Tillögur stjórnar ASÍ-UNG að breytingum á samþykktum ASÍ-UNG
Breytingartillögur lagðar fram á 2. þingi ASÍ-UNG 14. september 2012

1. Breyting á 4. grein
Greinin hljóðar svo:
"Þing ungs launafólks skal halda degi áður en reglulegt þing ASÍ er sett. Aðildarfélög ASÍ
eiga einn fulltrúa hvert á þingi ASÍ-UNG."
Tillaga að nýrri 4. grein.
"Þing ungs launafólks skal halda a.m.k. einum mánuði fyrir degi áður en reglulegt þing ASÍ
er sett. Aðildarfélög ASÍ hafa rétt til að senda eiga einn fulltrúa hvert með full réttindi á
þingið. ASÍ-UNG. Aðildarfélögum er heimilt að senda einn aukafulltrúa á þingið.
Aukafulltrúar eru með tillögu- og málfrelsisrétt en ekki atkvæðisrétt."
Greinargerð:
*Stjórn ASÍ-UNG telur það vera mikilvægt að ASÍ-UNG geti lagt fram tillögur og mál fyrir
þing ASÍ, þar af leiðandi þarf að halda þing ASÍ-UNG rúmlega mánuði fyrir þing ASÍ.
Frestur til að senda mál og tillögur til miðstjórnar ASÍ er einn mánuður fyrir sambandsþing
ASÍ.
*Einnig er mikilvægt fyrir nýkjörna stjórn ASÍ-UNG að ná að stilla saman strengi áður en
stjórnin mætir á sambandsþing ASÍ.
*Stjórn ASÍ-UNG telur það vera mikilvægt að gefa aðildarfélögum kost á að senda fleiri
fulltrúa en einn á þingið, m.a. til að gefa ungum virkum félagsmönnum tækifæri til að sitja
þingið, til að efla tengslanet milli ungs launafólks og til að auka þekkingu á málefnum
vinnumarkaðarins.

2. Breyting á 6. grein
Greinin hljóðar svo:
"Boða skal til þings ASÍ-UNG bréflega þegar boðað hefur verið til sambandsþings ASÍ."
Tillaga að nýrri 6. grein.
"Boða skal til þings ASÍ-UNG með minnst tveggja mánaða fyrirvara. bréflega þegar boðað
hefur verið til sambandsþings ASÍ."
Greinargerð:
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Þessi breyting er til að tryggja að aðildarfélög geti komið með mál og lagabreytingar inn á
þing ASÍ-UNG.

3. Breyting á 10. grein og afleiddar breytingar
Greinin hljóðar svo:
"Kjörgengir á þing ASÍ-UNG eru allir fullgildir félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ á aldrinum
18–35 ára miðað við fæðingarár. Aðildarfélögum ASÍ er skylt að láta fara fram kosningu
fulltrúa og varafulltrúa á þing ASÍ-UNG úr hópi félaga sinna 18-35 ára. Atkvæðisrétt
hafa eingöngu félagsmenn á aldrinum 18-35 ára.
Varamaður hefur ekki setu- eða atkvæðisrétt á þingi ASÍ-UNG nema aðalmaður forfallist.
Stjórn ASÍ-UNG ákveður við hvaða dagsetningu lokaskil á nöfnum aðal- og varafulltrúa skulu
hafa átt sér stað.
Aðildarfélögin hafa ekki rétt til að senda fulltrúa til þings ASÍ-UNG umfram það sem að
framan greinir. Atkvæðisréttur fulltrúa, sem ekki eru tilnefndir eða mæta ekki til þingsins,
fellur niður.
Hvert aðildarfélag ber sjálft allan kostnað af fulltrúa sínum á þing ASÍ-UNG en ASÍ skal þó
standa straum af lágmarksendurgreiðslu vegna ferðakostnaðar, sem einstök aðildarfélög
verða fyrir, samkvæmt reglugerð sem sett er af sambandsþingi ASÍ."
Tillaga að nýrri 10. grein:
Greinin hljóðar svo:
"Kjörgengir á þing ASÍ-UNG eru allir fullgildir félagsmenn í aðildarfélögum ASÍ á aldrinum
168–35 ára miðað við fæðingarár. Aðildarfélögum ASÍ er skylt að láta fara fram
kosningu fulltrúa, og vara- og aukafulltrúa á þing ASÍ-UNG úr hópi félaga sinna 168-35
ára. Atkvæðisrétt hafa eingöngu félagsmenn á aldrinum 168-35 ára.
Varamaður hefur ekki setu- eða atkvæðisrétt á þingi ASÍ-UNG nema aðalmaður forfallist.
Stjórn ASÍ-UNG ákveður við hvaða dagsetningu lokaskil á nöfnum aðal- og vara- og
aukafulltrúa skulu hafa átt sér stað.
Aðildarfélögin hafa ekki rétt til að senda fulltrúa til þings ASÍ-UNG umfram það sem að
framan greinir. Atkvæðisréttur fulltrúa, sem ekki eru tilnefndir eða mæta ekki til þingsins,
fellur niður.
Hvert aðildarfélag ber sjálft allan kostnað af fulltrúa sínum á þing ASÍ-UNG en ASÍ skal þó
standa straum af lágmarksendurgreiðslu vegna ferðakostnaðar, sem einstök aðildarfélög
verða fyrir, samkvæmt reglugerð sem sett er af sambandsþingi ASÍ."
Jafnframt verði samþykkt ASÍ-UNG breytt þannig að þar sem nú stendur "18-35 ára" í
samþykktinni komi í staðinn "16-35 ára", nema í 15. gr.
Greinargerð:
*Stjórn ASÍ-UNG vill vekja athygli á því að í mörgum aðildarfélögum ASÍ geta einstaklingar
sem náð hafa 16 ára aldri orðið fullgildir félagsmenn í stéttarfélögum þeirra, og þ.a.l. telur
stjórnin eðlilegt að aldursmarkið varðandi seturétt á þinginu skuli miðast við 16 ára en ekki 18
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ára. Hins vegar varðandi kjörgengis til setu í stjórn eða sem formaður þarf einstaklingurinn
að hafa náð 18 ára aldri. (sbr. 15. gr.)
4. Breyting á 15. grein
Greinin hljóðar svo:
"Þing ASÍ-UNG kýs níu manna stjórn til tveggja ára í senn. Auk þess skal kjósa níu
varamenn.
Kjörgengir í stjórn ASÍ-UNG eru fullgildir félagsmenn aðildarfélaga ASÍ á aldrinum 18-35
ára. Við aldur skal miðað við fæðingarár.
Kjörnefnd gerir tillögu um níu einstaklinga til stjórnar og jafnmarga til vara. Tillaga
kjörnefndar skal liggja fyrir í upphafi þings ASÍ-UNG.
Þegar tillaga kjörnefndar liggur fyrir er öðrum þingfulltrúum heimilt að lýsa yfir framboði til
stjórnar eða varastjórnar innan þess frests sem fundarstjóri veitir. Berist ekki önnur
framboð er sjálfkjörið til stjórnar og/eða varastjórnar.
Berist fleiri framboð fer fram kosning um öll sæti í stjórn ASÍ-UNG. Þeir níu einstaklingar,
sem flest atkvæði fá, teljast rétt kjörnir í stjórn ASÍ-UNG. Með sambærilegum hætti er
kosið vegna varamanna til stjórnar.
Við kjör stjórnar ASÍ-UNG skal leitast við að kjósa fulltrúa ólíkra atvinnugreina og
landsvæða og að hlutdeild karla og kvenna verði sem jöfnust.
Enginn er löglega kosinn í stjórn eða varastjórn ASÍ-UNG nema hann fái a.m.k. helming
greiddra atkvæða."
Tillaga að nýrri 15. grein.
"Þing ASÍ-UNG kýs formann ASÍ-UNG og átta níu manna stjórn til tveggja ára. í senn. Auk
þess skal kjósa níu varamenn til sama tíma.
Kjörgengir sem formaður og í stjórn ASÍ-UNG eru fullgildir félagsmenn aðildarfélaga ASÍ á
aldrinum 18-35 ára. Við aldur skal miðað við fæðingarár.
Kjörnefnd gerir tillögu um formann og átta níu einstaklinga til stjórnar og jafnmarga níu til
vara. Tillaga kjörnefndar skal liggja fyrir í upphafi þings ASÍ-UNG.
Þegar tillaga kjörnefndar liggur fyrir er öðrum þingfulltrúum heimilt að lýsa yfir framboði til
formanns, stjórnar eða varastjórnar innan þess frests sem fundarstjóri veitir. Berist ekki
önnur framboð er sjálfkjörið til embættis formanns, stjórnar og/eða varastjórnar.
Berist fleiri framboð fer fram kosning um embætti formanns og/eða um öll sæti í stjórn ASÍUNG. Sá einstaklingur sem flest atkvæði fær telst rétt kjörinn sem formaður ASÍ-UNG og
þÞeir átta níu einstaklingar, sem flest atkvæði fá, teljast rétt kjörnir í stjórn ASÍ-UNG.
Með sambærilegum hætti er kosið vegna varamanna til stjórnar.
Við kjör stjórnar ASÍ-UNG skal leitast við að kjósa fulltrúa ólíkra atvinnugreina og
landsvæða og að hlutdeild karla og kvenna verði sem jöfnust.
Enginn er löglega kosinn í stjórn eða varastjórn ASÍ-UNG nema hann fái a.m.k. helming
greiddra atkvæða."
Greinargerð:
*Stjórn ASÍ-UNG telur mikilvægt að formaður ASÍ-UNG sé kosinn sérstaklega á þinginu.
Formaður þarf að vera með gott bakland og mikilvægt er fyrir hann að fá stuðning þingsins.
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Það að stjórn sé kosin og síðan skiptir stjórnin með sér störfum, er ekki eins sterkt út á við og
því leggur stjórn ASÍ-UNG þessa tillögu fram.

5. Breyting á 1. mgr. 16. gr.
1. mgr. hljóðar svo:
"Stjórn ASÍ-UNG skiptir með sér verkum á fyrsta fundi stjórnar eftir kjör hennar á þingi ASÍUNG. Kjósa skal formann, varaformann og ritara úr hópi stjórnarmnna."
Tillaga að nýrri 1. mgr.
"Á fyrsta fundi stjórnar ASÍ-UNG, eftir kjör hennar á þingi er kosinn varaformaður stjórnar."
Stjórn ASÍ-UNG skiptir með sér verkum á fyrsta fundi stjórnar eftir kjör hennar á þingi
ASÍ-UNG. Kjósa skal formann, varaformann og ritara úr hópi stjórnarmnna.
Greinargerð:
*Formaður mun verða kosinn sérstaklega á þingi ASÍ-UNG.
*Starfsmaður stjórnar ASI-UNG hefur séð um að rita fundargerð stjórnar.
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