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26. þing Landssambands ísl. verzlunarmanna 
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Tillögur stjórnar LÍV um breytingar á lögum sambandsins. 
 
 

2. grein 
Sambandið er heildarsamtök starfsfólks í verslunar-,  og skrifstofufólks- og þjónustugreinum.  
 

3. grein 
Markmið sambandsins er: 

Að vera sameiginlegur vettvangur aðildarfélaganna allra verslunarmannafélaga og deilda 
verslunarmanna til að vinna að bættum kjörum og öðrum hagsmunamálum félagsmanna. 
 
Að styðja og þjónusta aðildarfélögin í starfi þeirra, svo sem í vinnudeilum og kjarasamningum. 
 
Að beita sér fyrir aukinni samvinnu milli aðildarfélaga. 
 
Að beita sér fyrir samræmdum reglum og gagnkvæmum stuðningi milli aðildarfélaga. 
 
Að beita sér fyrir því að aðildarfélögin séu sem öflugastar félagsheildir og að félög séu ekki smærri 
en svo að þau geti veitt félagsmönnum sínum alla nauðsynlega þjónustu. 
 
Að leitast við að samræma grundvallarstefnu aðildarfélaga sinna í kjaramálum og standa að gerð 
kjarasamninga eftir því, sem aðildarfélögin fela því hverju sinni. 
 
Að beita sér fyrir aukinni starfsmenntun, starfsþjálfun, endur- og símenntun félagsmanna. 
 
Að koma fram fyrir hönd aðildarfélaga sinna í sameiginlegum málum og öðru sem þau verða ásátt 
að fela því. 
 
Að sinna samstarfi við önnur samtök launþega innanlands og utan. 

 
4. grein 

Í sambandinu geta verið öll verslunarmannafélög eða deildir verslunarmanna, sem uppfylla skilyrði 
laga þessara. Ódeildarskipt félög geta einnig fengið aðild að sambandinu fyrir þá félagsmenn sína 
sem starfa í greininni. 
 

8. grein 
Sambandsþing hefur æðsta vald í málefnum sambandsins og skulu þar tekin fyrir þau mál, sem varða 
sambandið og aðildarfélög þess.  Það er lögmætt, ef löglega er til þess boðað og þegar 2/5 fulltrúa 
eru mættir. 
  
Reglulegt þing skal haldið fyrir lok nóvembermánaðar annað hvert ár.  Það skal boða bréflega með 
a.m.k. tveggja mánaða fyrirvara til allra aðildarfélaga ásamt drögum að dagskrá og ákveður stjórn 
LÍV fundarstað og tíma.  Vakin skal athygli á 6 vikna fyrirvara aðildarfélaganna til að leggja mál fyrir 
þingið. 
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Fastir dagskrárliðir reglulegs þings skulu vera: 
a. Afgreiðsla kjörbréfa 
b. Skýrsla stjórnar 
c. Reikningar sambandsins 
d. Starfs- og fjárhagsáætlun fyrir næsta kjörtímabil 
e. Ákvörðun skatts til sambandsins 
f. Kosning stjórnar og skoðunarmanna 
g. Lagabreytingar, ef tillögur um þær liggja fyrir 
h. Kosning kjörnefndar 
i. Reikningar starfsmenntasjóðanna 

 
Að öðru leyti ákveður stjórn dagskrá þingsins og skal hún send aðildarfélögunum a.m.k. 4 vikum áður 
en það hefst. 
 
Auk þeirra dagskrárliða, sem stjórn þannig ákveður, skal taka á dagskrá tillögur, sem óskað hefur 
verið ákvörðunar um af einstökum aðildarfélögum, enda hafi slíkar óskir borist stjórn a.m.k. 6 vikum 
fyrir þingið.  
 
VR sér um Þing getur falið aðildarfélagi/-félögum LÍV daglegan rekstur sambandsins í samræmi við 
samkomulag LÍV og VRað hluta eða öllu leyti. 
 

10. grein 
Stjórn getur boðað til aukaþings með 2ja vikna fyrirvara, ef hún telur ástæðu til.  Stjórn er skylt að 
kalla saman aukaþing, ef meiri hluti aðildarfélaganna krefst þess skriflega. 
 

14. grein 
Kjörgengi 

Kjörgengir til trúnaðarstarfa fyrir sambandið eru allir fullgildir félagsmenn þeirra 
verslunarmannafélaga og deilda verslunarmanna, sem aðild eiga að sambandinu.  Ennfremur fullgildir 
félagsmenn sem starfa í greininni og eru félagsmenn í ódeildarskiptum verkalýðsfélögum, sem eiga 
aðild að sambandinu. 
 

15. grein 
Starfsmenn þingsins 

Formaður sambandsins setur þing sambandsins og stjórnar fundi þar til forseti þingsins hefur verið 
kjörinn.  
 
Kosinn skal forseti þingsins, varaforseti svo og tveir ritarar.  Fráfarandi stjórn undirbýr allar kosningar 
aðrar en kjör stjórnar og skoðunarmanna sbr. 8. grein.  Fulltrúum er heimilt að tilnefna aðra en stjórn 
og kjörnefnd tilnefnir. 
 
Nefndir: 
Kosin skal 7 manna kjörnefnd, sem undirbýr kosningu stjórnar og skoðunarmanna.  Nefndin skal 
starfa milli þinga og þar til kosningu er lokið.  Tillögur hennar skulu liggja frammi við upphaf 
þingfundar. 
 
Stjórn sambandsins skipar 3ja manna kjörbréfanefnd, sem hefur störf fyrir þingið. 
 
Þingið stofnar aðrar nefndir eða vinnuhópa eftir því sem við á. 
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16. grein 
Kjör stjórnar og skoðunarmanna 

Stjórn skipa 711 aðalmenn og 710 til vara.  Stjórnin skal kjörin á reglulegu sambandsþingi. 
 
Kjörtímabil stjórnar er tvö ár. 
Formaður sambandsins skal kosinn sérstaklega og síðan 610 aðrir aðalmenn og 710 varamenn. 
Ennfremur skulu kosnir 2 skoðunarmenn reikninga og einn til vara. 
 
Kosningar skulu vera skriflegar og bundnar við uppástungur. Tillögur kjörnefndar skulu liggja fyrir 
við upphaf þingsins og þurfa aðrar tillögur að hafa borist innan tveggja klukkustunda frá 
þingsetningu.  Komi eigi uppástungur um fleiri en kjósa skal, er sjálfkjörið.   Kosningar fara fram 
skv. ákvæðum 18. greinar.  
 

17. grein 
Stjórn kýs sér varaformann, gjaldkera og ritara og skiptir að öðru leyti með sér verkum. 
 
Ef embættismenn stjórnar láta af störfum á kjörtímabilinu kýs stjórnin mann í staðinn úr sínum 
hópi fyrir þann tíma, sem eftir er til þings. 

 
19. grein 

Stjórn ræður öllum málefnum sambandsins milli þinga og getur innan þeirra takmarkana þeirra, sem 
sambandslögin og samþykktir þinga setja, skuldbundið sambandið með ályktunum sínum og gerðum. 
 

21. grein 
Stjórn tekur til meðferðar öll þau mál, sem ekki teljast daglegur rekstur.  Hún ræður einnig 
framkvæmdastjóra sambandsins eftir því sem samþykktir sambandsþinga ákveða. 
 

22. grein 
Stjórnin heldur fundi þegar formaður kallar saman fund eða 2 úr stjórn óska þess. 
Fundur er lögmætur þegar meirihluti stjórnar er mættur. 
Sé starfandi framkvæmdastjóri sambandsins skal hann sitja fundi stjórnar. Þegar stjórn undirritar 
skjöl fyrir sambandið þarf undirskriftir formanns og tveggja stjórnarmanna.  Stjórnin getur falið 
framkvæmdastjóra eða þeim sem falið er að sjá um rekstur sambandsins allar undirskriftir. 
 

27. grein 
Gjalddagi skattsins er fjórum sinnum á ári 1. febrúar janúar, 1. apríl, 1. júlí og 1. október og skal 
greiða hann fyrirfram fyrir einn ársfjórðung í senn.  Þrjár fyrstu greiðslurnar skal áætla með hliðsjón 
af skattgreiðslum aðildarfélags fyrir næsta ár á undan. 
 
Greiði aðildarfélag ekki skatt sinn til sambandsins bæði hvað varðar skatthluta LÍV og ASÍ á réttum 
gjalddaga, skal reikna dráttarvexti á gjaldfallna skuld þess frá 10. þriðja degi eftir gjalddaga (sbr. lög 
ASÍ).  
 

31. grein 
Reikningar sambandsins 

Stjórn skal hafa lokið reikningum sambandsins fyrir hvert almanaksár fyrir 1. mars ár hvert og skulu 
reikningarnir liggja frammi endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda fyrir 1. apríl ár hvert og skulu 
þeir lagðir fyrir næsta reglulega þing. 
Þau ár, sem ekki eru haldin þing skal leggja reikningana fyrir formannafund LÍV. Þeir skulu síðan 
lagðir til fullnaðarafgreiðslu fyrir næsta þing.  Senda skal reikninga til aðildarfélaganna eigi síðar en 2 
vikum fyrir þing. 
 

33. grein 
Formannafundur 
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Halda skal fund formanna og stjórnar LÍV það ár, sem ekki er haldið þing. og skal leitast við að halda 
hann í tengslum við ársfund ASÍ.   
 
 


