
LANDSSAMTÖK ÍSLENSKRA STÚDENTA 

LÍS 

 

 

 

 

 

VERKLAG LÍS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Efnisyfirlit 

1 Fulltrúaráð .......................................................................................................................... 1 

1.1 Fulltrúi ......................................................................................................................... 1 

1.2 Varamaður ................................................................................................................... 2 

1.3 Fundir fulltrúaráðs ....................................................................................................... 2 

1.4 Ritari fulltrúaráðs ......................................................................................................... 2 

2 Framkvæmdastjórn ............................................................................................................. 3 

2.1 Formaður ..................................................................................................................... 3 

2.1.1 Hlutverk og skyldur .............................................................................................. 3 

2.2 Varaformaður ............................................................................................................... 4 

2.2.1 Hlutverk og Skyldur ............................................................................................. 4 

2.2.2 Lagabreytingarnefnd ............................................................................................ 5 

2.3 Ritari ............................................................................................................................ 5 

2.3.1 Hlutverk og skyldur .............................................................................................. 5 

2.4 Fjármálastjóri ............................................................................................................... 6 

2.4.1 Hlutverk og skyldur .............................................................................................. 6 

2.4.2 Fjármálanefnd ....................................................................................................... 7 

2.5 Markaðsstjóri ............................................................................................................... 8 

2.5.1 Hlutverk og skyldur .............................................................................................. 8 

2.5.2 Markaðsnefnd ....................................................................................................... 8 

2.6 Alþjóðaforseti ............................................................................................................ 10 

2.6.1 Hlutverk og skyldur ............................................................................................ 10 

2.6.2 Alþjóðanefnd ...................................................................................................... 11 

2.7 Gæðastjóri .................................................................................................................. 11 

2.7.1 Hlutverk og skyldur ............................................................................................ 11 

2.7.2 Gæðanefnd ......................................................................................................... 13 



 

 

 

2.8 Ráðgjafanefnd gæðaráðs ............................................................................................ 14 

2.9 Jafnréttisfulltrúi ......................................................................................................... 14 

2.9.1 Hlutverk og skyldur ............................................................................................ 14 

2.9.2 Jafnréttisnefnd .................................................................................................... 15 

2.10 Fundir Framkvæmdastjórnar .................................................................................. 16 

3 Nefndir ............................................................................................................................. 17 

3.1 Skipun í fastanefndir .................................................................................................. 17 

3.1.1 Auglýst í stöður .................................................................................................. 17 

3.2 Almennar hæfniskröfur og viðmið ............................................................................ 18 

3.2.1 Hæfniskröfur samkvæmt auglýsingu: ................................................................ 18 

3.3 Valferli ....................................................................................................................... 19 

3.4 Fundir nefnda ............................................................................................................. 19 

3.5 Skyldur og ábyrgð nefndarmeðlima .......................................................................... 20 

3.6 Skipun stúdents í Gæðaráð íslenskra háskóla ............................................................ 20 

4 Fundarsköp ....................................................................................................................... 22 

4.1 Fundarstjóri ................................................................................................................ 22 

4.2 Umræður á fundi ........................................................................................................ 23 

4.3 Atkvæðagreiðslur ....................................................................................................... 24 

4.3.1 Opinber atkvæðagreiðsla .................................................................................... 24 

4.3.2 Leynileg atkvæðagreiðsla ................................................................................... 24 

4.4 Fundarritari ................................................................................................................ 24 

4.5 Fundarmenn ............................................................................................................... 25 

5 Trúnaðarmenn .................................................................................................................. 26 

6 Siða- og jafnréttisreglur .................................................................................................... 27 

6.1 Þáttökureglur í starfi LÍS ........................................................................................... 27 

6.1.1 Almennar reglur ................................................................................................. 27 

6.2 Afsögn eða brottvikning ............................................................................................ 28 



 

 

 

6.3 Vantraust á formann .................................................................................................. 28 

7 Landsþing ......................................................................................................................... 29 

7.1 Þingfulltrúar ............................................................................................................... 30 

7.2 Aukalandsþing ........................................................................................................... 30 

7.3 Þingsköp .................................................................................................................... 30 

7.4 Lagabreytingar á landsþingi ...................................................................................... 31 

7.4.1 Framkvæmd lagabreytinga á landsþingi............................................................. 31 

7.5 Kjörstjórn ................................................................................................................... 32 

7.6 Kosningar á Landsþingi ............................................................................................. 33 

7.6.1 Almennar kosningar ........................................................................................... 33 

7.6.2 Kosningar til embætta í framkvæmdastjórn ....................................................... 33 

8 Skiptafundur ..................................................................................................................... 35 

9 Skjalastjórnun ................................................................................................................... 37 

9.1 Valdaskipting skjala .................................................................................................. 37 

10 Stefnur LÍS ....................................................................................................................... 38 

10.1 Endurskoðun .......................................................................................................... 38 

11 Fjármál ............................................................................................................................. 39 
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1 Fulltrúaráð 1 

Fulltrúaráð LÍS skal skipað tveimur fulltrúum frá hverju aðildarfélagi sem tilnefndir eru á 2 

landsþingi ásamt formanni LÍS sem kjörinn er sérstaklega. Fulltrúaráð er með hæsta 3 

ákvörðunarvald innan LÍS á milli landsþinga. 4 

1.1 Fulltrúi 5 

• Æskilegt yrði að í fulltrúaráði sitji a.m.k. einn stjórnarmeðlimur aðildarfélags. 6 

• Hvert aðildarfélag tilnefnir á landsþingi ár hvert einn fulltrúa sem situr í fulltrúaráði í 7 

tvö ár. 8 

• Aðildarfélög hafa ráðrúm á milli landsþings og skiptafundar, til að tilnefna fulltrúa og 9 

varamann sé það ekki mögulegt á þeim tíma er landsþing er haldið. Fulltrúinn skal þá 10 

tilnefndur skriflega og skal tilnefningin berast fulltrúaráði LÍS og öllum 11 

aðildarfélögum.  12 

• Hver fulltrúi í fulltrúaráði situr þar fyrir hönd aðildarfélags síns og tekur þannig 13 

ákvarðanir í nafni þess aðildarfélags. 14 

• Fulltrúar hafa fullan þátttökurétt við afgreiðslu mála innan fulltrúaráðs. 15 

• Fulltrúar skulu sinna vinnu sinni af heilindum og í samræmi við stefnur og lög LÍS. 16 

• Fulltrúar bera ábyrgð á miðlun upplýsinga til sinna aðildarfélaga. 17 

• Fulltrúar skulu mæta á fundi fulltrúaráðs, kynna sér gögn og taka virkan þátt á fundum. 18 

• Fulltrúar hafa rétt á að mæta á fundi í fjarfundabúnaði. 19 

• Fulltrúum er skylt að boða forföll ef þeir telja sig ekki geta verið viðstaddir á fundum 20 

ráðsins. Fulltrúar skulu boða varamann á fundinn fyrir sína hönd. 21 

• Við afsögn skal fulltrúi senda skriflega tilkynningu til fulltrúaráðs og aðildarfélags síns. 22 

Afsögn tekur gildi um leið og hún hefur verið afgreidd á næsta fundi fulltrúaráðs. 23 

• Ef fulltrúi mætir ekki eða varamaður fyrir hans hönd á fulltrúaráðsfund, í persónu eða 24 

fjarfundabúnaði, tvisvar í röð skal sá hinn sami fá aðvörun frá formanni og aðildarfélag 25 

látið vita um leið. Fulltrúanum skal gefið færi á að bregðast við aðvöruninni og er það 26 
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mat fulltrúaráðs hverju sinni hvort viðbrögðin teljist fullnægjandi. Teljist viðbrögð 27 

fulltrúa ófullnægjandi getur fulltrúaráð tekið ákvörðun um að víkja honum úr 28 

fulltrúaráði með auknum meirihluta atkvæða. Varamaður tekur sæti fulltrúans á meðan 29 

skipað er í stöðuna að nýju. 30 

• Fulltrúaráð skal ákvarða starfs- og launakjör innan samtakanna.  31 

• Fulltrúaráð sækir heimild um fjármagn til fjármálastjóra LÍS. 32 

1.2 Varamaður 33 

• Aðildarfélög tilnefnda einnig tvo varamenn fyrir fulltrúa sem gegna því hlutverki í eitt 34 

ár.   35 

• Varamenn hafa rétt til setu, málfrelsi og tillögurétt á fundum fulltrúaráðs. Í fjarveru 36 

fulltrúa hefur varamaður sömu réttindi og ber sömu skyldur og fulltrúinn. 37 

1.3 Fundir fulltrúaráðs 38 

• Fulltrúaráð skal funda a.m.k. á sex vikna fresti og eru fundirnir opnir stúdentum nema 39 

annað sé tekið fram. 40 

• Fulltrúar hafa hver um sig eitt atkvæði og ræður einfaldur meirihluti atkvæða. Ef 41 

atkvæði falla að jöfnu ræður atkvæði formanns. 42 

• Fulltrúaráðsfundur telst lögmætur ef löglega til hans er boðað. 43 

• Fundarboði skal svara innan þriggja sólarhringa frá því að það er sent út. 44 

1.4 Ritari fulltrúaráðs 45 

• Fulltrúaráð skal í byrjun starfsárs skipa í stöðu ritara fulltrúaráðs. 46 

• Ritari fulltrúaráðs skal rita fundargerðir á fulltrúaráðsfundum. 47 

• Ritari ber ekki sömu skyldur og ritari framkvæmdastjórnar. 48 

 49 

 50 

 51 
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2 Framkvæmdastjórn 52 

Í framkvæmdastjórn sitja formaður, varaformaður, ritari, fjármálastjóri, alþjóðaforseti, 53 

gæðastjóri, markaðsstjóri og jafnréttisfulltrúi sem kosnir eru í embætti á landsþingi. Kosið er í 54 

embætti innan framkvæmdastjórnar á hverju landsþingi. Framkvæmdastjórn sækir umboð sitt 55 

til fulltrúaráðs. Fulltrúar í framkvæmdastjórn bera ábyrgð á miðlun upplýsinga til fulltrúaráðs. 56 

Við atkvæðagreiðslu á fundum framkvæmdastjórnar hefur hver fulltrúi eitt atkvæði og ræður 57 

einfaldur meirihluti atkvæða. Fulltrúar hafa rétt til setu, málfrelsi og tillögurétt á fundum 58 

fulltrúaráðs og landsþingi. 59 

2.1 Formaður 60 

• Formaður LÍS er formaður framkvæmdastjórnar og fulltrúaráðs LÍS.  Formaður er 61 

kjörinn í eitt ár í senn.  62 

2.1.1  Hlutverk og skyldur 63 

• Formaður skal hafa yfirsýn yfir alla starfsemi samtakanna og þekkja þau mál sem liggja 64 

fyrir samtökunum hverju sinni. 65 

• Formaður skal boða framkvæmdastjórnar- og fulltrúaráðsfundi, leggja fram dagskrá og 66 

stýra fundum. 67 

• Formaður stýrir fundum framkvæmdastjórnar og fulltrúaráðs. 68 

• Formaður skal senda fundargögn á fulltrúa með góðum fyrirvara samkvæmt lögum. 69 

• Formaður skal koma fram fyrir hönd félagsins og vera málsvari þess á opinberum 70 

vettvangi. 71 

• Formaður skal hafa umsjón með yfirlýsingum í nafni samtakanna og skal hann leggja 72 

þær fyrir fulltrúaráð til samþykktar áður en þær eru gefnar út. Aukinn meirihluta þarf 73 

innan fulltrúaráðs til að samþykkja yfirlýsingar til birtingar. Atkvæðagreiðsla má fara 74 

fram rafrænt svo lengi sem fulltrúar hafi að minnsta kosti tvo sólahringa til að kynna 75 

sér innihald yfirlýsingarinnar. 76 

• Hann skal gæta jafnt að hagsmunum allra aðildarfélaga og gæta hlutleysis í hvívetna. 77 
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• Formaður er talsmaður samtakanna og skal því vera í samskiptum við mennta- og 78 

menningarmálaráðuneyti og aðra hagaðila. Skal halda ræður og erindi á ráðstefnum og 79 

fundum sem varða stúdenta sé þess óskað. 80 

• Hann skal vera ábyrgur fyrir miðlun upplýsinga til fulltrúa og varamanna í fulltrúaráði 81 

um alla starfsemi LÍS og til aðildarfélaga. 82 

• Formaður hefur ekki atkvæðisrétt á fundum fulltrúaráðs nema að atkvæði falla að jöfnu.  83 

• Starfs- og launakjör formanns eru ákvörðuð af fulltrúaráði. 84 

• Formaður verður að kynna sér allt útgefið efni samtakanna (stefnur, verklag, 85 

ársskýrslur, handbækur og svo framvegis). 86 

2.2 Varaformaður 87 

• Varaformaður er kjörinn á landsþingi samtakanna til eins árs. 88 

2.2.1 Hlutverk og Skyldur 89 

• Varaformaður skal sinna formennsku í fjarveru formanns. 90 

• Varaformaður þarf að vera meðvitaður um allt það sem er í gangi innan samtakanna. 91 

• Varaformaður skal aðstoða formann við gerð fundardagskrár og önnur tilfallandi 92 

verkefni. 93 

• Varaformaður sækir umboð sitt til fulltrúaráðs. 94 

• Varaformaður LÍS sér um lagabreytingar en ganga þarf úr skugga um það á hverju ári 95 

að lögin séu í samræmi við starf samtakanna.  96 

• Ekki er nauðsynlegt að breyta lögum samtakanna árlega en endurskoðun er skylda.  97 

• Varaformaður þarf þó ekki að vera löglærður einstaklingur en verður að tryggja að í 98 

nefndinni séu einstaklingar sem lagt hafa einhverja stund á lögfræði.  99 

• Varaformaður er formaður lagabreytingarnefndar. 100 

• Varaformaður sér um að boða lagabreytingarnefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 101 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara.  102 
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• Varaformaður hefur umsjón með sameiginlegu skjala- og gagnasafni 103 

lagabreytingarnefndar sem geymd er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar 104 

tilgerðri möppu sem tilheyrir lagabreytingarnefnd. 105 

2.2.2  Lagabreytingarnefnd 106 

• Ráðnir eru fulltrúar í lagabreytingarnefnd samkvæmt verklagi um nefndir, sjá skipun í 107 

nefndir. 108 

• Í lagabreytinganefnd sitja þeir sem hafa áhuga á lögum LÍS, að þeim sé fylgt og að þau 109 

séu uppfærð. Að minnsta kosti tveir aðilar – auk varaformanns – þurfa að sitja í 110 

lagabreytinganefnd eigi nefndin að teljast virk. Ekki eru settar fastar skorður hvað það 111 

varðar hverjir mega sitja í lagabreytinganefnd að öðru leyti en að þar skal í það minnsta 112 

vera einn löglærður einstaklingur eða í laganámi. 113 

• Lagabreytinganefnd sér um að endurskoða lög LÍS á hverju ári og tryggja að þau séu í 114 

samræmi við starf samtakanna og að samtökin fari eftir lögunum í hvívetna. Þá skal 115 

lagabreytinganefnd endurskoða verklagsreglur samtakanna á hverju ári.  116 

• Þurfi að breyta lögum er umræða um málið tekin fyrir í lagabreytinganefnd sem leggur 117 

svo tillögu fyrir framkvæmdastjórn. Þá geta framkvæmdastjórn og fulltrúaráð vísað því 118 

til lagabreytinganefndar að fjallað verði um tiltekin mál sem varða lög samtakanna.   119 

• Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 120 

möppu sem tilheyrir lagabreytinganefnd. 121 

2.3 Ritari 122 

Ritari er kjörinn á landsþingi samtakanna til eins árs.  123 

2.3.1 Hlutverk og skyldur 124 

• Ritari skal rita fundargerðir fyrir hvern framkvæmdastjórnarfund, á vinnudögum og 125 

vinnuþingum stjórnar. 126 

• Ritari ber ábyrgð á að skipa sér staðgengil eigi síður en degi fyrir fund sjái hann sér 127 

ekki fært á að mæta. 128 

• Ritari skal skila af sér fullunni fundargerð til framkvæmdastjórnar fyrir næsta fund 129 

stjórnar. Fundargerð skal borin upp til samþykktar í byrjun næsta fundar. 130 
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• Hann skal halda utan um mætingu stjórnarmanna á fundi og ber ábyrgð á varðveislu og 131 

vistun fundargagna samtakanna. 132 

• Ritari hefur umsjón með sameiginlegum gögnum samtakanna, á þeim sé gott skipulag 133 

og hægt að finna öll þau gögn er samtökin varða. 134 

2.4 Fjármálastjóri 135 

Fjármálastjóri er kjörinn á landsþingi samtakanna til eins árs í senn. 136 

2.4.1 Hlutverk og skyldur 137 

• Fjármálastjóri skal hafa yfirumsjón með fjármálum samtakanna og er heimilt að veita 138 

aðilum innan samtakanna takmarkað fjárhagslegt umboð til þess að verja í sérstök 139 

verkefni sem fulltrúaráð hefur áður samþykkt. 140 

• Fjármálstjóri ber ábyrgð á því að greiða þau gjöld er samtökunum ber að greiða og 141 

innheimta kröfur. 142 

• Fjármálastjóri sækir umboð sitt til fulltrúaráðs. 143 

• Fjármálastjóri ber ábyrgð á því að ráða bókara til að hafa yfirumsjón um bókhald 144 

félagsins, telji hann það nauðsynlegt. 145 

• Ef fjármálastjóri vill sjá um bókhaldið sjálfur skal hann gera það á skilvirkan og 146 

auðlesanlegan hátt til að auðvelda nýjum fjármálastjóra sem tekur við starfi hans. 147 

• Fjármálastjóri skal sjá um að starfsmönnum LÍS séu greidd laun, borga launatengd 148 

gjöld og útbúa launaseðla. 149 

• Fjármálastjóri skal sjá um gerð fjárhagsáætlunar í upphafi starfsárs og leggja fyrir 150 

fulltrúaráð til samþykktar. 151 

• Fjármálastjóri skal senda svokallað TDI-skjal (Total disposable income) til ESU þegar 152 

þess er óskað (yfirleitt gert að sumri). 153 

• Fjármálastjóri tekur saman árs- og efnahagsreikning og skal kynna ársreikning á 154 

landsþingi LÍS og bera hann upp til samþykktar. 155 

• Við prókúruskipti skal fjármálastjóri, í samvinnu við formann LÍS, sjá til þess að fara 156 

með fundargerð til fulltrúaráðs þar sem prókúruskipti eru samþykkt skv. 62. gr. laga 157 

samtakanna sem fjalla um prókúruskipti í viðskiptabanka samtakanna. 158 
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• Fjármálastjóri er ábyrgur fyrir fjáröflun og hefur umsjón með gerð styrktar- og 159 

viðskiptasamninga.  160 

• Fjármálastjóri skal kynna nýkjörnum fjármálastjóra fyrir reikningum og bókhaldi 161 

félags þegar nýkjörin stjórn tekur við. 162 

• Fjármálastjóri skal ekki endurgreiða gjöld ef kvittun/fylgiskjal er ekki til staðar og skal 163 

hann halda utan um fylgiskjöl fyrir bókhald félagsins. 164 

• Fjármálastjóri skal ákveða dagpeningakerfi fyrir fulltrúa LÍS á erlendum vettvangi. 165 

• Fjármálastjóri er formaður fjármálanefndar.  166 

• Fjármálastjóri sér um að boða fjármálanefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 167 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara.  168 

• Fjármálastjóri hefur umsjón með sameiginlegu skjala- og gagnasafni fjármálanefndar 169 

sem geymd er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu sem 170 

tilheyrir fjármálanefnd. 171 

2.4.2  Fjármálanefnd 172 

• Skipaðir eru fulltrúar í fjármálanefnd samkvæmt verklagi um nefndir, sjá skipun í 173 

nefndir. 174 

• Fjármálanefnd er skipuð amk tveimur aðilum að undanskildum fjármálastjóra. 175 

• Fjármálanefnd skal sjá um fjármögnun samtakanna. 176 

• Fjármálanefnd sækir um styrki fyrir hönd félagsins, bæði almenna styrki gegn 177 

auglýsingar sem og stærri styrki s.s. frá Erasmus+. 178 

• Fjármálanefnd hefur rétt á að semja um styrktar- og viðskiptasamninga við fyrirtæki 179 

fyrir hönd samtakanna sem skal svo samþykkt af fulltrúaráði áður en undirritað er. 180 

• Fjármálanefnd sækir umboð sitt til fulltrúaráðs.  181 

• Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS á þar tilgerðu 182 

svæði sem tilheyrir fjármálanefnd. 183 

 184 
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2.5 Markaðsstjóri 185 

Markaðsstjóri er kjörinn á landsþingi samtakanna til eins árs í senn. 186 

2.5.1 Hlutverk og skyldur 187 

• Markaðsstjóri skal vekja athygli á LÍS í samfélaginu, þá sérstaklega meðal framhalds- 188 

og háskólanema.  189 

• Markaðstjóri sækir umboð sitt til fulltrúaráðs. 190 

• Í upphafi stjórnartíðar nýrrar framkvæmdastjórnar ber markaðstjóri ábyrgð á mótun 191 

áætlunar varðandi markaðsstarfsemi LÍS fram að næsta landsþingi. Áætlun þessi er 192 

lifandi og breytist stöðugt yfir tímabil hvers fulltrúaráðs en miðað er við að 193 

markaðsstjóri leggi fram drög að áætluninni fyrir fulltrúaráð einum mánuði eftir að 194 

hann tekur formlega við embætti. 195 

• Markaðsstjóri ber ábyrgð á útgáfu LÍS svo sem á heimasíðu, samfélagsmiðlum og 196 

prenti. Hann ber ábyrgð á að miðlarnir séu ávallt virkir.  197 

• Markaðsstjóri sér um viðburði sem haldnir eru á vegum samtakanna. 198 

• Markaðsstjóri hefur yfirumsjón með markaðsnefnd, heldur utan um starf nefndarinnar 199 

og ber ábyrgð á því að markaðsnefndin sinni hlutverki sínu vel.  200 

• Markaðsstjóri er formaður markaðsnefndar. 201 

• Markaðsstjóri sér um að boða markaðsnefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 202 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara.  203 

• Markaðsstjóri hefur umsjón með sameiginlegu skjala- og gagnasafni markaðsnefndar 204 

sem geymd er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu sem 205 

tilheyrir markaðsnefnd. 206 

2.5.2  Markaðsnefnd 207 

• Skipaðir eru fulltrúar í markaðsnefnd samkvæmt verklagi um nefndir, sjá skipun í 208 

nefndir. 209 

• Í markaðsnefnd  sitja allir þeir sem hafa áhuga á markaðsmálum LÍS, a.m.k. tveir aðilar 210 

– auk markaðsstjóra – þurfa að sitja í markaðsnefnd teljist nefndin vera virk. Stefna 211 
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skal að því að í nefndinni sitji einn ritstjóri sem heldur utan um ritað efni sem gefið er 212 

út og einn aðili sem hefur þekkingu og áhuga á stafrænni og myndrænni miðlun. 213 

• Markaðsnefnd sér um að koma LÍS á framfæri í samfélaginu öllu, þó sérstaklega 214 

háskólasamfélaginu, og mótar í sameiningu stefnu um hvernig það skal gert.  215 

• Markaðsnefnd hefur umsjón með heimasíðu samtakanna (Sjá nánar upplýsingar um 216 

heimasíðuna hér en búa þarf til skjal innan markaðsnefndar um heimasíðuna). 217 

• Markaðsnefnd hefur samband við fjölmiðla. 218 

• Markaðsnefnd sér um að samfélagsmiðlar sem LÍS er á (Facebook, Instagram og 219 

Twitter) séu stöðugt virkir. 220 

• Markaðsnefnd sér til þess að fréttaflutningur varðandi LÍS, hvort sem er í formi ritaðra 221 

greina eða annarskonar fréttatilkynninga sé stöðugur og virkur. Ákjósanlegt væri ef 222 

eitthvað fréttatengt efni er varðar LÍS kæmi fram a.m.k. einu sinni í viku.  223 

• Markaðsnefnd getur verið í forsvari á framhaldsskóla- og háskólakynningum í 224 

samstarfi við formann, auk þess að sjá um að kynna LÍS á háskóladeginum (ásamt 225 

öðrum meðlimum LÍS).  226 

• Markaðsnefnd þarf – stöðu sinnar vegna – að þekkja starf LÍS út og inn, sökum þess að 227 

hún sér um að kynna starf samtakanna fyrir aðilum sem vita lítið sem ekkert um starf 228 

samtakanna.  229 

• Markaðsnefnd sækir umboð sitt fulltrúaráðs. 230 

• Markaðsnefnd sér um skipulagningu allra viðburða samtakanna og getur einnig fengið 231 

það hlutverk að skipuleggja viðburði fyrir þátttakendur í starfi LÍS. 232 

• Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 233 

möppu sem tilheyrir markaðsnefnd.  234 

 235 

 236 

  237 
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2.6 Alþjóðaforseti 238 

Alþjóðaforseti er kjörinn á landsþingi til eins árs.  239 

2.6.1 Hlutverk og skyldur 240 

• Alþjóðaforseti hefur umsjón með alþjóðastarfi, samskiptum við stúdentasamtök 241 

annarra landa og regnhlífarsamtök stúdenta í Evrópu og víðar.  242 

• Alþjóðaforseti er ábyrgur fyrir og sér um þátttöku íslenskra stúdenta á alþjóðlegum 243 

fundum og ráðstefnum.  244 

• Alþjóðaforseti skal leggja fyrir fulltrúaráði og framkvæmdastjórn áætlun í upphafi 245 

starfsárs, einum mánuði eftir kjör, þar sem fram kemur hvernig starfinu verður sinnt og 246 

hvað hann sér fyrir sér á komandi starfsári. Áætlunin er lifandi og getur breyst eftir því 247 

sem starfinu vindur fram. 248 

• Alþjóðaforseti skal tryggja það að LÍS eigi fulltrúa á helstu ráðstefnum ESU og NOM 249 

erlendis eftir því sem fjárhagur samtakanna leyfir. Hann skal gæta þess að kostnaði sé 250 

haldið í lágmarki. Alþjóðaforseti skal því vera í virku sambandi við fjármálastjóra. 251 

• Alþjóðaforseti skal sjálfur, og sjá til þess að aðrir aðilar sem fara erlendis á ráðstefnur 252 

fyrir hönd LÍS, fylla út staðlaða skýrslu sem hægt er að finna á sameiginlegum 253 

gagnagrunni samtakanna. 254 

• Alþjóðaforseti skal fylgja endurgreiðslufyrirkomulagi sem fjármálastjóri ákveður í 255 

byrjun starfsárs og sjá til þess að allir fulltrúar LÍS sem hafa rétt á endurgreiðslu vegna 256 

þátttöku á ráðstefnum eða fundum á erlendum vettvangi haldi utan um kvittanir. 257 

• Alþjóðaforseti skal upplýsa fulltrúaráð og framkvæmdastjórn um alþjóðastarf 258 

samtakanna.  259 

• Alþjóðaforseti skal sjá til þess að vekja athygli á stefnu LÍS um alþjóðavæðingu í 260 

íslensku háskólasamfélagi og að henni sé fylgt.  261 

• Alþjóðaforseti er formaður alþjóðanefndar. 262 

• Alþjóðaforseti sér um að boða alþjóðanefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 263 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara.  264 
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• Alþjóðaforseti hefur umsjón með sameiginlegu skjala- og gagnasafni alþjóðanefndar 265 

sem geymd er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu sem 266 

tilheyrir alþjóðanefnd. 267 

2.6.2  Alþjóðanefnd 268 

• Skipaðir eru fulltrúar í Alþjóðanefnd samkvæmt verklagi um nefndir, sjá skipun í 269 

nefndir. 270 

• Alþjóðanefnd sitja þeir sem hafa áhuga á alþjóðlegu stúdentasamstarfi, a.m.k. tveir 271 

aðilar – auk alþjóðaforseta – þurfa að sitja í alþjóðanefnd teljist nefndin vera virk.  272 

• Alþjóðanefnd skal taka þátt í undirbúningi fulltrúa LÍS sem sækja ráðstefnur og fundi 273 

erlendis sem felst í því að lesa yfir fundargögn, ákveða afstöðu LÍS í þeim málum sem 274 

tekin eru fyrir, undirbúa erindi, vinnustofur og fleira. .  275 

• Alþjóðanefnd er ábyrg fyrir skipulagi alþjóðlegra viðburða á Íslandi og annarra 276 

viðburða sem LÍS taka þátt í að skipuleggja erlendis í samstarfi við aðrar viðeigandi 277 

nefndir, svo sem markaðsnefnd og fjármálanefnd. 278 

• Alþjóðanefnd tekur þátt í alþjóðlegum verkefnum sem ekki falla inn í verkahring 279 

annarra nefnda.  280 

• Alþjóðanefnd sér um að uppfæra stefnu LÍS um alþjóðavæðinu í íslensku 281 

háskólasamfélagi á minnst þriggja ára fresti líkt og lög samtakanna kveða á um. 282 

Nefndin skal vekja athygli á henni og þrýsta á að stjórnvöld og háskólar fylgi henni. 283 

Það getur nefndin gert með meðal annars greinaskrifum og viðburðum. 284 

• Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðu 285 

gagna- og skjalasafni sem tilheyrir alþjóðanefnd. 286 

 287 

2.7 Gæðastjóri 288 

Gæðastjóri er kjörin á landsþingi til eins árs í senn.  289 

2.7.1 Hlutverk og skyldur 290 

• Gæðastjóri hefur yfirumsjón með gæðastarfi samtakanna og ber ábyrgð á því að 291 

þekking innan samtakanna á gæðamálum sé fullnægjandi. 292 
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• Þá er hlutverk gæðastjóra að efla þekkingu og áhuga hins almenna háskólanema á 293 

gæðamálum.  294 

• Gæðastjóri ber ábyrgð á samskiptum við gæðastjóra háskólanna og fulltrúa stúdenta í 295 

Gæðaráði íslenskra háskóla, ráðgjafanefnd gæðaráðs og ráðgjafarnefnd um 296 

rannsóknarmat 297 

• Gæðastjóri skal sitja, ásamt einu öðrum stjórnarmeðlimi (æskilegt að það sé formaður) 298 

í Ráðgjafarnefnd Gæðaráðs. 299 

• Gæðastjóri skal leggja fyrir fulltrúaráði og framkvæmdastjórn áætlun í upphafi 300 

starfsárs, einum mánuði eftir kjör, þar sem fram kemur hvernig starfinu verður sinnt  á 301 

komandi starfsári. Áætlunin er lifandi og getur breyst eftir því sem starfinu vindur fram. 302 

• Gæðastjóri skal sjá til þess að vekja athygli á stefnu LÍS í gæðamálum og að henni sé 303 

fylgt.  304 

• Æskilegt er að gæðastjóri fundi með stúdentum sem sinna hagsmuna- eða 305 

kennslumálum innan sinna háskóla/deilda og kynni fyrir þeim gæðastefnu LÍS sem og 306 

mikilvægi þess að stúdentar hafi virk áhrif á nám sitt.  307 

• Ætlast er til þess að gæðastjóri hafi þekkingu á eftirfarandi skjölum: gæðastefnu LÍS, 308 

leiðarvísi fyrir stúdenta um eflingu gæða háskólastarfs á Íslandi, Quality Enhancement 309 

Framework Handbook (QEF II). Gæðastjóri skal einnig kynna sér gæðastefnur 310 

háskólanna, þar sem þær eru að finna.  311 

• Önnur skjöl sem æskilegt er að gæðastjóri kynni sér eru: viðmið um æðri menntun og 312 

prófgráður, lög um háskóla, lög um opinbera háskóla og reglur nr. 321/2009 um eftirlit 313 

með gæðum kennslu og rannsókna í háskólum. 314 

• Gæðastjóri sækir umboð sitt til fulltrúaráðs. 315 

• Gæðastjóri er formaður gæðanefndar. 316 

• Gæðastjóri sér um að boða gæðanefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu fundarstjóra, 317 

ásamt því að skipa fundarritara.  318 

• Gæðastjóri hefur umsjón með sameiginlegu skjala- og gagnasafni gæðanefndar sem 319 

geymd er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri möppu sem tilheyrir 320 

gæðanefnd. 321 
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2.7.2  Gæðanefnd 322 

• Skipaðir eru fulltrúar í gæðanefnd samkvæmt verklagi um nefndir, sjá skipun í nefndir 323 

með undantekningu á fulltrúum skipuðum í Gæðaráð og ráðgjafanefnd Gæðaráðs 324 

• Í gæðanefnd sitja þeir sem hafa áhuga á gæðamálum og samræmingu gæðastarfs í 325 

íslenskum háskólum, a.m.k. tveir aðilar – auk gæðastjóra – þurfa að sitja í gæðanefnd 326 

eigi nefndin að teljast virk. Í gæðanefnd sitja einnig tilnefndir fulltrúar í ráðgjafanefnd 327 

gæðaráðs og áheyrnarfulltrúi í gæðaráði íslenskra háskóla. 328 

• Gæðanefnd sér um að auka þekkingu á gæðastjórnun háskóla innan 329 

framkvæmdastjórnar LÍS og meðal stúdenta í háskólakerfinu á Íslandi.  330 

• Gæðanefnd skal taka til umræðu um gæðamál hérlendis og erlendis og fylgjast með 331 

gæðamati háskólanna sem í gangi er hverju sinni. 332 

• Báðir stúdentafulltrúar í gæðaráði íslenskra háskóla eru skipaði til tveggja ára eða til 333 

ágúst 2019. 334 

▪  Það var ákveðið árið 2017, í samráði við þáverandi formann gæðaráðs, að fyrst um 335 

sinn væri erlendur stúdent skipaður sem aðalfulltrúi þar til nægjanleg þekking væri 336 

meðal stúdenta til þess að íslenskur stúdent gæti tekið við.  337 

▪ Það er æskilegt að sá stúdent hafi annaðhvort verið í gæðaráði eða í ráðgjafanefnd 338 

gæðaráðs eða hafi fyrir aðrar sakir mikla þekkingu á háskólakerfinu á Íslandi.  339 

▪ Það ber að athuga að aðalfulltrúi stúdenta í gæðaráði er formlega skipaður af 340 

ráðuneytinu og fær því skipunarbréf þaðan líkt og aðrir meðlimir ráðsins. Þar kemur 341 

fram að hann sé skipaður til lengri tíma en tveggja ára. 342 

▪  Áheyrnarfulltrúi er skipaður af LÍS og fær skipunarbréf samið af gæðastjóra og 343 

undirritað af formanni LÍS og formanni gæðaráðs. 344 

• Gæðanefnd skal halda viðburði sem miða að því að efla þátttöku stúdenta í 345 

gæðaúttektum og efla áhuga hins almenna stúdents á gæðamálum.  346 

• Gæðanefnd sér um að uppfæra stefnu LÍS í gæðamálum á minnst þriggja ára fresti líkt 347 

og lög samtakanna kveða á um. Nefndin skal vekja athygli á henni og þrýsta á að 348 

stjórnvöld og háskólar fylgi henni. Það getur nefndin gert með meðal annars 349 

greinaskrifum og viðburðum. 350 
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• Öll skjöl nefndarinnar eiga heima á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 351 

möppu sem tilheyrir gæðanefnd.  352 

2.8 Ráðgjafanefnd gæðaráðs 353 

Verklag hvað það varða má sjá í fylgiskjali með þessu verklagi. 354 

2.9  Jafnréttisfulltrúi 355 

Jafnréttisfulltrúi er kjörinn á landsþingi til eins árs. 356 

2.9.1 Hlutverk og skyldur 357 

• Jafnréttisfulltrúi skal gæta þess að jafnrétti ríki innan samtakanna.  358 

• Hann skal leitast við að tryggja öllum stúdentum jafnan rétt, jafna stöðu og leggja ríka 359 

áherslu á að allir samfélagsþegnar búi við jafnrétti til náms.  360 

• Jafnréttisfulltrúi skal sjá til þess að vekja athygli á jafnréttisstefnu samtakanna og að 361 

henni sé fylgt.  362 

• Jafnréttisfulltrúi fer fyrir jafnréttisnefnd, sér um að boða fundi og situr þar sem 363 

fundarstjóri. Hann skal einnig skipa fundarritara á fundum.  364 

• Jafnréttisfulltrúi sækir umboð sitt til fulltrúaráðs og um fjármagn til fjármálastjóra. 365 

• Jafnréttisfulltrúi skal taka að sér skipulagningu eða þátttöku viðburða og verkefna 366 

tengdum jafnréttismálum sem LÍS tekur þátt í. 367 

• Jafnréttisfulltrúi, ásamt jafnréttisnefnd, starfar að framgangi og eftirfylgni við 368 

framkvæmd jafnréttisstefnu LÍS og málum sem varða jafnrétti hverju sinni. 369 

• Jafnréttisfulltrúi er formaður jafnréttisnefndar. 370 

• Jafnréttisfulltrúi sér um að boða jafnréttisnefnd á fundi og gegnir jafnframt stöðu 371 

fundarstjóra, ásamt því að skipa fundarritara.  372 

• Jafnréttisfulltrúi hefur umsjón með sameiginlegu skjala- og gagnasafni 373 

jafnréttisnefndar sem geymd er inni á sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 374 

möppu sem tilheyrir jafnréttisnefnd. 375 
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2.9.2  Jafnréttisnefnd 376 

• Skipaðir eru fulltrúar í jafnréttisnefnd samkvæmt verklagi um nefndir, sjá skipun í 377 

nefndir. 378 

• Í jafnréttisnefnd sitja þeir sem  hafa áhuga á starfi nefndarinnar, a.m.k. þrír aðilar - auk 379 

jafnréttisfulltrúa -  þurfa að sitja í jafnréttisnefnd til þess að nefndin teljist virk. Ekki 380 

eru settar fastar skorður hvað það varðar hverjir mega sitja í jafnréttisnefnd. 381 

• Jafnréttisnefnd, ásamt jafnréttisfulltrúa, starfar að framgangi og eftirfylgni við 382 

framkvæmd jafnréttisstefnu LÍS og málum sem varða jafnrétti hverju sinni. 383 

• Jafnréttisnefnd LÍS leggur áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð og að jafnréttis verði gætt 384 

á öllum sviðum starfsemi LÍS.  385 

• Eitt meginhlutverk jafnréttisnefndar er að vera framkvæmdastjórn LÍS til ráðgjafar um 386 

jafnréttismál í víðum skilningi og veita umsagnir um erindi sem stjórnin beinir til 387 

nefndarinnar. Nefndinni er þannig ætlað að veita ráðgjöf sem stuðlar að jafnrétti og 388 

sporna gegn mismunun innan samtakanna.  389 

• Miðað er við að jafnvægi ríki á milli áhrifa allra kynja innan samtakanna.  390 

• Jafnréttisnefnd á að rækta tengsl við jafnréttisnefndir aðildarfélaganna.  391 

• Auk þess skal nefndin vinna að bættri stöðu jafnréttismála innan háskólasamfélagsins 392 

og berjast gegn hverskyns mismunun hvort sem er á grundvelli kynferðis, fötlunar, 393 

kynhneigðar, þjóðernis, uppruna, litarháttar, trúarbragða og samfélagsstöðu að öðru 394 

leyti.  395 

• Jafnréttisnefnd á að standa fyrir opinberri umræðu og fræðslu um jafnréttismál innan 396 

háskólasamfélagsins. 397 

• Jafnréttisnefnd á að stuðla að því að allir stúdentar eigi greiðan aðgang að gögnum og 398 

gæðum háskólasamfélagsins sama hver bakgrunnur þeirra er eða staða í lífinu.  399 

• Nefndin á að gera grein fyrir stöðu jafnréttismála innan háskólasamfélagsins og 400 

samtakanna í skýrslu sem er skilað árlega til framkvæmdastjórnar LÍS. 401 

• Öll skjöl nefndarinnar eiga heima í sameiginlegum gagnagrunni LÍS í þar tilgerðri 402 

möppu sem tilheyrir jafnréttisnefnd. Hér er átt við fundargerðir og önnur skjöl sem 403 

viðkoma vinnu nefndarinnar.  404 
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2.10 Fundir framkvæmdastjórnar 405 

• Framkvæmdastjórn skal funda að minnsta kosti einu sinni á þriggja vikna fresti.  406 

• Fundir skulu boðaðir með tryggum hætti, í samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnar 407 

í upphafi hvers starfsárs, að lágmarki viku fyrir settan fundardag. 408 

• Fundarboði skal svara innan þriggja sólarhringa frá því að það er sent út. 409 

• Fundargögn skulu berast í síðasta lagi tveimur sólarhringum fyrir boðaðan fund. 410 

• Framkvæmdastjórnarfundur telst lögmætur sé löglega til hans boðað og aukinn 411 

meirihluti til staðar.  412 

• Við afgreiðslu mála fer hver fulltrúi í framkvæmdastjórn með eitt atkvæði og ræður 413 

einfaldur meirihluti niðurstöðu atkvæðagreiðslu. . Ef atkvæði falla að jöfnu skal 414 

atkvæði formanns gilda tvöfalt.  415 
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3 Nefndir  416 

Í umboði framkvæmdastjórnar skulu starfa sex fastanefndir: lagabreytinganefnd, 417 

fjármálanefnd, alþjóðanefnd, gæðanefnd, markaðsnefnd og jafnréttisnefnd. Formaður nefndar 418 

ber ábyrgð á starfi nefndarinnar og að nefndarmeðlimir séu upplýstir. Þá ber formaður nefndar 419 

einnig ábyrgð á því að halda fulltrúaráði upplýstu um störf nefndarinnar.  420 

3.1 Skipun í fastanefndir 421 

3.1.1 Auglýst í stöður 422 

• Mikilvægt er að hafa auglýsingu greinargóða og því er æskilegt að undirbúa hana með 423 

góðum fyrirvara áður en auglýst er.  424 

• Innihald auglýsingar skal vera yfirfarið á hverju ári til þess að gæta að það sé í takt við 425 

verkefni komandi starfsárs. 426 

▪ Hafa ber í huga að hafa textann stuttan, hnitmiðaðan og faglegan. 427 

▪ Auglýsing skal vera að minnsta kosti á íslensku og ensku. 428 

• Fulltrúaráð auglýsir eftir nefndarmeðlimum innan aðildarfélaga LÍS mánuði eftir slit 429 

landsþings í samráði við nýkjörna framkvæmdastjórn. Þó með þeim fyrirvara að búið 430 

sé að skipa aðila í það embætti sem er yfir viðkomandi nefnd. Þá skal auglýsa í þá nefnd 431 

eigi síðar en hálfum mánuði eftir að skipað er í embætti.  432 

• Umsóknarfrestur skal standa í amk. 7 daga og opnast skal fyrir umsóknir þegar 433 

auglýsing er send út. 434 

• Senda skal aðildarfélögum LÍS póst um auglýsinguna með góðum fyrirvara sbr. 435 

tímasetningu, ítrekunarpóst o.s.frv. Þá er einnig æskilegt að auglýsa  á Instagram, 436 

Facebook (með sponsi) og heimasíðu en einnig að senda auglýsingu með tölvupósti til 437 

aðildarfélaga sem áframsendu hana á sína stúdenta.  Til að fá aðildarfélög til að 438 

áframsenda póst er nóg að senda á þau öll auglýsinguna og texta fyrir ofan sem 439 

inniheldur bón um að áframsenda. Þetta á við öll aðildarfélögin nema SHÍ. Þá þarf að 440 

senda auglýsinguna sem inniheldur ekki texta að ofan beint á hi-nem@hi.is og fer 441 

pósturinn eins og hann lítur út frá þér til allra stúdenta í HÍ. Gott er að senda einnig póst 442 

á shi@hi.is og spyrja hvort þau geti hleypt tölvupóstinum í gegn en þau gefa grænt ljós 443 

á það hvort pósturinn haldi áfram til nemenda. 444 
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• Hafa skal samband við umsækjendur í síðasta lagi í viku eftir að umsóknarfrestur er 445 

liðinn. 446 

3.2  Almennar hæfniskröfur og viðmið 447 

3.2.1 Hæfniskröfur samkvæmt auglýsingu: 448 

I. Að umsækjandi sé í háskólanámi eða að ekki sé meira en ár liðið frá því að umsækjandi 449 

var háskólanemi. 450 

a.) Reynsla af starfi innan stúdentahreyfinga háskólanna er æskileg. 451 

b.) Vilji til þess að fylgja stefnumálum og verklagi LÍS. 452 

c.) Viðbótarhæfniskröfur viðkomandi nefndar. 453 

 454 

II. Jákvæðir kostir umsækjenda sem þegar uppfylla hæfniskröfur 455 

a) Reynsla á sviði sem sótt er um, praktísk reynsla eða akademísk er æskileg. 456 

b) Reynsla af félagsstarfi utan háskólanna er æskileg. 457 

c) Vilji til þess að vinna með öðrum nefndarmeðlimum og til þess að leggja sitt að mörkum 458 

í störfum hennar. 459 

 460 

III. Æskilegi svörun frá umsækjanda 461 

a) Umsóknartexti sem lýsir sýn og áhuga viðkomandi á sviði nefndar sem sótt er um í. 462 

b) Umsóknartexti þar sem öll reynsla sem gæti nýst á sviði viðkomandi nefndar, praktísk 463 

eða akademísk er útlistuð. 464 

3.2.1.1 Ítarlegri útlistun á hæfniskröfum 465 

I.a) Í háskólanámi: 466 

• Einstaklingur sem er skráður í nám hjá einhverri af þeim sjö háskólastofnunum sem 467 

starfræktar eru á Íslandi eða skráður í nám hjá erlendum háskóla. 468 

• Innan við ár síðan aðilinn var í háskólanámi: Ekki er gerð krafa um að umsækjandi hafi 469 

útskrifast úr náminu sem hann/hún var skráð/ur í. 470 

I.b). Störf innan stúdentahreyfinga háskólanna: 471 

• Sérstaklega er tiltekið að um störf innan stúdentahreyfinga háskóla sé að ræða og því 472 

hljóta slík störf meira vægi en önnur störf sem viðkomandi hefur tekið þátt í. Þó teljast 473 

öll slík störf sem kostur og til þeirra skal horft. 474 
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• Störf innan stúdentahreyfinga háskóla skal túlkað á sem víðastan máta; það er stjórnir 475 

eða nefndir nemendafélaga, stúdentafulltrúar í ráðum, deildum og nefndum skóla, 476 

ritstjórnir innan háskólasamfélagsins, hverskonar hagsmunafélög háskólanema, stjórnir 477 

aðildarfélaga LÍS og nefndir o.s.fr. 478 

I.c). Viðbótarhæfniskröfur viðkomandi nefndar: 479 

• Formaður viðkomandi nefndar leyfist að setja upp viðbótarhæfniskröfur sem eiga við 480 

viðkomandi nefnd eins og honum þykir viðeigandi. Það er þó ekki nauðsyn. 481 

II.a). Reynsla á sviði nefndar, praktísk eða akademísk. 482 

• Akademísk: Með akademískri reynslu er átt við að umsækjandi hafi þreytt námskeið 483 

hjá viðurkenndri menntastofnun sem nýtist viðkomandi nefndum eða sitji það nú. 484 

• Praktísk: Með praktískri reynslu er átt við að umsækjandi hafi sjálfur unnið í félags- 485 

eða nefndarstörfum eða komið að slíkri starfsemi með beinum hætti. 486 

II.b). Reynsla af félagsstarfi utan háskólanna 487 

• Reynsla af félagsstarfi utan háskólanna getur verið víðtæk og er það undir hverjum 488 

umsækjenda komið að telja upp það sem hann telur að gæti styrkt sína umsókn. 489 

3.3  Valferli 490 

• Formaður viðkomandi nefndar leggur sitt mat á umsækjendur og velur úr þeim þá sem 491 

hann telur efnilegasta í nefndina. Æskilegt er að formaður samtakanna hitti 492 

umsækjendur. Formaður nefndar skal hafa upplýsingar um alla umsækjendur 493 

aðgengilegar fyrir framkvæmdastjórn og leggur síðan þann hóp umsækjenda sem hann 494 

velur fyrir framkvæmdarstjórn til staðfestingar. 495 

• Hafa ber í huga að leitast skal eftir því að hafa sem fjölbreyttastan hóp einstaklinga 496 

innan nefndarinnar, svo lengi sem ekki er mismunað eftir hæfni eða reynslu. 497 

• Ef fulltrúi stendur fyrir því að geta ekki valið á milli jafnhæfra umsækjenda ber honum 498 

að leggja valið fyrir framkvæmdarstjórn sem svo kýs á milli umsækjenda. 499 

3.4 Fundir nefnda  500 

• Fundir hverrar nefndar skulu vera að jafnaði einu sinni í mánuði yfir starfsárið, á þeim 501 

gilda almenn fundarsköp. 502 
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• Gæta þarf þess sérstaklega að formenn nefnda haldi vel utan um nefndina sína - að 503 

haldnir séu reglulega fundir og nefndarmeðlimir virkjaðir til verka. 504 

• Því meiri sem virkni nefndarinnar er, sér í lagi í upphafi starfsárs, því líklegra eru á því 505 

að nefndarmeðlimirnir komist vel í inn í starfið og geti látið til sín taka í því. 506 

• Því mikilvægt að formaður LÍS sé í góðu sambandi við formenn nefnda og með góða 507 

yfirsýn yfir nefndastarfið.  508 

3.5  Skyldur og ábyrgð nefndarmeðlima  509 

• Um nefndarmeðlimi gilda sömu reglu og aðra fulltrúa samtakanna. Þeim ber að fara 510 

eftir siða-og jafnréttisreglum samtakanna. 511 

• Nefndarmeðlimir skulu leitast eftir því að vera virkir innan sinna nefnda og taka virkan 512 

þátt í starfi samtakanna. 513 

• Nefndarmeðlimir heyra undir formann sinna nefndar. 514 

3.6 Skipun stúdents í Gæðaráð íslenskra háskóla 515 

• Verklag hvað það varðar má sjá í fylgiskjali með þessu verklagi. 516 

3.7 Skipanir í nefndir á vegum opinberra aðila 517 

• Óski opinberir aðilar eftir tilnefningu LÍS í nefndir, starfshópa eða verkefnastjórnir 518 

skal, eftir eðli nefndar hverju sinni, annað hvort kalla eftir tilnefningum frá 519 

framkvæmdastjórn, aðildarfélögum og/eða auglýsa innan aðildarfélaga.   520 

• Auglýsing skal innihalda greinagóða lýsingu á störfum nefndarinnar og þeim 521 

hæfniskröfum og skilyrðum sem fulltrúar LÍS verða að uppfylla. Umsóknum skal ávallt 522 

fylgja ferilskrá og kynningarbréf. Formaður skal skila fullgerðri auglýsingu til 523 

aðildarfélaga 524 

• Fulltrúar samtakna eru valdir með kosningu innan fulltrúaráðs á fundi ráðsins og gildir 525 

þar einfaldur meirihluti. Gefa skal frambjóðendum færi á að kynna sig og sínar áherslur 526 

á fundi fulltrúaráðs annað hvort með myndbandi eða kynningu á staðnum og skal gefa 527 

fulltrúaráði færi á að spyrja alla frambjóðendur spurninga tengdar umræddri stöðu fyrir 528 

kosningar. Í sérstökum tilfellum þar sem gefinn er stuttur tími til tilnefningar og ekki 529 

unt að kalla fulltrúaráð til fundar er heimilt að halda rafrænar kosningar innan ráðsins. 530 
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• Allir fulltrúar LÍS í nefndum sem þessum skulu hafa stefnur og ályktanir samtakanna til 531 

hliðsjónar við vinnu sína innan þeirra. Hagsmunir stúdenta skulu alltaf ráða för í vinnu 532 

fulltrúa. 533 

• Framkvæmdastjórn LÍS skal vera fulltrúunum innan handar hverju sinni með 534 

ráðlagningar, upplýsingar og almenna aðstoð sé þess óskað.  535 

• Fulltrúar LÍS í nefndum sem þessum skulu halda framkvæmdastjórn upplýstum um störf 536 

sín jafnt og þétt yfir skipunartíma sinn og skila skriflegri greinagerð til 537 

framkvæmdstjórnar þegar nefndarsetu er lokið. Fulltrúarnir skulu hitta viðeigandi 538 

meðlimi framkvæmdastjórnar að minnsta kosti einu sinni á vorönn og einu sinni á 539 

haustönn á hverju ári til að ræða vinnu nefndarinnar. 540 

• Framkvæmdastjórn skal sjá um að miðla upplýsingum um starf fulltrúanna til 541 

fulltrúaráðs en fulltrúaráð getur óskað eftir því að fá fulltrúa á fundi ráðsins sjái þau þörf 542 

til þess. Þá geta fulltrúar í nefndunum einnig óskað eftir því að fá að kynna störf sín fyrir 543 

fulltrúaráði.  544 

  545 
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4 Fundarsköp  546 

Innan LÍS, líkt og flestra félagssamtaka og fyrirtækja, gegna fundir ákaflega mikilvægu 547 

hlutverki. Á fundum eru veigamiklar ákvarðanir teknar sem geta haft mikil áhrif á starfsemi 548 

samtakanna. Til þess að fundir séu markvissir, hagkvæmir og skili  árangri þurfa að ríkja 549 

ákveðnar reglur og ákveðið skipulag á fundum samtakanna. Athugið að eftirfarandi texta má 550 

hafa til hliðsjónar þegar kemur að öllum fundum samtakanna. 551 

• Góður undirbúningur er lykilatriði, eigi fundur að verða árangursríkur. Tilgangur 552 

fundarins þarf að vera skýr, semja þarf fundardagskrá og boða fundinn tryggilega. Sjá 553 

má staðlað form af fundarboði og fundardagskrá inni á sameiginlegum gagnagrunni 554 

samtakanna í þar tilgerðri möppu er ber heitið Fundarsköp. 555 

• Við byrjun fundar á formaður að lýsa fundinn settan, greina frá tilgangi fundarins, fara 556 

yfir fundardagskrá og spyrja fundarmenn hvort einhver sé með önnur mál á dagskrá - 557 

sem tekin verða fyrir eftir alla aðra liði dagskrár. 558 

• Bera fundargerð síðasta fundar upp til samþykkis.  559 

• Við upphaf hvers fundar þarf að ganga úr skugga um að fundur sé lögmætur. 560 

4.1 Fundarstjóri 561 

Formaður gegnir hlutverki fundarstjóra á bæði fundum fulltrúaráðs og framkvæmdastjórnar. Þá 562 

gegna formenn nefnda hlutverki fundarstjóra á nefndarfundum. Fundarstjóri gegnir mikilvægu 563 

hlutverki á öllum fundum. Árangur funda ræðst oft af því hvort það sé góður fundarstjóri til 564 

staðar eða ekki.  565 

Fundarstjóri ætti að hafa eftirfarandi hluti í huga: 566 

• Hann þarf að kunna góð skil á lögum samtakanna (lögin þurfa líka að vera tiltæk á 567 

öllum fundum ef leysa þarf úr ágreiningi). 568 

• Fundarstjóri lýsir dagskrá fundar. 569 

• Fundarstjóri gefur fundarmönnum orðið og stjórnar afgreiðslu mála. 570 

• Fundarstjóri þarf að vera réttlátur í stjórn sinni. Hann má ekki láta fundarmenn hafa 571 

áhrif á gjörðir sínar en þarf þó að taka réttmætar ábendingar til greina. 572 
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• Fundarstjóri þarf að gæta hlutleysis í störfum sínum. 573 

• Fundarstjóri þarf að sjá til þess að regla sé á fundum. Ef það er ókyrrð og fundarmenn 574 

virða ekki áminningar fundarstjóra þá hefur fundarstjóri vald til þess að fresta fundi þar 575 

til kyrrð hefur komist á eða jafnvel að slíta fundi. 576 

• Fundarstjóri lýsir fundarslitum er dagskrá hefur verið tæmd.  577 

• Fundarstjóri ætti að undirrita fundargerð ásamt fundarritara. 578 

4.2 Umræður á fundi 579 

Þegar fundarmaður vill taka til máls gefur hann fundarstjóra merki með því að ávarpa hann úr 580 

sæti sínu en lyftir hönd sinni ef annar fundarmaður er að flytja mál sitt. Fundarstjóri skráir nöfn 581 

allra er kveðja sér hljóðs og gefur þeim orðið, að jafnaði í þeirri röð sem þeir hafa kvatt sér 582 

hljóðs. Fundarstjóri þarf að sjá til þess að ræðumenn haldi sig við það efni sem er til umræðu, 583 

og virði reglur um umræðutíma. 584 

• Ef umræður teygjast á langinn eða tími til umræðna er af skornum skammti þá getur 585 

fundarstjóri takmarkað umræður. Þetta er einkum gert með tvennum hætti: 586 

• Tími hvers ræðumanns er takmarkaður t.d. við 3 eða 5 mínútur. 587 

• Mælendaskrá er lokað. 588 

• Fundarstjóri þarf þó að gefa fundarmönnum hæfilegan frest til þess að skrá sig á 589 

mælendaskrá. 590 

• Þá er einnig hægt að takmarka ræðutíma jafnframt því sem mælendaskrá er lokað. 591 

• Það getur komið upp að umræðum sé frestað. Einstakir fundarmenn geta farið fram á 592 

frestun máls ef þeir telja sig geta aflað gagna sem geta haft áhrif á afgreiðslu málsins. 593 

Tillögu um frestun þarf að bera undir fundinn. 594 

• Þegar mælendaskrá er tæmd og enginn kveður sér hljóðs, lýsir fundarstjóri umræðu 595 

lokið. 596 

  597 
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4.3 Atkvæðagreiðslur 598 

Atkvæðagreiðslur á fundum samtakanna fara fram með tvennu móti, þ.e. opinni 599 

atkvæðagreiðslu og/eða leynilegri (skriflegri) atkvæðagreiðslu. 600 

4.3.1 Opinber atkvæðagreiðsla 601 

• Fundarstjóri biður þá sem eru mótfallnir tillögu að rétta upp hönd. Í framhaldi biður 602 

hann þá sem eru samþykkir að rétta upp hönd og að lokum þá sem kjósa að sitja hjá. 603 

• Fundarstjóri og fundarritari telja jafnan atkvæði en ef fundur er fjölmennur og ætla má 604 

að úrslit séu tvísýn skipar fundarstjóri tvo menn til aðstoðar við talningu atkvæða. 605 

• Ef fundarstjóri sér að yfirgnæfandi meirihluti fundarmanna er tillögunni fylgjandi á að 606 

nægja að telja einungis mótatkvæði. Í slíkum tilvikum úrskurðar fundarstjóri: “Tillagan 607 

er samþykkt með þorra atkvæða gegn X atkvæðum. 608 

4.3.2 Leynileg atkvæðagreiðsla 609 

• Fundarmenn greiða atkvæði á atkvæðaseðlum sem dreift er meðal fundarmanna. 610 

• Hver og einn fundarmaður getur óskað leynilegrar atkvæðagreiðslu og er fundarstjóra 611 

jafnframt skylt að verða við því. Þó getur hann leitað álits fundarins, telji hann 612 

ástæðulaust að viðhafa þann afgreiðslumáta. 613 

4.4 Fundarritari 614 

Fundarritari er annar æðsti embættismaður fundar á eftir fundarstjóra.  615 

Fundarritari má hafa eftirfarandi í huga: 616 

• Hlutverk fundarritara er að skrá í stuttu máli aðalatriði þess sem fram fer á fundinum. 617 

Athugið að of algengt er að fundarritarar riti niður nánast allar samræður, orðrétt, sem 618 

fara fram á fundum. Það á alls ekki að vera hlutverk fundarritara, fundarritari á að taka 619 

sama ákvarðanir fundarins á kjarnyrtan máta. 620 

• Fundargerð á að vera sönn og hlutlaus greinargerð um fundinn, störf hans og 621 

niðurstöður. Fundargerðir eru auk þess sögulegar heimildir samtakanna og þurfa þess 622 

vegna að vera mjög vandaðar.  623 

• Við gerð fundargerðar skal fundarritari notast við staðlað form af fundargerð inni á 624 

sameiginlegum gagnagrunni samtakanna í þar til gerði möppu er ber heitið Fundarsköp. 625 
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• Fundarritari skal skrá hvar og hvenær fundur er haldinn, hverjir eru mættir og hverjir 626 

boðuðu forföll. 627 

• Fundarritari skal skrá hvaða mál voru á dagskrá og tekin fyrir. Einnig aðalatriði 628 

umræðna á fundinum. 629 

• Fundarritari skal skrá allar tillögur er fram koma og afgreiðslu þeirra, einnig aðrar 630 

samþykktir er gerðar eru á fundinum. 631 

• Í lok fundar skal fundarritari koma fundargerð fyrir inn á sameiginlegum gagnagrunn 632 

samtakanna svo að fundarmönnum gefist færi á því að setja fram athugasemdir við 633 

ranga bókun. 634 

4.5 Fundarmenn 635 

Þeir sem mæta á fundinn en gegna ekki sérstökum fundarembættum hafa líka ákveðnum 636 

skyldum að gegna. 637 

Þeir ættu að hafa eftirfarandi í huga: 638 

• Að búa sig sem best undir þátttöku á fundinum. 639 

• Að mæta stundvíslega. 640 

• Að fylgjast með störfum fundarins og forðast óþarfa ráp á meðan fundurinn stendur 641 

yfir. 642 

• Að trufla ekki með fram í köllum. 643 

• Að hlíta reglum fundarins.  644 

• Þeir fundarmenn sem taka þátt  á fundi í gegnum fjarfundabúnað eiga að vera tengdir 645 

þeim fjarfundabúnaði sem notast er við hverju sinni 15 mínútum áður en fundur hefst.  646 

  647 
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5 Trúnaðarmenn 648 

• Í upphafi hvers starfsárs skal fulltrúaráð skipa tvo trúnaðarmenn af tveimur kynjum úr 649 

framkvæmdastjórn og/eða fulltrúaráði. Trúnaðarmenn skulu vera til staðar á landsþingi, 650 

nýársþingi, sumarþingi, haustþingi og á öðrum tilfallandi vettvangi. Forfallist 651 

trúnaðarmaður skal fulltrúaráð skipa trúnaðarmann í hans stað. 652 

• Trúnaðarmenn hafa það hlutverk að skera úr um hvort lög og/eða reglur LÍS hafa verið 653 

brotnar. Þeir taka við erindum frá aðilum innan og utan samtakanna en taka ekki upp 654 

mál að eigin frumkvæði. Trúnaðarmenn mæla ekki fyrir um viðurlög við brotum en 655 

taka afstöðu til alvarleika brotsins og hvort um endurtekið brot hafi verið að ræða. Ef 656 

niðurstaða trúnaðarmanna bendir til þess að um sé að ræða brot í starfi í skilningi laga 657 

og reglna LÍS skulu trúnaðarmenn vísa málinu til fulltrúaráðs LÍS sem grípur til 658 

viðeigandi ráðstafanna samkvæmt lögum þessum. 659 

• Ef um er að ræða ágreining eða brot á lagareglum sem falla ekki undir lög og reglur 660 

LÍS vísar trúnaðarmaður málinu til viðeigandi aðila.  661 

• Trúnaðarmenn skulu skrifa undir trúnaðar- og þagnarskylduyfirlýsingu þegar þeir taka 662 

við störfum.  663 

• Trúnaðarmaður skal gæta þess í hvívetna að sinna starfi sínu af heilindum og kostgæfni 664 

  665 
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6 Siða- og jafnréttisreglur 666 

Reglur þessar eru settar fram til að tryggja jafnrétti, jafnt aðgengi og gagnkvæma virðingu 667 

þátttakenda í allri starfsemi LÍS. Tilgangur þeirra er að koma í veg fyrir óæskilega hegðun fólks 668 

innan samtakanna og að ákvarða ferla sem fylgja þarf ef brot kynnu að koma upp. Þátttakendur 669 

í starfi og viðburðum LÍS skulu þekkja efni þessa skjals og fylgja því.  670 

6.1 Þáttökureglur í starfi LÍS 671 

• Þátttakendur skulu taka fullan þátt í skipulagðri starfsemi á meðan á námskeiðum, 672 

pallborðsumræðum og umræðum stendur.  673 

• Þátttakendum ber að mæta á alla skipulagða fundi og í umræðutíma og virða skal þá 674 

tímaramma sem skipuleggjendur auglýsa.  675 

• Þátttakendur skulu virða húsnæði sem nýtt er í starfi LÍS og þar með þær reglur sem 676 

fylgja húsnæðinu sjálfu, auk þess sem þeir skulu huga á ábyrgan hátt að afleiðingum 677 

starfs LÍS á samfélag, umhverfi og náttúru. 678 

6.1.1 Almennar reglur 679 

• Koma skal fram við alla af virðingu óháð félagslegum bakgrunni, kyni, aldri, þjóðerni, 680 

kynhneigð, kyntjáningu, kyneinkennum, kynvitund, trúarlegum skoðunum, 681 

stjórnmálaskoðunum, hreyfihömlunum eða fötlun. 682 

• Sýna skal öðrum virðingu í framkomu, ræðu og riti. Engin mismunun, óbein eða bein, 683 

né nokkurs konar áreitni skal liðin innan samtakanna. 684 

• Ekki skal koma með óviðeigandi athugasemdir eða grínast á forsendum sem byggðar 685 

eru á mismununun. Þvert á móti skal skapa jákvætt andrúmsloft fyrir alla þátttakendur 686 

á bæði formlegum og óformlegum fundum samtakanna. 687 

• Ofangreindar reglur eru ekki tæmandi og tekið verður á tilkynntum brotum þó þau hafi 688 

ekki verið talin upp hér að ofan. 689 

  690 
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6.2 Afsögn eða brottvikning 691 

• Afsögn embættismanna fer þannig fram að viðkomandi sendir skriflega tilkynningu til 692 

fulltrúaráðs. Afsögnin tekur gildi um leið og hún hefur verið afgreidd á næsta fundi 693 

ráðsins.  694 

• Gerist embættismaður, annar en formaður, brotlegur við lög eða reglur samtakanna og 695 

eftir atvikum landslög, getur framkvæmdastjórn eða fulltrúaráð lýst yfir vantrausti á 696 

viðkomandi. Skal skrifleg tillaga þess efnis berast fulltrúaráði og hún tekin upp á næsta 697 

fundi ráðsins. Til þess að samþykkja vantrauststillögu þarf 3/4 atkvæða fulltrúa í 698 

fulltrúaráði. Heimilt er að hafa vantrauststillögu nafnlausa ef eftir því er óskað.  699 

• Fulltrúaráð skal auglýsa í laus embætti eins fljótt og auðið er. Kosning fer fram á næsta 700 

fundi fulltrúaráðs. 701 

6.3 Vantraust á formann  702 

• Fulltrúar í fulltrúaráði geta lagt fram vantrauststillögu gagnvart formanni. Skal tillagan 703 

borin upp á fundi fulltrúaráðs, sem boðaður skal af varaformanni innan tíu daga frá því 704 

að fulltrúar óska eftir að leggja fram vantrauststillögu. Vantrauststillaga telst samþykkt 705 

náist ¾ atkvæða fulltrúa í fulltrúaráði.  706 

• Ef vantraust á formann samtakanna er samþykkt skal staða hans auglýst og boðað til 707 

aukalandsþings sem haldið skal eigi síðar en 30 dögum eftir samþykkt vantrausts. Þar 708 

skal kjör á nýjum formanni fara fram. Séu minna en 30 dagar í boðað landsþing skal 709 

nýr formaður kosinn þar með hefðbundnum hætti. 710 

• Varaformaður skal gegna embætti formanns fram að aukalandsþingi eða eftir atvikum 711 

á landsþingi.  712 

  713 
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7 Landsþing  714 

Á landsþingi skal taka fyrir og kjósa um öll þau mál er þurfa þykir og aðildarfélögin og samtökin 715 

varða. 716 

Gott getur verið að hafa eftirfarandi hluti í huga: 717 

• Mál þau og tillögur sem aðildarfélög óska að tekin verði fyrir á þinginu skal senda á 718 

fulltrúaráð eigi síðar en 14 dögum fyrir landsþing og skal fulltrúaráð tryggja að mál þau 719 

og tillögur fari fyrir þingið.   720 

• Landsþing skal haldið að vori og skal boðað af fulltrúaráði LÍS með minnst átta vikna 721 

fyrirvara.  722 

• Samhliða boðun landsþings skal einnig auglýst eftir framboðum til 723 

framkvæmdastjórnar. 724 

• Landsþing er lögmætt ef til þess hefur verið boðað í samræmi við lög þessi og ef 725 

meirihluti aðildarfélaga er skráð á þingið og mætir.  726 

• Þá verða virk atkvæði á þinginu að vera að lágmarki helmingur af heildarfjölda 727 

þingfulltrúa samkvæmt lögum þessum.  728 

• Aðildarfélag telst skráð á landsþing staðfesti það mætingu á landsþing við fulltrúaráð 729 

LÍS minnst tveimur vikum fyrir upphafsdag þingsins. 730 

• Fundarritari skal í upphafi landsþings skrásetja fjölda virkra atkvæða á landsþingi. Í 731 

kjölfarið skal fundarstjóri tilkynna viðstöddum skrásettan fjölda.  732 

• Fundur á landsþingi telst lögmætur sé meirihluti virkra atkvæða landsþings til staðar 733 

þegar fundarstjóri setur fund, bæði í upphafi dags og eftir að hlé hefur verið gert á fundi.  734 

• Dagskrá þings má sjá í lögum samtakanna. 735 

• Fundargögn skulu berast þingfulltrúum í síðasta lagi 30 dögum fyrir landsþing að 736 

ársreikningi undanskildum. 737 

 738 

  739 
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7.1 Þingfulltrúar 740 

• Þingfulltrúar hafa atkvæðisrétt, rétt til að taka til máls og tillögurétt á landsþingi.  741 

• Fjölda og skiptingu þingfulltrúa skal endurskoða á hverju ári samkvæmt reikniformúlu 742 

sem byggð er á Webster/Sainte-Lague aðferðinni.  743 

• Heildarfjöldi nemenda eða félagsmanna frá árinu á undan skal berast varaformanni 30 744 

dögum fyrir landsþing. 745 

• Greinargerð með 42. gr. laga LÍS: Notast er við jöfnuna: heildarfjöldi nemenda/4n+1 746 

(n = fjöldi þingfulltrúa) og þar af leiðandi talnaröðina 1, 5, 9, 13, 17 o.s.frv. 747 

Heildarfjöldi þingfulltrúa er 39. Lágmarksfjöldi þingfulltrúa hvers aðildarfélags skal 748 

vera tveir og ekkert aðildarfélag skal hafa fleiri þingfulltrúa en því sem nemur 1/3 af 749 

heildarfjölda þingfulltrúa.  750 

•  751 

7.2 Aukalandsþing 752 

• Aukalandsþing skal fulltrúaráð kalla saman þegar aukinn meirihluti fulltrúa í 753 

fulltrúaráði krefst þess. 754 

• Aukalandsþing hefur sama vald og landsþing og um það gilda sömu reglur að öðru 755 

leyti. Þó telst boðun til aukalandsþings vera fullnægjandi sé boðað til þess með þriggja 756 

vikna fyrirvara.  757 

7.3 Þingsköp  758 

Fundarstjóri og ritari landsþings skulu tilnefndir af fulltrúaráði og kosnir af landsþingi. 759 

Formaður LÍS stýrir kjöri á fundarstjóra og ritara. Fundarstjóri og ritari hafa ekki atkvæðisrétt 760 

á landsþingi og mega ekki vera sitjandi þingsfulltrúar. Fundarstjóri skal ganga úr skugga um að 761 

landsþingsfundur sé lögmætur þegar landsþing er sett og þegar fundur kemur saman eftir 762 

fundarhlé. 763 

Mikilvægt er að þátttakendur á þinginu hafi eftirfarandi hluti í huga: 764 

• Þátttakendur skulu taka fullan þátt í skipulagðri starfsemi á meðan á námskeiðum, 765 

pallborðsumræðum og umræðum stendur.  766 
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• Þátttakendum ber að mæta á alla skipulagða fundi og í umræðutíma og virða skal 767 

auglýstan tímaramma.  768 

• Þátttakendur skulu koma fram við alla af virðingu. Engin mismunun, óbein eða bein, 769 

né nokkurs konar áreitni er liðið innan samtakanna. 770 

• Þátttakendur skulu virða skal húsnæði sem nýtt er í starfi LÍS og þar með þær reglur 771 

sem fylgja húsnæðinu sjálfu, auk þess sem þeim ber að virða nærumhverfi þess. 772 

7.4 Lagabreytingar á landsþingi 773 

• Lögum samtakanna má aðeins breyta á landsþingi. Lagabreytingartillögur skulu berast 774 

til varaformanns eigi síðar en 14 dögum fyrir landsþing.  Lagabreytingar sem 775 

framkvæmdastjórn ber upp á landsþingi skulu samþykktar áður á fundi 776 

framkvæmdastjórnar og kynntar fyrir fulltrúaráði. Lagabreytingar skulu berast 777 

aðildarfélögum eigi síðar en 30 dögum fyrir landsþing. 778 

• Til þess að samþykkja lagabreytingartillögu þarf meirihluta virkra atkvæða. Eftir að 779 

tekin hefur verið afstaða til allra lagabreytingartillagna skulu lögin borin upp til 780 

samþykktar í heild sinni. Ný lög teljast samþykkt með meirihluta virkra atkvæða 781 

landsþings.  782 

• Þegar lögum samtakanna er breytt er notast við sérstakt lagabreytingarsniðmát sem 783 

finna á sameiginlegum gagnagrunni samtakanna. Fylgt er leiðbeiningum þeim sem 784 

standa á lagabreytingarsniðmáti. Gæta þarf að farið sé eftir lögum samtakanna þegar 785 

ráðist er í lagabreytingar. 786 

7.4.1 Framkvæmd lagabreytinga á landsþingi 787 

• Hver tillaga er borin upp til samþykktar og gerir sem hana bar fram grein fyrir tillögunni 788 

og rökstuðningi.  789 

• Orðið er þá gefið laust og fulltrúum gefið færi á að tjá skoðun sína á tillögunni. Þegar 790 

allir hafa fengið að tjá sig lokar fundarstjóri mælendaskrá og ber tillöguna upp til 791 

samþykktar. 792 

• Tillögur aðrar en lagabreytingartillögur skal bera upp í þeirri röð sem þær berast 793 

fundarstjóra. Þó skal bera breytingartillögur upp á undan aðaltillögu og þá fyrst, sem 794 

lengst ganga að áliti fundarstjóra. Tillögur sem ósamrýmanlegar eru áður samþykktum 795 
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tillögum og breytingatillögum skulu ekki koma til atkvæða. Sá sem lagði upphaflega 796 

fram breytingatillöguna hefur alltaf rétt til þess að draga tillöguna til baka. 797 

• Þingfulltrúum er heimilt að bera upp þá tillögu að kosið verði um breytingartillögu sem 798 

borin hefur verið upp í einum hluta sem tvær mismunandi breytingartillögur 799 

• Gott að hafa í huga: 800 

▪ Ágætt er að hafa bæði lagabreytingartillögunar upp á skjá svo að þingfulltrúar sjái þér 801 

skýrt og greinilega. 802 

▪ Þá er einnig gott að hafa Word skjal með núverandi lögum samtakana upp á skjá, þar 803 

sem búið er að skrifa inn fyrirhugaðar breytingar á lögum samtakana inn í með Track 804 

Changes. 805 

▪ Það sem stendur í hornklofa er ekki borið upp til samþykktar heldur skal farið yfir í 806 

samræmingarvinnu í lokin. 807 

▪ Í tillöguhluta breytingartillögusniðmátsins er vísað í greinar í núgildandi lögum.  808 

▪ Í tillögum ber grein númer sem vísar í heildarlagabreytingartillögur 809 

framkvæmdastjórnar.  810 

▪ Verði einhver grein ekki samþykkt skal breyta tillögu að greinarnúmeri jafnóðum á 811 

landsþingi. 812 

▪ Ekki þarf samþykki landsþings ef laga á númer á köflum og lagagreinum, 813 

stafsetningar- og innsláttarvillur.   814 

• Samþykktum lagabreytingum skal, ásamt uppfærðri útgáfu af lögum samtakanna, vera 815 

dreift rafrænt til aðildarfélaga innan sjö daga frá slitum landsþings. 816 

7.5 Kjörstjórn 817 

• Fulltrúaráð skal skipa þriggja manna kjörstjórn fyrir 1. febrúar ár hvert sem starfar í 818 

heilt ár. Skal aðildarfélögum gefinn kostur á að tilnefna einn stúdent. Berist fleiri en 819 

þrjár tilnefningar skal valið úr þeim af handahófi.  820 

• Skulu framboð til framkvæmdastjórnar berast kjörstjórn og skal hún ganga úr skugga 821 

um að frambjóðendur séu kjörgengir. Meðlimir í kjörstjórn eru ekki kjörgengir.  822 
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• Framboð skulu berast á formlegt netfang kjörstjórnar eigi síðar en 14 dögum fyrir 823 

landsþing og er það hlutverk kjörstjórnar að staðfesta móttöku framboðs þegar það 824 

berst.  825 

• Samkvæmt lögum LÍS ber kjörstjórn að birta framboð sem borist hafa innan sólarhings 826 

eftir að framboðsfrestur hefur runnið út. Kjörstjórn ber því að óska eftir mynd, 827 

kynningarbréfi og ferilskrá frá frambjóðendum sem fylgja fundargögnum  landsþings. 828 

Auk þess skal kjörstjórn birta stutta kynningu um hvern frambjóðenda á heimasíðu LÍS.  829 

7.6 Kosningar á Landsþingi 830 

7.6.1 Almennar kosningar 831 

• Hver þingfulltrúi hefur eitt atkvæði.  832 

• Einfaldur meirihluti ræður úrslitum mála og kjöri nema annað sé tekið fram í lögum 833 

þessum.  834 

• Sjái þingfulltrúi sér ekki fært að mæta á fund á landsþingi getur sá hinn sami veitt 835 

öðrum þingfulltrúa í sama aðildarfélagi umboð fyrir atkvæði sínu. Geti þingfulltrúi ekki 836 

veitt umboð sitt sjálfur hefur aðildarfélag hans heimild til þess að veita öðrum 837 

þingfulltrúa sama aðildarfélags umboð fyrir hans hönd. Umboðsmaður skal upplýsa 838 

landsþingið um umboðið.  839 

• Komist enginn þingfulltrúi tiltekins aðildarfélags hefur aðildarfélagið heimilid til þess 840 

að gefa öðru aðildarfélagi umboð fyrir atkvæðum sínum.  841 

• Til þess að veita þingfulltrúum annars aðildarfélags umboð fyrir atkvæðum sínum 842 

verður stjórn aðildarfélagsins að senda undirritað umboð rafrænt á fulltrúaráð.  843 

• Kosið er með handauppréttingu. Þó er hægt að óska eftir leynilegri kosningu og er þá 844 

kosið með atkvæðaseðlum. Þegar kosið er með leynilegri kosningu skal kjörstjórn hafa 845 

umsjón með talningu atkvæða.  846 

7.6.2 Kosningar til embætta í framkvæmdastjórn 847 

• Fyrir kosningar fær hver frambjóðandi tækifæri til þess að kynna sig fyrir 848 

þingfulltrúum. Eftir kynningar til hvers embættis skulu frambjóðendur til viðkomandi 849 

embættis svara spurningum viðstaddra. Fundarstjóri stjórnar þessum dagskrárlið. 850 
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• Hvert aðildarfélag hefur eitt atkvæði í kosningu til embætta framkvæmdastjórnar og 851 

skal hún fara fram með leynilegri kosningu. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum um kjör.  852 

• Séu atkvæði jöfn meðal þeirra frambjóðenda er hlutu flest atkvæði skal kosið að nýju 853 

á milli þeirra. Í seinni umferð hefur hvert aðildarfélag eitt atkvæði. Ef ekki gengur enn 854 

að fá meirihluta skal þriðja umferð fara fram þar sem kosið skal milli þeirra sem jafnir 855 

voru í umferðinni á undan og skulu allir þingfulltrúar hafa atkvæði. Sé niðurstaða enn 856 

ekki komin er fjórða úrræði að varpa hlutkesti.  857 

• Hver frambjóðandi hefur rétt á að tilnefna einn aðila sem fylgist með störfum 858 

kjörstjórnar við kjör.  859 

• Kjörstjórn tilkynnir niðurstöður kosninga fyrir hvert embætti fyrir sig og gefur 860 

nýkjörnum formanni  tækifæri til að segja nokkur orð.  861 

• Þegar kemur að kosningum á landsþingi er gott að vita eftirfarandi: 862 

▪ Kjörgengi til embætta framkvæmdastjórnar hafa stúdentar sem eru, eða hafa verið 863 

síðustu tvö árin, meðlimir í aðildarfélögum LÍS, fulltrúaráði, framkvæmdastjórn eða 864 

nefndum.  865 

▪ Framboð skulu berast á formlegt netfang kjörstjórnar eigi síðar en 14 dögum fyrir 866 

landsþing. Kjörstjórn skal birta framboð sem borist hafa innan sólarhrings eftir að 867 

framboðsfrestur hefur runnið út. Hafi engin framboð borist þegar framboðsfrestur er 868 

runninn út skal óskað eftir framboðum í upphafi landsþings. Skulu framboð berast 869 

kjörstjórn í síðasta lagi fyrir kosningarlið á landsþingi. 870 

▪ Sé fulltrúi aðildarfélags, sem á ár eftir af skipunartíma sínum í fulltrúaráði, kosinn í 871 

framkvæmdastjórn skal það aðildarfélag tilnefna tvo fulltrúa sína í fulltrúaráð á 872 

landsþingi. Annar fulltrúinn tekur þá sæti í tvö ár og hinn tekur sæti í eitt 873 

  874 
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8 Skiptafundur 875 

Nýkjörin framkvæmdarstjórn tekur formlega sæti á skiptafundi. Skiptafundur skal haldinn eigi 876 

síðar en tveimur mánuðum eftir að landsþingi er slitið. Fulltrúar aðildarfélaga sem tilnefndir 877 

eru á landsþingi taka formlega sæti í fulltrúaráði á skiptafundi.  878 

Það sem gott er að hafa í huga varðandi skiptafund: 879 

• Ef framkvæmdarstjórn er ekki fullskipuð á landsþingi skal fulltrúaráð kjósa í embætti. 880 

Fráfarandi fulltrúar fulltrúaráðs og framkvæmdarstjórnar skulu leggja sig fram við að 881 

miðla öllum þeim upplýsingum sem kunna að varða starfið til nýrra fulltrúa. 882 

• Gegni fulltrúi ákveðnu embætti innan framkvæmdastjórnar skal hann bjóða þeim 883 

fulltrúa sem tekur við því embætti upp á fund þar sem fráfarandi fulltrúi fræðir nýjan 884 

fulltrúa um viðkomandi embætti. 885 

• Boðað er til skiptafundar með sama hætti og boðað er til framkvæmdastjórnarfundar. 886 

• Fráfarandi fulltrúar aðildarfélaga í framkvæmdastjórn sjá um að upplýsa nýja fulltrúa 887 

(þá fulltrúa sem taka við af þeim) um staðsetningu og tímasetningu fundarins. 888 

• Ætlast er til að allir fulltrúar í fráfarandi framkvæmdastjórn, ásamt nýskipuðum 889 

fulltrúum mæti á fundinn. 890 

• Fráfarandi formaður er fundarstjóri og fráfarandi fundarritari ritar skiptafundinn. 891 

• Dagskrá fundar getur verið eftirfarandi: 892 

1. Setning fundar og stutt ávarp fráfarandi formanns. 893 

2. Kjör í þau embætti sem ekki voru skipuð á landsþingi. 894 

3. Kynning á LÍS og störfum LÍS. 895 

4. Yfirstandandi verkefni kynnt til sögunnar. 896 

5. Embætti innan framkvæmdastjórn - þær skyldur og ábyrgð sem þeim fylgja - útskýrð af 897 

þeim sem gegna viðkomandi embættun. 898 

6. Önnur mál. 899 

7. Fráfarandi formaður heldur stutt lokaávarp. 900 

• Fráfarandi formaður réttir nýjum formanni (og þar með nýrri framkvæmdastjórn) 901 

formlega keflið. 902 
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• Nýr formaður heldur stutt ávarp og slítur skiptafundi. 903 

• Athugið að nánari lýsing á fyrirkomulagi skiptafunds er útlistuð í 904 

handbók  framkvæmdastjórnar. 905 
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9 Skjalastjórnun 906 

9.1 Valdaskipting skjala 907 

Í félagasamtökum er yfirleitt fjöldi alskonar skjala sem hafa mismunandi tilgang og þýðingu. Í 908 

LÍS er þetta reyndin, til eru allskonar skjöl á borð við stefnur, lög, verklag o.s.frv. Mikilvægt er 909 

að átt sig að valdaskiptingu þessara skjala, þ.e.a.s. hvaða skjöl eru valdameiri en önnur. Til þess 910 

verður settur fram hér á eftir leiðiarvísir þess efnis. 911 

Valdaröð skjala: 912 

1. Skjöl sem samþykkt eru af landsþingi. 913 

a) Lög samtakanna 914 

b) Stefnur samtakanna. 915 

c) Ársskýrsla. 916 

d) Ársreikningur. 917 

e) Þingskýrsla. 918 

f) Bókun á landsþingi. 919 

2. Skjöl sem samþykkt eru af fulltrúaráði 920 

a) Verklagsreglur samtakanna. 921 

b) Fundargerðir. 922 

3. Skjöl sem framkvæmdastjórn samþykkir. 923 

a) Fundargerðir 924 

4. Skjöl sem nefndir samþykkja 925 

a) Fundargerðir 926 

Ath. Valdaröð skjala fer eftir hvaða nr. og bókstaf þau bera. Valdamestu skjölin eru í flokki 1 927 

o.s.frv. Þá er valdamesta skjalið innan hvers flokks nr. a) o.s.frv. 928 

 929 

  930 
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10  Stefnur LÍS  931 

LÍS  starfa samkvæmt stefnum sem eru mótaðar og endurskoðaðar á landsþingi samtakanna 932 

10.1 Endurskoðun 933 

• Hver stefna skal vera endurskoðuð að hámarki á þriggja ára fresti. Fulltrúaráð leggur 934 

fyrir landsþing hvaða stefna er endurskoðuð hverju sinni með tilliti til aldurs.  935 

• Breytingartillögur á stefnum sem framkvæmdastjórn ber upp á landsþingi skulu 936 

samþykktar áður á fundi framkvæmdastjórnar og kynntar fyrir fulltrúaráði. 937 

• Breytingatillögur skulu berast aðildarfélögum eigi síðar en 30 dögum fyrir landsþing. 938 

• Formaður og sá embættismaður sem er yfir þeim málaflokka er stefnan sem á að 939 

endurskoða tilheyrir ber ábyrgð á því að stefnan sé endurskoðuð á þriggja ára fresti.  940 

• Áðurnefndur embættismaður skal virkja nefnda sína til starfa þegar kemur að 941 

endurskoða stefnu. 942 

  943 
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11 Fjármál 944 

11.1  Ársreikningur og endurskoðun  945 

• Reikningsár samtakanna skal hefjast 1. mars ár hvert og tekur enda á síðasta degi 946 

febrúarmánaðar.  947 

• Fjármálastjóri skal semja ársreikning fyrir hvert reikningsár sem samþykktur skal af 948 

endurskoðanda eða skoðunarmanni reikninga og síðan borinn undir landsþing ár hvert 949 

til samþykktar.  950 

• Ársreikningur skal berast aðildarfélögum í síðasta lagi 14 dögum fyrir landsþing. 951 

• Gott getur verið að hafa eftirfarandi í huga: 952 

▪ Fjármálastjóri skal tilnefna endurskoðanda eða skoðunarmann reikninga sem 953 

samþykktur skal af fulltrúaráði fyrir lok reikningsárs samtakanna. 954 

▪ Formanni og fjármálastjóra er heimilt að rita undir tilkynningu um prókúruskipti sé 955 

það samþykkt á fundi fulltrúaráðs. 956 

11.2 Fjármögnun samtakanna og fjárhagsáætlun  957 

• Fjármálastjóri og -nefnd ber ábyrgð á fjármögnun samtakanna. Reikningar skulu ávallt 958 

vera aðgengilegir öllum félagsmönnum aðildarfélaga LÍS. 959 

•  Fulltrúaráð skal leita annarra leiða til fjármögnunar umfram ársgjöld.  960 

• Allt umframfjármagn sem kann að safnast yfir starfsárið skal renna beint til næsta 961 

starfsárs.  962 

• Nýr fjármálastjóri vinnur fjárhagsáætlun í samráði við fráfarandi fjármálastjóra fyrir 963 

yfirstandandi reikningsár og leggur fyrir fulltrúaráði til samþykktar á fyrsta 964 

fulltrúaráðsfundi eftir skiptafund.  965 

 966 

 967 

  968 
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11.3 Árgjald 969 

Með inngöngu í LÍS skuldbinda aðildarfélög sig til þess að greiða aðildargjöld árlega til 970 

samtakanna.   Upphæð og greiðslufyrirkomulag árgjalda er ákveðin á landsþingi ár hvert. 971 

Á landsþingi LÍS árið 2018 var nýrri framkvæmdastjórn falið það verkefni að búa til verklag 972 

um það hvernig mætti haga ákvörðun árgjalda með sanngjörnum og lýðræðislegum hætti. 973 

 974 
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12 Ráðstefnur og fundir erlendis 975 

Fulltrúar LÍS þurfa e.t.v. að sækja ráðstefnur og fundi erlendis yfir starfsárið. Þar er mikilvægt 976 

að fulltrúar tileinki sér eftirfarandi hluti: 977 

• Alþjóðaforseti skal, í samvinnu við fjármálastjóra, panta flug og gistingu með góðum 978 

fyrirvara með greiðslukorti samtakanna sem innifelur almennar ferðatryggingar til að 979 

halda kostnaði í lágmarki og skal það gert um leið og fyrir liggur hverjir fulltrúar eru 980 

og hvar viðburðurinn er haldinn. Fyrir allar ferðir skal liggja fyrir skjal með áætluðum 981 

útgjöldum og dagskrá viðburðar sem framkvæmdastjórn þarf að staðfesta og ber fulltrúum að 982 

fara eftir því.   983 

• Hver fulltrúi fær greidda dagpeninga fyrir hvern dag þar sem uppihald er ekki greitt af 984 

þeim sem standa fyrir fundinum/ráðstefnunni. Upphæðin skal miðast við viðmið 985 

Ríkisskattsjóra um fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag, innanlands. Upphæðinni 986 

er ætlað að duga fyrir matar- og ferðakostnaði þegar ferðast er til og frá ráðstefnustað. 987 

Greiða skal dagpeninga áður en ferð fulltrúa hefst.    988 

• Fulltrúar LÍS skulu ávallt hafa evrópskt sjúkratryggingakort, kreditkort samtakanna 989 

sem innifelur ferðatryggingar og vegabréf meðferðis. 990 

• Þegar ráðsefnu/fundi er lokið skal fulltrúi skila þeirri þekkingu sem hann öðlast á 991 

viðkomandi ráðstefnu og/eða fundi til framkvæmdastjórnar og fulltrúaráðs.  Fulltrúar 992 

skulu  skrifa skýrslu um viðkomandi fund eða ráðstefnu og frétt á heimasíðu 993 

samtakanna. 994 

• Á þeim fundum/ráðstefnum sem fulltrúi sækir skal hann ávallt sýna af sér háttvísi og 995 

fara eftir siðareglum samtakanna og þeim siðareglum sem fulltrúum eru settar hverju 996 

sinni. Þá skal hann hafa í huga að hann er í forsvari fyrir samtökin og því tala máli 997 

þeirra.  998 

• Fulltrúi skal virða fundartíma ráðstefnu eða fundar sem hann sækir, hann skal mæta 999 

tímanlega og skila góðu vinnuframlagi. 1000 

• Þá skulu fulltrúar LÍS á ráðstefnum erlendis leggja sitt af mörkum í umræðum, tryggja 1001 

það að rödd íslenskra stúdenta heyrist á alþjóðlegum vettvangi og móta tengsl við 1002 

fulltrúa landssamtaka annarra landa.   1003 
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13 Lagabreytingar 1004 

Lögum samtakanna má aðeins breyta á landsþingi. Lagabreytingartillögur skulu berast til 1005 

varaformanns eigi síðar en 14 dögum fyrir landsþing.  Lagabreytingar sem framkvæmdastjórn 1006 

ber upp á landsþingi skulu samþykktar áður á fundi framkvæmdastjórnar og kynntar fyrir 1007 

fulltrúaráði. Lagabreytingar skulu berast aðildarfélögum eigi síðar en 30 dögum fyrir landsþing. 1008 

Þegar kemur að því að endurskoða lög samtakanna er gott að hafa eftirfarandi í huga: 1009 

• Gott er að yfirfara lögin jafnt og þétt yfir starfsárið og skrifa niður hjá sér hvað má betur 1010 

fara hverju sinni. 1011 

• Fyrirkomulagið á endurskoðun laga getur verið þannig að fulltrúar í 1012 

lagabreytingarnefnd yfirfara lögin hver í sínu og horni og hittast síðan í hóp og fara yfir 1013 

þær breytingartillögur sem gott væri að gera. 1014 

• Best er að sitja í hóp og setja lögin upp á skjávarpa og fara yfir þau í Track Changes. 1015 

• Þá er einnig gott að halda fundi með formanni og öðrum embættismönnum og renna 1016 

saman yfir lögin 1017 

• Í grunninn eru þetta um það bil þrjár yfirfarir yfir lögin þegar þau eru endurskoðuð. 1018 

Fyrsta yfirferð er yfirferð lagabreytinganefndar, önnur yfirferð er yfirferð með 1019 

framkvæmdastjórn og þriðja yfirferð er á fulltrúaráðsfundi. 1020 

• Þá er gott að gefa sér góðan tíma í að setja breytt lög í lagabreytingarformið. 1021 

  1022 
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14 Verklagsbreytingar. 1023 

Um störf samtakanna gilda verklagsreglur sem samþykktar skulu á fulltrúaráðsfundi. 1024 

Fulltrúaráði og framkvæmdastjórn er heimilt að leggja til breytingar á verklagsreglunum og 1025 

skal þá kosið um breytingarnar á fulltrúaráðsfundi. Verklagsreglur skulu endurskoðaðar ár hvert 1026 

af lagabreytinganefnd. 1027 

• Þegar kemur að því að endurskoða verklag samtakanna er gott að hafa eftirfarandi í 1028 

huga: 1029 

• Gott er að yfirfara verklagið jafnt og þétt yfir starfsárið og skrifa niður hjá sér hvað má 1030 

betur fara hverju sinni. 1031 

• Fyrirkomulagið á endurskoðun verklags getur verið þannig að fulltrúar í 1032 

lagabreytingarnefnd yfirfara verklagið hver í sínu og horni og hittast síðan í hóp og fara 1033 

yfir þær breytingartillögur sem gott væri að gera. 1034 

• Þá er einnig gott að halda fundi með formanni og öðrum embættismönnum og renna 1035 

saman yfir verklagið. 1036 

 1037 


