
Tillögur stjórnar ASÍ-UNG um breytingar á samþykktum 

 

 

Núgildandi 4. gr. er svohljóðandi: 

 

Þing ungs launafólks skal halda a.m.k. einum mánuði fyrir reglulegt þing. Aðildarfélög 

ASÍ hafa rétt til að senda einn fulltrúa hvert með full réttindi á þing ASÍ-UNG. 

Aðildarfélögum er heimilt að senda einn aukafulltrúa á þingið.  

 

Aukafulltrúar eru með tillögu- og málfrelsisrétt en ekki atkvæðisrétt. 

 

 

Tillaga er um að 4. gr. verði svohljóðandi: 

 

Þing ungs launafólks skal halda árlega, fyrir lok nóvembermánaðar og ákveður stjórn 

ASÍ-UNG þingstað og þingtíma. Aðildarfélög ASÍ hafa rétt til að senda einn fulltrúa 

hvert með full réttindi á þing ASÍ-UNG. Aðildarfélögum er heimilt að senda einn 

aukafulltrúa á þingið.  

 

Aukafulltrúar eru með tillögu- og málfrelsisrétt en ekki atkvæðisrétt. 

 

 

 

 

 

 

Núgildandi 15. gr. er svohljóðandi: 

 
 
Þing ASÍ-UNG kýs í níu manna stjórn til tveggja ára. Auk þess skal kjósa fimm 
varamenn til sama tíma. 
 
Kjörgengir sem formaður og í stjórn ASÍ-UNG eru fullgildir félagsmenn aðildarfélaga 

ASÍ á aldrinum 18-35 ára. 
 
Kjörnefnd gerir tillögu um níu einstaklinga til stjórnar og fimm til vara. 
 
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 leynileg 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 
landssvæða 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. 
 
Fulltrúar aðildarfélaga fara með atkvæðisrétt í samræmi við þann úthlutaða fjölda 
fulltrúa aðildarfélaga á næsta sambandsþingi ASÍ sem aðildarfélag hefði hlotið sé 
miðað við félagsmenn á aldrinum 16-35 ára. 
 



Tillaga er um að 15. gr. verði svohljóðandi: 

 

Stjórn ASÍ-UNG skipa níu stjórnarmenn. Varamenn í stjórn eru þrír. 

 

Stjórnarmenn eru kosnir til tveggja ára í senn á þingi ASÍ-UNG. Skal kjósa á víxl 

annars vegar fimm stjórnarmenn og hins vegar fjóra stjórnarmenn. Varamenn í 

stjórn eru þrír og skal kosið í þær stöður á hverju þingi til eins árs í senn. 

 

Kjörgengir í stjórn ASÍ-UNG eru fullgildir félagsmenn aðildarfélaga ASÍ á aldrinum 18-

35 ára. 
 
Kjörnefnd gerir tillögu um aðal- og varamenn í stjórn í samræmi við þau sæti sem 
eru í kjöri hverju sinni sbr. 2. mgr. Í kjörnefnd skal kjósa á hverju þingi þrjá 
einstaklinga. 
 
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 í embætti. 
 
Berist fleiri framboð fer fram leynileg kosning um öll sæti í stjórn ASÍ-UNG. Þeir 

einstaklingar sem flest atkvæði fá í þau stjórnarsæti sem kosið er um hverju sinni 

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 
landssvæða 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. 
 
Fulltrúar aðildarfélaga fara með atkvæðisrétt í samræmi við þann úthlutaða fjölda 
fulltrúa aðildarfélaga á næsta sambandsþingi ASÍ sem aðildarfélag hefði hlotið sé 
miðað við félagsmenn á aldrinum 16-35 ára. 
 
 
Bráðabirgðaákvæði vegna breytingatillögu á tilhögun stjórnarkjörs 
 
Á þingi ASÍ-UNG árið 2020 skal kjósa fjóra stjórnarmenn til eins árs. 
 
 

 

 

 

 

 

Núgildandi 16. gr. er svohljóðandi: 

 

Stjórn ASÍ-UNG skiptir með sér verkum á fyrsta fundi stjórnar eftir kjör hennar á þingi 

ASÍ-UNG. Kjósa skal formann og varaformann úr hópi stjórnarmanna. 

 

Stjórn ASÍ-UNG heldur fundi, þegar formaður kalla hana saman, eða ef minnst 3 

stjórnarmenn æskja þess. 

 
Fundur stjórnar er lögmætur, þegar meirihluti stjórnarmanna er viðstaddur. 
 
 



 
Tillaga er um að 16. gr. verði svohljóðandi: 
 
 
Stjórn ASÍ-UNG skal skipta með sér verkum á fyrsta fundi stjórnar eftir hvert þing ASÍ-

UNG. Kjósa skal formann og varaformann úr hópi stjórnarmanna. 

 

Stjórn ASÍ-UNG heldur fundi, þegar formaður kalla hana saman, eða ef minnst þrír 

stjórnarmenn æskja þess. 

 
Fundur stjórnar er lögmætur, þegar meirihluti stjórnarmanna er viðstaddur. 
 

 

 

 

 

 

 


