
 

Félagssamþykktir 
 

AFSTÖÐU 
 

 

 

1. Heiti og hlutverk 

1.1. Félagið heitir AFSTAÐA, félag um bætt fangelsismál og betrun. Aðsetur félagsins er: 

Hraunteigur 2, 820 Eyrarbakka. 

1.2. Markmið félagsins eru fyrst og fremst þau að vinna að tækifæri fyrir fanga til ábyrgðar, 

endurreisnar og að búa þeim skilyrði til farsællar endurkomu út í samfélag manna. 

1.3. Markmiðum sínum hyggst félagið einkum ná með því að: 

- huga i hvívetna að föngum, aðstandendum fanga, fjölskyldum, vinum og öllum 

öðrum sem sitja í fangelsi úti í hinu frjálsa samfélagi vegna tengsla við fanga. 

- hvetja alla fanga til góðra og göfugra verka, viðhalda von þeirra og sýnileum 

markmiðum á meðan fangavist varir og að henni lokinni. 

- standa að fræðslu á meðal fanga jafnt sem frjálsra manna og veita aðstoð öllum 

þeim ssem hennar óska eftir því sem kostur er og tækifæri til, fræða og upplýsa um 

fangelsi, orsakir fangavistar og afleiðingar hennar. 

- eiga samstarf við önnur félög hér á landi og erlendis, sem starfa að sömu málefnum. 

 

2. Félagsaðild 

2.1. Félagi getur hver sá gerst sem vill styðja félagið og vinna að markmiðum þess. 

2.2. Félagar skulu skrá sig í félagið á þar til gerðum eyðublöðum. 

2.3. Stjórn félagsins ber ábyrgð á félagaskrá sem einungis er til afnota fyrir stjórn og/eða 

trúnaðarmenn félagsins og eru þeir bundnir þagnarskyldu um hana. 

 

3. Aðalfundur 

3.1. Aðalfundur fer með æðsta ákvörðunarvald félagsins og skal hann haldinn eigi síðar en í 

mars ár hvert. Til fundarins skal boða með minnst tveggja vikna fyrirvara. 

3.2. Tveimur mánuðum fyrir aðalfund, annað hvert ár, skal stjórn félagsins skipa þriggja 

manna uppstillingarnefnd og skal tilkynnt um hana bréflega eða birt á miðlum á vegum 

félagsins. Skal uppstillingarnefndin vinna að framboðum til stjórnar og til kjörs 

félagslegra skoðunarmanna reikninga. Listi uppstillingarnefndar skal hafa borist stjórn 

mánuði fyrir aðalfund. Stjórn skal síðan kynna hann bréflega fyrir félögum og lýsa eftir 

framboðum eigi síðar en viku áður en framboðsfrestur rennur út, viku fyrir aðalfund. 

3.3. Við kjör stjórnar skal beita meirihlutakosningu þannig að sá listi sem hlýtur flest 

atkvæði fær alla menn kjörna. Öllum félagsmönnum er heimilt að bjóða fram lista til 

stjornarkjörs að uppfylltum skilyrðum samþykkta þessara. 

3.4. Tillögur að lagabreytingum skulu hafa borist félaginu mánuði fyrir aðalfund og skulu 

þær kynntar félögum í fundarboði stjórnar, minnst hálfum mánuði fyrir aðalfund og 

skulu þær kynntar félögum í fundarboði stjórnar, minnst hálfum mánuði fyrir aðalfund. 

Undanþegnar þessum skilafresti eru tillögur sem breyta ekki efnislegu innihaldi laganna 

heldur lúta t.a.m. að orðalagi, formi o.s.frv. 

3.5. Verkefni aðalfundar eru: 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

2. Skýrsla stjórnar, nefnda, fulltrúa og starfshópa. 

3. Samþykkt reikninga. 

4. Laga-, samþykkta- og stefnuskrárbreytinar. 

5. Kosning stjórnar og skoðunarmanna. 

6. Önnur mál. 

Aðalfundur telst lögmætur sæki hann 11 félagsmenn hið minnsta. 

Aðalfundi skal stjórnað samkvæmt fundarsköpum félagsins. 

 

 

 



4. Stjórn 

4.1. Félagsmenn kjósa á aðalfundi 5 manna stjórn til tveggja ára í senn til að gegna 

embættum tilsjónarmanns eða framkvæmdastjóra og stjórnarmanna. Kosning skal vera 

skrifleg eða eftir handauppréttingu, allt eftir ákvörðun aðalfundar. 

4.2. Stjórn skal skipa sér fundarritara og taka ákvörðun um fundarstjórn hverju sinni. 

4.3. Stjórn fer með umboð og æðsta vald í málefnum félagsins og kemur fram fyrir hönd 

þess. 

4.4. Tilsjónarmaður eða framkvæmdastjóri sinnir dalegum, og öðrum tilfallandi, verkefnum 

félagsins í samráði við stjórn og framkvæmdastjórn félagsins. 

4.5. Framkvæmdastjórn skal skipuð kjörnum talsmönnum fanga og öðrum trúnaðarmönnum 

félagsins, ásamt stjórn félagsins. 

4.6. Framkvæmdastjórn skal kjósa sér formann. Eigi formaður framkvæmdastjórnar ekki 

sæti í stjórn félagsins skal hann eiga rétt til setu á stjórnarfundum, boðaður á fundi 

stjórnar, hafa aðgang að gögnum til jafns við aðra stjórnarmenn með tillögurétt og 

málfrelsi á stjórnarfundum. 

 

5. Skipulag og starfsemi 

5.1. Stjórn skal halda reglulega fundi þar sem farið er yfir málefni félagsins og þau lögð til 

samþykktar og afgreiðslu. 

5.2. Tilsjónarmaður eða framkvæmdastjóri skal á stjórnarfundum gera grein fyrir störfum 

sínum og leita samþykkis þeirra ráðstafana. 

5.3. Tilsjónarmaður eða framkvæmdastjóri fer með daglega starfsemi félagsins í samráði við 

stjórn félagsins og skal hann upplýsa stjórn og framkvæmdastjórn um störf sín. 

Tilsjónarmaður eða framkvæmdastjóri skal vera ábyrgðarmaður útgáfu félagsins og 

sinna erindum þess. Tilsjónarmaður eða framkvæmdastjóri skal fá greidd laun fyrir störf 

sín eftir ákvörðun stjórnar og i samráði við framkvæmdastjórn. 

5.4. Stjórnin skal skipa sér fulltrúa úr hópi félagsmanna, þegar þörf krefur, til að vinna að 

sérstökum og miklvægum málefnum sem félagið tekur sér fyrir hendur. Fulltrúar skulu 

starfa í nánu samráði við stjórn félagsins og taka þátt í fundum hennar eftir því sem þörf 

er á og aðstæður eru til. Þegar sérstaklega stendur á, og þörf er á, getur stjórnin leitað 

utanaðkomandi aðstoðar og þekkingar. 

 

6. Fjármál 

6.1. Reikningsár félagsins er almanaksárið. 

6.2. Tilsjónarmaður eða framkvæmdastjóri skal annast innheimtu félagsgjalda í samræmi við 

samþykktir félagsins. 

6.3. Allar fjármunahreyfinar fara fram á bankareikningum félagsins og skal gerð grein fyrir 

þeim á aðalfundi félagsins. 

 

7. Breytingar á samþykktum og félagsslit 

7.1. Samþykktum þessum verður ekki breytt nema með samþykki aðalfundar sbr. 3. Gr. og þá 

með 2/3 hlutum greiddra atkvæða. 

7.2. Félagið verður ekki lagt niður nema með samþykki á aðalfundi sem hlotið hefur sömu 

meðferð og tillögur um breytingar á samþykktum og þá með 2/3 hlutum greiddra atkvæða. 

Atkvæðagreiðsla skal vera skrifleg. Við slit á félaginu skal eyða félagaskrá en eignir og 

önnur gögn skulu renna til skyldra félagasamtaka þegar eitt ár er liðið frá aðalfundi. 

 

 

Þannig samþykkt: 

 

Litla-Hraun, 20. febrúar 2015, 

f.h. AFSTÖÐU 

 

 

  



 

Athugasemdir með tillögu að lagabreytingum. 

 

Tilgangurinn með breytingunum er fyrst og fremst að gefa fleirum kost á að styðja, og taka þátt, í 

starfsemi félagsins. 

 

Breytingar á samþykktunum lúta fyrst og fremst að stjórn félagsins. Með þeim er gert ráð fyrir að 

stjórnin sé staðsett fyrir utan fangelsin til þess m.a. að geta tekið þátt í alþjóðastarfi, staðið að útgáfu 

á netinu, tekið þátt í fundum o.s.frv. Í upphaflegum samþykktum er gert ráð fyrir slíkri starfsemi 

félagsins, en erfitt hefur reynst að standa fyrir slíku starfi í lokuðum fangelsum.  

- Þannig er ætlunin að standa fyrir fræðslu um fangelsismál á næstunni með því að fá til 

landsins fv. dómsmálaráðherra Noregs og mikilvægt að fulltrúar félagsins séu á staðnum.  

- Þá hefur í auknu mæli verið óskað eftir fundum með forsvarsmönnum félagsins, sem ekki 

hefur alltaf verið hægt að koma við inn í fangelsunum. Fangelsisyfirvöld hafa enda lokaorðið 

um hverjir koma inn í fangelsin, og þar með hverja átt er samskipti við. 

- Árið 2012 var skipaður utanaðkomandi fjárhaldsmaður félagsins vegna vandamála við að 

halda utan um reikningshald inni í fangelsunum. Það hefur reynst sérlega vel, og raunar 

nauðsynlegt, að færa þann hluta starfseminnar út fyrir fangelsin. 

- Rætt hefur verið um að stjórn félagsins hafi frumkvæði að ýmiskonar aðstoð við þá sem eru í 

fangelsum. Má þar nefna lögfræðiaðstoð í ætt við það sem hefur starfrækt í 48 ár í Danmörku 

(sjá: www.krim.dk) og einnig að félagið hafi forgöngu um að auðvelda þeim sem eiga kost á 

dagsleyfi að eiga meiri samvistir með vinum og vandamönnum, m.a. með því að auðvelda 

aðgengi að bifreiðum til töku dagsleyfa. Slík utanaðkomandi aðstoð við þá sem eru inni í 

fangelsunum verður þannig ein af grunnstoðum starfseminnar, líkt og þekkist í Danmörku og 

Noregi. 

- Þá hefur félagið í auknu mæli beint sjónum sínum að lagaumhverfi um fangelsismál, s.s. með 

því að gefa umsagnir um lagafrumvörp o.s.frv. Þetta hefur reynst gerlegt vegna greiðara 

aðgengis að Alþingi, m.a. með tölvupóst samskiptum og meiri í sýnileika vegna útgáfu og 

birtingar félagsins um fangelsismál á netinu, bæði á heimasíðu, en einnig á s.k. hliðarsíðum, 

þ.e.; facebook, Google+ og YouTube. 

 

Helstu nýmæli eru að kveðið er á um í samþykktunum er ákvæði um framkvæmdastjórn félagsins 

sem skipuð skal stjórn félagsins og trúnaðarmönnum þess, sérstaklega kjörnum talsmönnum fanga. 

Talsmenn fanga eiga þannig sæti í framkvæmdastjórn félagsins og eru trúnaðarmenn Afstöðu. 

Þá er í fyrsta skipti kveðið á um formann í samþykktunum, sem formann framkvæmdastjórnar. Með 

því er hugsunin að stjórnin hafi beina tengingu inn í fangelsin í gegnum ákveðinn aðila, sem sé einnig 

talsmaður fanga, sem hafi síðan heimild til að eiga samskipti við aðra talsmenn innan fangelsanna. 

 

Í lok mánaðarins fer af stað samkeppni um nýtt merki félagsins í samstarfi við Listaháskóla Íslands: 

www.afstada.is/lhi 

Félagið er 10 ára um þessar mundir og stutt er í að stórt öryggisfangelsi verði tekið í notkun. Það er 

því margt sem gefur tilefni til endurskoðunar á uppbyggingu félagsins, einmitt nú. 

http://www.krim.dk/
http://www.afstada.is/lhi

