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Fundargerð 100. aðalfundar Ljósmæðrafélags Íslands sem 

haldinn var þann 18. maí 2019 í fundarsal BHM í Borgartúni 6 

 

 

1) Setning fundar og kosning fundarstjóra og fundarritara  

 
Áslaug Valdsdóttir, formaður LMFÍ, tekur til máls og setur fundinn kl. 13:00. Hún býður 

fundargesti velkomna og tilnefnir Hildi Kristjánsdóttur og Ástþóru Kristinsdóttur sem 

fundarstjóra. Fundurinn samþykkir það. 

Tveir fundarritarar eru tilnefndir: Bergrún Svava Jónsdóttir og Guðlaug María Sigurðardóttir. 

Fundurinn samþykkir það. 

 

2) Skýrsla stjórnar (sjá fundargögn) 

Áslaug kynnir skýrslu stjórnar. 

 

3) Reikningar félagsins lagðir fram til samþykkis (sjá fylgiskjal) 

Inga Sigríður, gjaldkeri félagsins, kynnir reikninga félagsins. 

Reikningarnir eru samþykktir af fundargestum. 

 

Katrín Sif kemur með athugasemd varðandi ábyrgð stjórnar á reikningum félagsins, sem 

fram kemur í áritun frá endurskoðanda. Hún telur að stjórnin hafi ekki forsendur til að 

bera ábyrgð á reikningum félagsins. 

Áslaug svarar því þannig að öll útgjöld félagsins eru borin undir stjórnina og gerðu 

endurskoðendur enga athugasemd við aðkomu stjórnar varðandi reikinga félagsins. 

Katrín telur að nauðsynlegt sé að breyta orðalagi í áritun óháðs endurskoðanda til stjórnar 

og hluthafa í LMFÍ. 

 

4) Fjárhagsáætlun næsta árs kynnt (sjá fylgiskjal) 

Inga Sigríður, gjaldkeri félagsins, kynnir fjárhagsáætlun næsta árs. 

Valgerður Lísa spyr út í sjóði félagsins – Inga Sigga útskýrir mun á þeim 

María Haraldsd spyr hvort komið hafi til tals að gefa félagsmönnum val  um að fá 

Ljósmæðrablaðið rafrænt. Inga Sigga og Áslaug svara. Það er dýrara – ekki hægt að gera 

hvoru tveggja. Reynsla annara er að auglýsingatekjur hafa lækkað töluvert við að rafræna 

útgáfuna. Inga Sigríður minnir á fylgjuappið sem er á leiðinni og mun leysa af prentuðu 

útgáfuna af Fylgjunni 

 

Fjárhagsáætlun félagsins er samþykkt af fundargestum. 

 

5) Tillögur til lagabreytinga og aðrar tillögur  

 

Lagabreytingatillögur 
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Ekki bárust neinar lagabreytingartillögur. 

 

Aðrar tillögur 

Ekki bárust neinar aðrar tillögur 

 

Katrín Sif Sigurgeirsdóttir ber upp tillögu sem ekki hafði borist skriflega með tilsettum 

fyrirvara og er því ekki í aðalfundargögnum. 

 

Ályktun Katrínar er svohljóðandi. 

 

Í kjölfar þeirrar miklu vinnu Kjarnefndar sl. ár hefur verið mikil þörf á að hafa verksvið 

kjarnefndarfélaga skýrara. Þannig er þörf á að útbúa samantekt yfir verkefni 

nefndarinnar, með upplýsingum um gerð kjarasamninga og gang samningaviðræðna. 

Einnig væri gott að hafa þar að finna skýringar á algengum hugtökum sem fylgja þessu 

starfi og leiðbeiningar um það hvert sé hægt að leita eftir aðstoð og upplýsingum 

(tengilið t.d. innan BHM). 

 

Það hefur ekki síður reynt á það að upplýsingaflæði þarf að vera óhindrað og tryggt milli 

allra í kjaranefnd og stjórn félagsins. Nú og svo þarf að skilgreina verkefni og ábyrgð 

formanns Kjaranefndar annars vegar og formanns félagsins hins vegar. 

 

Hvað varðar svo upplýsingaflæði og gagnsæi þá hef rætt að á stjórnafundum félagsins og 

legg það nú til hér sem ályktun á aðalfundi að fundargerðir stjórnar séu aðgengilegri 

félagskonum. Ég tel að gagnsæi og góðar upplýsingar í rauntíma séu grundvöllur að 

samheldni og framgangi. Þetta á einnig við um bókhald félagsins, það er mín skoðun að 

félagsmenn /konur ættu að hafa óheftan aðgang að bókhaldi félagsins í rauntíma. Ekki 

bara ársuppgjör fyrir árið á undan. Við höfum færst nokkuð vel í rafrænan 

upplýsingaheim og getum án efa fundið trausta og góða leið þar til að auðvelda 

félagskonum aðgengið að upplýsingum Í RAUNTÍMA. 

 

Katrín Sif Sigurgeirsdóttir 

Ljósmóðir og fráfarandi stjórnarmaður í LMFÍ og 

fráfarandi formaður Kjaranefndar LMFÍ  

 

Ástþóra bendir á að til séu upplýsingar frá 2013 varðandi verksvið kjaranefndar. Það sé 

þó nauðsynlegt að endurskoða þær. Margar athugasemdirnar í ályktun Katrínar séu þess 

eðlis að þær ættu að vera lagabreytingar. Tillögur um lagabreytingar þurfa að berast 

skriflega með fyrirvara fyrir aðalfund. 

Áslaug þakkar fyrir ályktunina og telur vissulega nauðsynlegt að skoða og endurskoða 

innra starf félagsins. Það standi til að fara í þá vinnu en vegna anna vegna 100 ára 

afmælis félgasins og NJF ráðstefnu þá hefur ekki verið ráðrúm til þess. 

 

mailto:formadur@ljosmodir.is
http://www.ljosmaedrafelag.is/


LJÓSMÆÐRAFÉLAG ÍSLANDS 

 (The Icelandic Midwives´ Association) 
  Stofnað árið 1919  

____________________________________________________________________ 
Borgartúni 6, 105 Reykjavík, Iceland  sími/tel.: +354 564 6099 / +354 861 6855 

Kennitala 560470-0299 formadur@ljosmodir.is, www.ljosmaedrafelag.is 

 

Kostnaður við rafrænar kosningar er verulegur en séu í vinnslu hjá BHM 

 

Björg Sigurðardóttir kemur fram með ahugasemdir varðandi störf Siðanefndar.  

 

Tillaga um breytingar á vinnureglum Siðanefndar Ljósmæðrafélags Íslands, borin upp 

á aðlfundi Ljósmæðrafélags Íslands 18. maí 2019 

Að gefnu tilefni fer ég fram á að verklagi Siðanefndar Ljósmæðrafélags Íslands verði breytt til 

aukins gegnsæis. Það er ekki ásættanlegt að hægt sé að senda erindi til Siðanefndar þar sem 

félagar í Ljósmæðrafélaginu eru, sem dæmi, bornir sökum sem ekki eiga við rök að styðjast, 

jafnvel upplognum sökum. Að sá sem kvartað er yfir, fái ekki formlega tilkynningu um erindi sem 

þá varðar, eða upplýsingar um hver sendi inn erindi og hver kvörtunin er. Auk þess sem ekki  er 

gefinn möguleiki á að sá sem málið varðar fái að verja sig og koma fram með sína hlið á 

málinu. Jafnvel vikið úr trúnaðarstörfum á vegum félagsins án þess að fá að vita hvað væri í 

gangi. 

Það er full ástæða til að  vinnubrögð og starfsreglur Siðanefndar verði endurskoðuð og breytt í 

viðunandi nútímalegt horf. Benda má á siðareglur annarra heilbrigðisstétta til viðmiðunar þegar 

endurskoðun fer fram. Þá er einnig nauðsynlegt að taka tillit til þeirra laga sem snúa að 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og það að stjórn félagsins ástundi hlutleysi gagnvart 

félagsmönnum. Það er brýnt að skoða mál frá öllum hliðum og rétt að muna að niðurstaða 

Siðanefndar er ekki dómur og að enginn er sekur fyrr en sekt er sönnuð. Það er dómstóla að 

skera úr um slíkt. 

Björg Sigurðardóttir 

 

Áslaug svarar því til að þetta falli undir endurskoðun á innra starfi félagsins og mun það 

verða gert. 

 

 

6) Skýrslur nefnda/deilda  

Sjá fundargögn 

 

Hildur ber upp skýrslur nefnda til samþykktar. Ekki er þörf á að lesa upp skýrslurnar þar 

sem þær hafa borist fundargestum með aðalfundargögnum 

 

Skýrsla ritnefndar  

Samþykkt án athugasemda. 

 

Skýrsla kjaranefndar 

Katrín Sif ber upp breytingar á skýrslu kjaranefndar. 

Breyting hefur orðið á niðurlagi skýrslunnar og er hún nú svohljóðandi 
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Sú breyting verður nú á kjaranefndinni að Katrín, Ella Björg, Hildur og 

Guðlaug hafa ákveðið að hætta í nefndinni og því flest sæti í nefndinni laus og við 

vonumst til að félagskonur stökkvi á það tækifæri að starfa að kjaramálum félgasins 

 

Margrét Bjarnadóttir biður um skýringar. Katrín segist bara geta svarað fyrir sig og ber 

við samskiptavanda. Einnig nefnir Katrín að hún telji að kjaranefndarkonur hafi ekki 

fengið greitt fyrir þá miklu vinnu sem unnin var í tengslum við síðustu kjarabaráttu. Inga 

Sigríður, gjaldkeri, sýnir þá skjal sem sýnir hvað kjaranefndarkonur hafa fengið greitt 

fyrir utan formlega fundi nefndarinnar. 

 

Björg Sigurðardóttir spyr hvort rétt sé að skipta um formann 

Hildur skýrir út að vantrauststillaga á formann verði að berast 4 vikum fyrir aðalfund og 

að 1/3 allra félagsmanna verði að vera að baki hennar. 

 

 

Kristbjörg Magnúsdóttir kemur fram með athugasemdir varðandi greiðslur til 

kjaranefndar. Segir að það hafi áður verið greitt aukalega fyrir aukastörf kjaranefndar. 

 

Guðrún Sigríður Ólafsdóttir kemur fram með athugasemd um að það sé mikilvægt að 

skýrt sé hvað greiða eigi fyrir og hvað ekki. Aldrei hefur verið vel greitt fyrir félagsstörf 

og að það þurfi að vera ljóst frá upphafi fyrir hvað sé greitt og hvað ekki. 

 

Sigríður Haraldsdóttir spyr hvort þetta séu nýjar fréttir varðandi „uppsögn“ allra í 

kjaranefndar þar sem að skýrsla í aðalfundargögnum sé ný. Hún lýsir yfir stuðningi við 

Áslaugu. 

 

 

Álfheiður Árnadóttir kemur í pontu og lýsir ánægju með störf Áslaugar og lýsir yfir 

stuðningi við hana. Hún þakkar einnig kjaranefnd fyrir unninn störf. Hún bendir á að 

félagsstörf hafi aldri verið vel greidd ef eitthvað og að á bak við störf félagsins sé ómæld 

ógreidd vinna. 

 

María Haraldsdóttir bendir á að deila á milli kjaranefndar og stjórnar virðist vera meira 

um samskiptaörðugleika frekar en bein fjárútlát. Réttara væri að leita lausna við þá deilu 

annars staðar en á aðalfundi 

 

Skýrsla sjóðanefndar 

Samþykkt 

 

Skýrsla siðanefndar 
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Kristbjörg kemur með athugasemd við skýrslu siðanefndar og segir að 

siðanefnd hafi borist eitt erindi fyrir 9. maí og er þess ekki getið í skýrslunni. Þar sem 

enginn er viðstaddur úr siðanefnd þá er ekki hægt að svara fyrir skýrsluna og hún því 

samþykkt eins og hún liggur fyrir. 

 

Skýrsla fræðslunefndar 

Skýrsla barst ekki. Fulltrúi fræðslunefndar, Guðlaug María Sigurðardóttir, segir nefndina 

hafa verið óvirka á árinu. 

 

Skýrsla skemmtinefndar 

Skýrsla barst ekki þar sem ekki var nein skemmtinefnd var starfandi þetta ár. 

 

Skýrsla Norðurlandsdeildar 

Samþykkt  

 

Skýrsla Ljósanna 

Samþykkt  

 

 

7) Stjórnar- og nefndakosningar  

Sjá fundargögn 

 

Hér eru einungis getið breytinga í stjórn og nefndum. 

Allar kosningar fara fram með handauppréttingum 

 

Stjórn 

Framboð Ingu Maríu Hlíðar til varaformanns er samþykkt án athugasemda og er hún 

kosin í stjórn 

Framboð Bryndísar Ástu til gjaldkera er samþykkt án athugasemda og er hún kosin í 

stjórn 

 

Guðlaug María hefur ákveðið að gefa aftur kost á sér í embætti vararitara og Eythe L. 

Mangindin dregur framboð sitt til vararitara til baka. Framboð Guðlaugar Maríu er því 

samþykkt og er hún endurkjörin í stjórn sem vararitari. 

 

Ljóst er að vegna úrsögn allra úr kjaranefnd þá er ekki neinn formaður í þeirri nefnd og 

því vantar meðstjórnanda (formann kjaranefndar) í stjórn 

 

Ritnefnd 

Anna Guðný Hallgrínsdóttir er kosin í ritnefnd. 
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Kjaranefnd 

Allir meðlimir kjaranefndar hafa ákveðið að hætta í nefndinni og ljóst að það vantar 

margar 

 

Inga María Hlíðar gefur kost á sér í kjaranefnd og er framboð hennar samþykkt. Hún er 

því kosin í kjaranefnd. 

 

Ekki berast nein önnur framboð í kjaranefnd og því ljóst að boða þarf til stjórnarfundar 

og svo til aukaaðalfundar þar sem kosning til kjaranefndar verður á dagskrá. 

 

Kjörnefnd 

Það vantar eitt framboð í kjörnefnd. 

Á fundinum býður Bryndís Ásta sig fram og er framboð hennar samþykkt og hún því 

kosin í kjörnefnd 

 

Siðanefnd 

Það eru tvo sæti aðalmanna laus í siðanefnd og fjórar ljósmæður gefa kost á sér. Því er 

kosið um setu í siðanefnd. 

Katrín Sif hættir sem varamaður og gefur Ella Björg kost á sér í það sæti. Ekki er 

nauðsynlegt að kjósa um það. 

Í leynilegra kosningu eru Ástþóra Kristinsdóttir og Katrín Sif kosnar til setu sem 

aðalmenn í siðanefnd 

 

 

Inga María Hlíðar ber fram tillögu um að endurskoðað hvernig greiðslum til kjaranefndar 

verði háttar. 

Ef ljóst er að kjarabaráttu verði hörð og dýr þá sé boðið til félagsfundar og þar ákveðið 

með tilliti til fjárhagstöðu félagsins hvað sé ásættanlegt að eyða miklu fé í kjarabaráttu. 

(athugasemd ritara – félagsfundur hefur ekki vald til að ákveða útgjöld félagsins. Öll 

útgjöld þarf að ákveða á stjórnarfundi) 

 

Inga María leggur einnig til að fráfarandi nefndir boði nýjar nefndir á fund og á þeim 

fundi yrði nýr formaður kosinn og því ætti að vera hægt að tryggja það að allar nefndir sé 

skipaðar formanni 

 

 

8) Önnur mál  

Engin önnur mál hafa borist. 

 

Fundi slitið formlega kl. 15 
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Skemmtidagskrá 

Eftir venjulega aðalfundarstörf kom Pálmar Ragnarsson fyrirlesari og fjallaði um jákvæð 

samskipti á vinnustöðum 

 

Dagskrá lokið kl. 16:30 
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