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2. stjórnarfundur Landssambands ungmennafélaga 
Fjarfundur 2. apríl 2020, kl. 17:15 

 
Mættir eru: Una Hildardóttir (UH), Sara Þöll Finnbogadóttir (SÞF), Ásdís Nína 
Magnúsdóttir (ÁNM), Geir Finnsson (GF), Rut Einarsdóttir (RE), Steinunn Ása 
Sigurðardóttir (SÁS), Tanja Teresa Leifsdóttir (TTL) auk Sigurðs Helga Birgisson (SHB) 
starfandi framkvstj. og Heiðu Vigdísar Sigfúsdóttur (HVS.) verkefnastj. 
 
Fundur settur: 17:19 
Fundarstjóri: Una Hildardóttir (UH) 
 
Dagskrá: 

1. Fundargerð 1. stjórnarfundar samþykkt. 
2. Þinggerð sambandsþings 2020 samþykkt. 
3. Hlutverk meðstjórnenda: TTL og SÁS leggja til að TTL taki að sér hlutverk 

réttindafulltrúa og að SÁS hlutverk lýðræðisfulltrúa. Tillagan er samþykkt. 
4. Verkfærakista ungmennafélaga: HVS kynnir og samþykkt að birta á vefnum að 

fundi loknum. 
5. Starf frjálsra félagasamtaka í samkomubanni: Skrifstofu falið að kanna stöðu 

aðildarfélaga, senda út könnun og bjóða fram aðstoð.  
6. Hlaðvarp ungmennafélaga: Úthlutun fengin úr Æskulýðssjóði, HVS og GF falið að 

vinna skiplag. 
7. Alþjóðamál: Flestum fundum frestað vegna COVID-19. 

7.1. COMEM: YFJ hefur boðað net-COMEM 6. júní. LUF þarf að senda inn 
samþykki fyrir því fyrir 3. maí.  

7.2. NUBF: vinnustofu frestað til 4. - 6. september 2020. LUF falið að senda 
upplýsingar um  þátttakendur fyrir 5. ágúst 2020. 

7.3. Sendinefnd LUF hjá Sameinuðu þjóðunum: ECOSOC Youth Forum 
frestað. LUF hlaut styrk frá „Nord 0-30“ fyrir stefnumótun í samstarfi við 
sendinefndir annara Norðurlanda. Fundi með Ungmennaráði 
Heimsmarkmiðanna (UNDP) var frestað. 

8. Stefnumótun Æskulýðssjóðs: vinnufundi frestað en hagaðilar beðnir um að senda 
inn tillögur. UH, GF, SÞF, TTL og SHB falið að vinna tillögur. 

9. Barátta fyrir félagafrelsi ungmenna: SHB, HVS og UH sóttu fund með ferðamála,- 
iðnaðar-, og nýsköpunarráðherra þann 11. mars 2020 sl. Þar vörkut þau athygli á 
regluverki stjórnarsetu ungs fólks í öðrum Evrópulöndum. Ráðuneytið óskaði eftir 
skriflegri samantekt á lagaákvæðum annara Evrópuríkja þar sem ungmennum undir 
18 ára aldri er heimilt að sitja í stjórnum. SHB falið að taka saman og senda á 
ráðuneytið.  

10. 1. fundur Leiðtogaráðs LUF: Frestað vegna samkomubanns.  
11. Lækkun kosningaaldurs: Frestað að leggja frumvarpið fram vegna COVID-19. 
12. Næsti fundur: 19. apríl. 
13. Önnur mál: SÞF og RE kynna gæðahandbók, um nám og þjálfun í Evrópu, á vegum 

ungmennasamstarfs ESB og Evrópuráðsins. 
 

Fundi slitið kl. 18:20. 

 
 

LANDSSAMBAND UNGMENNAFÉLAGA / THE ICELANDIC YOUTH COUNCIL 
RAFSTÖÐVARVEGUR 7, 110 REYKJAVÍK 

SÍMI / PHONE: (+354) 561 1100 
PÓSTFANG / EMAIL: youth@youth.is 

https://luf.is/wp-content/uploads/2020/07/1.-stj%C3%B3rnarfundur-10.03.20.pdf
https://luf.is/wp-content/uploads/2020/07/%C3%9Eingger%C3%B0-sambands%C3%BEings-2020.pdf
https://luf.is/um-luf/verkfaerakistan/


 

SHB ritaði fundargerð. 

 


