
Kosning trúnaðarmanna
Kjörtímabilið 2019-2021



Samkvæmt lögum Sameykis 

• 9.kafli 24.grein:

• Á hverjum vinnustað þar sem starfa 5 eða fleiri skal í maí annað hvert 
ár (oddatöluár) kjósa trúnaðarmann til tveggja ára, sem tilkynnt sé 
félagsstjórn.  Kjósa má annan til vara. 

• Berist eigi tilkynning um val fyrir 31.maí skal félagsstjórn skipa 
trúnaðarmann án tilnefningar og tilkynna það félögum á 
vinnustaðnum. 

• Félagsstjórn setur trúnaðarmönnum starfsreglur.
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Reglur um kosningu trúnaðarmanna

• Kjörgögn skulu berast trúnaðarmanni í byrjun apríl á kosningaári og 
skal leitast við að undirbúa og framkvæma kosningu/val sem fyrst og 
tilkynna það til Sameykis stéttarfélags í almannaþjónustu. 

• Þegar trúnaðarmanni hafa borist kjörgögn í hendur ber honum að 
skipa umboðsmann og tilkynna félaginu hver umboðsmaðurinn er. 

• Umboðmaður hefur yfirumsjón með  kosningu /vali trúnaðarmanns 
fyrir nýtt kjörtímabil, vottar að kosningin hafi farið rétt fram og 
tilkynnir niðurstöðuna til félagsins.  Ef umboðsmaður býður sig fram 
til trúnaðarmanns skal velja annan umboðsmann.



• Á fjölmennari vinnustöðum er heimilt að kjósa fleiri en einn 
trúnaðarmann í samráði við stjórn Sameykis.

• Kjörgögn og reglur verða aðgengilegar á sfr.is og strv.is í byrjun apríl

og á sameiginlegri síðu Sameykis þegar hún verður opnuð.



Kjörgögn

• Bréf til trúnaðarmanns með leiðbeiningum

• Auglýsing sem trúnaðarmaður hengir upp á áberandi stöðum á 
vinnustað

• Reglur um framkvæmd kosningarinnar

• Tilkynning/eyðublað um kjör trúnaðarmanns til skrifstofu Sameykis



Spurningar?



Öflugir talsmenn og árangursrík 
samskipti

Föstudaginn 29.mars kl. 10-16

Sigríður Arnarsdóttir - SIRRÝ



Markmið námskeiðsins

• Styrkja hæfni í að nýta tækifæri til að koma sjónarmiðum á framfæri

• Komast að kjarna málsins í stuttu og hnitmiðuðu máli

• Þekkja hvernig nýta má sér sviðsskrekk

• Þjálfun í að undirbúa „óundirbúna ræðu“

• Þekkja hvernig efla má virka hlustun

• Gera sér grein fyrir áhrifum líkamsstöðu og raddbeitingar

• Verða meðvitaður um mikilvægi þátttöku / ábyrgðar á fundum 



Takk fyrir ☺


