FUNDARGERÐ
401. fundur stjórnar Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni, haldinn 9. janúar 2018 kl.
9.30 í Stangarhyl 4, Reykjavík.
Mættir voru: Ellert B. Schram, Erna Indriðadóttir, Guðrún Árnadóttir, Hrafn Magnússon,
Sigríður Snæbjörnsdóttir, Sjöfn Ingólfsdóttir og Gísli Jafetsson sem ritaði fundargerð.
Fjarverandi: Reynir Vilhjálmsson og Anna Þrúður Þorkelsdóttir.
Þetta gerðist:
Fundargerð síðasta fundar samþykkt og undirrituð.
1. Vonbrigði – „niðurstaða“ í málum eldri borgara á Alþingi
Fundarmenn sammála um, að nú að loknu samþykki fjárlagafrumvarps ársins 2018 séu
mikil vonbrigði með fyrstu skref nýrrar ríkisstjórnar og er þá vitnað til þeirra orða sem
núverandi forsætisraðherra og aðrir ráðamenn haf sett fram m.a. í undanfara tveggja
síðustu alþingiskosninga. Koma þarf þessu skýrt á framfæri við Katrínu Jakobsdóttur,
forsætisráðaherra og aðra ráðherra og þingmenn. Orðið „tíkarlegt“ var nefnt þegar rætt er
um 4,7% hækkun lífeyris frá og með síðustu áramótum. Eldri borgara njóta einskis í þeirri
kaupmáttaraukningu sem almennt orðið hefur orðið í samfélaginu. Til kóróna allt er síðan
4,7% hækkunin, samkvæmt lögum, feld inn í hækkun lágmarkslífeyris í 300 þúsund.
2. Kjaranefnd LEB
Framhald aðgerða sbr. lið 1 verður að mestu á hendi LEB.
Framkomin beiðni LEB um aðila í Kjaranefnd LEB - samþykkt tilnefning formanns um þá
Gísla Jafetsson og Hrafn Magnússon sem fulltrúa FEB í nefndina.
3. Aðalfundur FEB
Samþykkt að boða til aðalfundur FEB miðvikudaginn 28. febrúar 2018 kl. 16.00 í Ásgarði,
Stangarhyl 4. Dagskrá samkvæmt lögum félagsins. Samhliða verður óskað eftir
uppástungum um félagsmenn til stjórnarkjörs sbr. grein 10.4 í lögum FEB.
Í uppstillingarnefnd voru skipuð þau Guðrún Árnadóttir, Gunnar S. Björnsson og Snær
Karlsson.
4. Málaferli margumrædd
Framhald fumræðu um greinagerð Daníels Isebarn lögmanns vegna hugsanlegra
málaferla. Í kjölfar þess að LEB taki meira yfir þau mál sem koma að heildarmálefnum
eldri borgara þá var samþykkt að koma þessu máli að hjá LEB og þá á vettvangi
kjaranefndar, eins og áður hefur verið rætt. Sest verði niður með Daníel og Þóreyju
Þórðardóttur frá LL.
5. Orlofshús á Spáni
Eldri borgarar á Spáni – sjá fyrri umræðu innan stjórnar. Fulltrúar stjórnar sem valdir voru
til viðræðna þau Guðrún Árnad., Sigríður S. og formaður áttu fund með þeim Gesti
Ólafssyni og Sverri Kristjánssyni, sem viðrað hafa hugmyndir um uppbyggingu og
orlofsdvöl eldri borgara á Spáni. Samþykkt að formaður tilkynni viðkomandi aðilum að eftir
stjórnarfund 09.01.2018 hafi verið ákveðið, að að ekki verði frekar aðhafst í málinu af
hálfu FEB.
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6. Lögmaður fyrir félagsmenn
Samþykkt að framkvæmdastjóri geri samning til 6 mánaða við Katla lögmenn / Lilju
Margréti Olsen, á grundvelli þeirra samningsdraga sem fyrir liggja. Auglýst og skipulagt af
skrifstofu FEB þegar samningur liggur fyrir.
7. Önnur mál
Stungið upp á FEB skipuleggi tannlæknaferð til Búdapest.
Grái herinn – viðræður hafa verið við LEB um að Grái herinn færist undir LEB og verði þá
meira á landsvísu. Fundað hefur verið með LEB, þar sem ganga þarf frá samkomulagi um
yfirfærslu og annað tengt.
Starfsmannamál - áréttað var með ráðningu viðbótarstarfsmanns hjá FEB m.v. sýnilegt
álag á núverandi starfsfólk félagsins.
Jólakort – spurst fyrir um tölur.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 11.45
Samþykkt;
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