um útgáfustarfsemi á vegum félagsins. 
 
 
  



Lagt til að verði 
 
10.3 Útgáfuráð 

Félagið skal standa að útgáfu, sjálfstætt eða í samráði við aðra aðila. Aðalfundur kýs 
í útgáfuráð sex félagsmenn til tveggja ára, þrjá hvort ár. Sjöundi nefndarmaðurinn er 
tilnefndur af Rannsóknarsetri í þroskaþjálfafræðum. Hlutverk útgáfuráðs er að sjá um 
útgáfustarfsemi á vegum félagsins. 
 

 
11.2. gr 
 
Er í dag 
 
11.2 Vísindasjóður 
Stjórn vísindasjóðs skipa fimm félagar sem tilnefndir eru af stjórn félagsins. Stjórn 
vísindasjóðs starfar samkvæmt reglum sjóðsins sem sjóðsstjórn setur og stjórn ÞÍ 
staðfestir. 
 
Lagt til að verði. 
 
11.2 Vísindasjóður  
Stjórn vísindasjóðs skipa þrír félagar sem tilnefndir eru af stjórn félagsins. Stjórn 
vísindasjóðs starfar samkvæmt reglum sjóðsins sem sjóðsstjórn setur og stjórn ÞÍ 
staðfestir. 

 
13.gr. 
 

Er í dag 
 

13. gr. 
Félagið skal standa að blaðaútgáfu, sjálfstætt eða í samráði við aðra aðila. 
 
Lagt til að verði 
 
13. gr. 
Félagið skal standa að útgáfu, sjálfstætt eða í samráði við aðra aðila. 
 
 

14. gr. 
 
Er í dag 
 
Í október annað hvert ár skal kjósa trúnaðarmenn. Á vinnustöðum þar sem starfa fimm 
þroskaþjálfar eða fleiri, er þeim heimilt að velja einn trúnaðarmann úr sínum 
hópi. Heimilt er að kjósa trúnaðarmenn fyrir félagssvæði eða hluta þess vegna 
starfsmanna á vinnustöðum sem ekki uppfylla skilyrði um lágmarksfjölda. Val 
trúnaðarmanna skal tilkynna vinnuveitenda og stjórn félagsins þegar í stað á þar til 
gerð eyðublöð. 
 



Lagt til að verði 
 
Í október annað hvert ár (oddatala) skal kjósa trúnaðarmenn. Á vinnustöðum þar sem 
starfa fimm þroskaþjálfar eða fleiri, er þeim heimilt að velja einn trúnaðarmann úr sínum 
hópi. Heimilt er að kjósa trúnaðarmenn fyrir félagssvæði eða hluta þess vegna 
starfsmanna á vinnustöðum sem ekki uppfylla skilyrði um lágmarksfjölda. Val 
trúnaðarmanna skal tilkynna vinnuveitenda og stjórn félagsins þegar í stað á þar til 
gerð eyðublöð. 
 
 


