
 
Reglugerð um endurgreiðslu á félagsgjaldi til 
meðlima í trúnaðarráði 
 

Samþykkt í stjórn Eflingar 29. október 2020 og tekið upp af trúnaðarráði 12. 
nóvember 2020. 

 

Stjórn Eflingar – stéttarfélags samþykkir hér með eftirfarandi reglugerð varðandi endurgreiðslu á 
félagsgjaldi til meðlima í trúnaðarráði Eflingar. Reglugerðin gildir fyrir starfsárið 2020-2021 sbr. 
gildistíma í 8. gr. 

1. Almennt 
1.1 Meðlimir í trúnaðarráði Eflingar skulu fá félagsgjald sitt til Eflingar endurgreitt í lok starfsárs í 
hlutfalli við þann fjölda funda sem þeir sækja á starfsárinu samkvæmt nánari skilmálum sem lýst er í 
neðangreindu. Er þetta gert til að hvetja til mætingar á fundi trúnaðarráðs og koma til móts við kostnað 
sem félagsmenn bera af mætingu á þá. Reglugerðin er í samræmi við undangenga umræðu og 
ákvarðanir í stjórn og trúnaðarráði Eflingar haustið 2020. 

2. Endurgreiðslubært félagsgjald 
2.1 Endurgreiðslubært félagsgjald í skilningi reglugerðar þessarar er 0,7% af mánaðarlegum 
heildarlaunum félagsmanns sem greitt hefur verið í félagssjóð Eflingar á starfsárinu. Miðað er við að 
starfsár teljist frá 1. júní og til 31. maí ár hvert með vísun til þess að aðalfundur skal skv. 28. gr. laga 
Eflingar haldinn fyrir lok maí ár hvert. Aðeins það gjald sem hefur verið löglega og að fullu greitt 
samkvæmt iðgjaldaskrá félagsins telst endurgreiðslubært. 

3. Endurgreiðslubærir fundir á starfsárinu 
3.1 Þeir fundir í trúnaðarráði sem fyrirhugaðir eru, löglega boðaðir og í reynd haldnir á starfsárinu eru 
endurgreiðslubærir. Einnig teljast aðalfundur Eflingar og ársfundur Gildis endurgreiðslubærir fyrir 
trúnaðarráðsfélaga og ígildi trúnaðarráðsfundar í skilningi reglugerðar þessarar. 

3.2 Stjórn ábyrgist að fyrir liggi samþykkt fundaáætlun á hverjum tíma þar sem fram koma 
fyrirhugaður fjöldi og tímasetningar endurgreiðslubærra funda. Skrifstofa Eflingar ábyrgist að 
fundaáætlun sé jafnan aðgengileg trúnaðarráðsfélögum. 

3.3 Komi til þess að fyrirhuguðum fundi sé aflýst og enginn fundur skipulagður í staðinn fellur hann út 
úr forsendum útreiknings á endurgreiðslu sbr. 5. gr. 

4. Endurgreiðslubært setutímabil félagsmanns 
4.1 Hámarksupphæð endurgreiðslu til félagsmanns takmarkast af þeim fjölda funda á starfsárinu sem 
fellur á setutímabil hans í trúnaðarráði. Ákvæði þetta á t.d. við um félagsmenn sem fara úr trúnaðarráði 
eða taka sæti í því á starfsárinu hvort sem er vegna skipunar nýs trúnaðarráðs þann 1. janúar annað 
hvert ár skv. 15. og 26. gr. laga Eflingar eða vegna skipunar félagsmanns sem varamanns í stað 
aðalmanns sem hætt hefur störfum sbr. 3. mgr. 15. gr. laga Eflingar. 



5. Útreikningur á endurgreiðslubæru félagsgjaldi 
5.1 Eftirfarandi reikniregla gildir um endanlega heildarupphæð hins endurgreidda félagsgjalds þegar 
að greiðslunni kemur í tilviki hvers félagsmanns: 

x * y/z 

x = heildarupphæð félagsgjalds sem greitt var af félagsmanni á undangengnu starfsári 
y = fjöldi endurgreiðslubærra funda sem félagsmaður sótti á setutíma hans í trúnaðarráði á 
starfsárinu 
z = fjöldi endurgreiðslubærra funda á starfsárinu 

6. Staðfesting á mætingu 
6.1 Endurgreiðsla er aðeins reiknuð vegna funda sem félagsmaður mætir á með staðfestum hætti óháð 
forföllum af hvaða ástæðum sem er og óháð því hvort um slík forföll er tilkynnt eða ekki. 

6.2 Skrifstofa Eflingar fylgist með og staðfestir mætingu trúnaðarráðsfélaga á alla endurgreiðslubæra 
fundi og heldur skrá utan um hana. 

6.3 Skrifleg staðfesting á mætingu á viðkomandi fund er send út til félagsmanns í gegnum tölvupóst á 
uppgefið netfang félagsmanns að fundi loknum. Fái félagsmaður ekki skriflega staðfestingu á mætingu 
á fund sem hann var engu að síður viðstaddur skal hann gera athugasemd með því að senda tölvupóst 
til skrifstofu félagsins eigi síðar en þremur sólarhringum eftir fundardag. 

6.4 Ef upp kemur ágreiningur um hvort félagsmaður hafi mætt á fund skal byggt á því hvort skrifleg 
staðfesting á mætingu sbr. gr. 6.3 hafi verið send. Dugi það ekki til úrlausnar á ágreiningi skal stjórn 
félagsins fjalla um hann. Heimilt er að áfrýja úrskurði stjórnar til trúnaðarráðs og er þá úrskurður 
trúnaðarráðs endanlegur. 

7. Framkvæmd greiðslu 
7.1 Að afloknum síðasta endurgreiðslubæra fundi starfsársins og að mótteknu iðgjaldi síðasta mánaðar 
starfsársins reiknar skrifstofa Eflingar út upphæð endurgreiðslu félagsgjalds fyrir hvern 
trúnaðarráðsfélaga skv. reiknireglu sbr. 5. gr. og leggur hana inn á bankareikning viðkomandi að 
fengnum nauðsynlegum greiðsluupplýsingum. 

8. Gildistími 
8.1 Reglugerð þessi tekur þegar gildi og gildir fyrir starfsárið 2020-2021 með fyrirvara um samþykki 
trúnaðarráðs á fyrirhuguðum trúnaðarráðsfundi 12. nóvember 2020. Skal reglugerðin auglýst 
trúnaðarráðsfélögum um leið og fundurinn 12. nóvember 2020 er boðaður til að þeir séu upplýstir um 
að sá fundur muni teljast endurgreiðslubær. 

8.2 Stjórn Eflingar skal í lok starfsársins 2020-2021 meta árangur og framkvæmd reglugerðarinnar 
með það í huga að ákvarða hvort framlengja skuli gildistíma reglugerðarinnar, eftir atvikum 
ótímabundið að undangengnum nauðsynlegum efnisbreytingum. 

 

Viðauki: Fundaáætlun 2020-2021 
Samkvæmt fundaáætlun stjórnar og trúnaðarráðs Eflingar 2020-2021 eru fundir áformaðir á 
eftirfarandi dagsetningum (um er að ræða fundi í trúnaðarráði nema annað sé tekið fram) og myndu 
þeir teljast endurgreiðslubærir nema jólafundur dags. 17. desember: 

1. 12.11.2020 
2. 10.12.2020 
3. 17.12.2020 (jólafundur) 



4. 14.01.2021 
5. 11.02.2021 
6. 11.3.2021 
7. 08.04.2021 
8. 15.04.2021 (óákv) (ársfundur Gildis) 
9. 06.05.2021 (aðalfundur Eflingar) 
10. 20.05.2021 

Er því samtals um að ræða 9 endurgreiðslubæra fundi á starfsárinu. Yrðu þeir væntanlega 1-2 fleiri á 
starfsári þar sem allir fundir frá upphafi starfsárs teldust endurgreiðslubærir. 


