
   

Minnisblað 

UM tillögu til breytinga á lögum ASÍ – fjölgun varaforseta. 

Málsnúmer: 201210-0030  

Til: Miðstjórnar ASÍ 

Frá:  Lögfræðideild ASÍ  

 
Dags:  10.10 2014 

Vilji miðstjórn leggja fram tillögu fyrir 41. þing ASÍ um fjölgun varaforseta er henni 

heimilt að leggja fram tillögu í sínu nafni sbr. 2.mgr. 50.gr. laga ASÍ án 

tímatakmarkanna. Tillögu þarf að gera um breytingar á 4 mgr. og eftir atvikum 8.mgr. 

33.gr. laganna auk þess sem breyta þyrfti 1.mgr. 36.gr. Verði slík breyting samþykkt 

af þinginu þarf einnig að breyta gr. 3.1. í þingsköpum sambandsins auk þess sem 

miðstjórn þyrfti að breyta reglugerð um starfsemi skrifstofu ASÍ í upphafi nýs 

starfstímabils. Samkvæmt gildandi lögum tekur varaforseti stöðu forseta í forföllum 

hans.   Hér er miðað við. að kjörnir verði fyrsti og annar varaforseti sem taki stöðu 

forseta í þeirri röð, en það er í samræmi við þá framkvæmd sem áður var. 8.mgr. 

33.gr. fjallar eins og nú er um varanleg forföll forseta. Bætt er við nýjum málslið sem 

fjallar um skammtímaforföll og hver gegni við þær aðstæður störfum forseta.   

 
 

4. mgr. 33.gr. breytist og hljóði svo: 

 

Miðstjórn skal kosin til tveggja ára í senn, þannig að á sambandsþingi skulu forseti, 

fyrsti og annar varaforseti varaforseti kosin sérstaklega og tólf þrettán 

meðstjórnendur. Þessi mynda miðstjórn Alþýðusambands Íslands. 

 

 

8. mgr. 33.gr. breytist og hljóði svo: 

 

Forfallist forseti eða varaforsetar svo að þeir geti ekki gegnt störfum sínum, skal 

miðstjórn þegar koma saman til fundar og kjósa varaforseta úr hópi miðstjórnarmanna 

en ella gegnir fyrsti varaforseti störfum forseta í forföllum hans og annar 

varaforseti í forföllum fyrsta varaforseta.  

 

 

 

 

 



   

1. mgr. 36.gr. breytist og hljóði svo: 

 

Á formannafundum eiga sæti formenn allra aðildarfélaga ASÍ, formenn aðildardeilda 

einstakra sambanda,  forseti og varaforsetar varaforseti ASÍ, þeir miðstjórnarmenn  

(aðal- og varamenn) sem ekki eru formenn aðildarfélaga eða aðildardeilda auk 

formanns ASÍ – UNG sbr. 29. gr. 

 

 

Gr. 3.1. í þingsköpum ASÍ breytist og hljóði svo: 

 

Á sambandsþingum starfar dagskrárnefnd sem skipuð er forseta og varaforsetum 

varaforseta sambandsins auk þingforseta  og varaþingforsetum. 

 


