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9.2.1 Starfsreglur Deildar hjúkrunarfræðinga á Akranesi og nágrenni
Kafli I – Nafn deildar og tilgangur
1 gr. Nafn
Nafn deildar er Deild hjúkrunarfræðinga á Akranesi og nágrennis innan Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga
2.gr. Tilgangur
Tilgangur deildarinnar er sameina og styrkja hjúkrunarfræðinga sem búa á starfssvæði
deildarinnar, vera tengiliður við Fíh sem gætir hagsmuna félaga, efla félagstengsl og faglega
vitund og stuðla að þróun þekkingar í hjúkrun.
Deildin heyrir undir fagsvið Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og skal vera stjórn og
nefndum félagsins ráðgefandi um málefni hjúkrunar skv. lögum félagsins 12 gr.
Deildin ber ábyrgð á innra skipulagi sínu.
Markmið deildarinnar er að:
• styrkja innbyrðis tengsl með hvatningu félagsmanna til að sækja fundi deildarinnar
• veita félagsmönnum upplýsingar og kynna þætti sem tengdir eru hjúkrun
• efla faglega þekkingu og fræðslu
• styrkja félagsleg tengsl og njóta stunda saman
• standa vörð um réttindi og skyldur félaga í deildinni
Kafli II – Aðild
3. gr. Aðild
Rétt til aðildar að deildinni eiga hjúkrunarfræðingar í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem
starfa og/eða búa á starfsvæði deildarinnar.
4. gr. Umsókn um aðild
Umsókn um aðild að deildinni skal berast til stjórnar deildar, á skrifstofu félagsins eða á
vefsvæði deildarinnar.
5. gr. Úrsögn
Úrsögn úr deildinni er hægt að skila skriflega til stjórnar. Einnig getur stjórn litið á það sem
úrsögn ef félagsmaður hefur ekki greitt árgjald deildarinnar tvö ár í röð.

Kafli III – Skipulag deildar
6. gr. Lög
Deildin heyrir undir Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og lög félagsins eru lög deildarinnar.
7. gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum deildarinnar. Aðalfund skal halda ár hvert og skal til
hans boða með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara með sannarlegum hætti. Aðalfundur
telst löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum
mála.
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Aðalfund skal halda á Akranesi í mars/apríl ár hvert. Heimilt er að boða aðalfund með
rafrænum hætti. Aðalfundarboði skal fylgja dagskrá ásamt tillögum til breytinga á
starfsreglum.
Starfsreglum má aðeins breyta á aðalfundi og skulu skriflegar tillögur um breytingar á reglum
berast stjórn eigi síðar en 3 vikum fyrir aðalfund.
8. gr. Stjórn
Stjórn deildarinnar skal skipuð fimm félagsmönnum, kjörnum á aðalfundi, til tveggja ára í
senn. Formaður er kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmeðlimir skipta með sér hlutverkum
gjaldkera, ritara og tveggja meðstjórnenda. Heimilt er að kjósa tvo varamenn í stjórn.
Kosning skal vera skrifleg og leynileg ef fleiri en einn félagi býður sig fram til sama embættis.
Meirihluti aðalfundar ræður kjöri. Kjöri skal þannig háttað að aldrei gangi fleiri en þrír kjörnir
stjórnendur auk varamanna úr stjórn hverju sinni.
9. gr. Dagskrá aðalfundar
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
- Kosning/Skipun fundarstjóra og fundarritara
- Skýrsla stjórnar lögð fram
- Ársreikningar lagðir fram til samþykktar
- Reglubreytingar
- Ákvörðun félagsgjalds
- Kosning stjórnar
- Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
- Önnur mál
10. gr. Félagsgjöld
Ákvörðun um félagsgjöld skal tekin á aðalfundi og endurskoðuð árlega.
11. gr. Slit deildar
Ákvörðun um slit deildarinnar skal taka á aðalfundi með ¾ hlutum greiddra atkvæða og
renna eignir deildarinnar til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Skili deildin ekki ársskýrslu til
stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga tvö ár í röð getur aðalfundur félagsins tekið
ákvörðun um slit deildarinnar.

Kafli IV – Ársskýrsla, reikningar og endurskoðun
12. gr. Ársskýrsla
Deildin skal skila skýrslu um starfsemi sína til sviðsstjóra fagsviðs Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga fyrir lok marsmánaðar ár hvert.
13. gr. Reikningar og endurskoðun
Reikningstímabil deildar skal miðast við aðalfund ár hvert. Á aðalfundi skal kjósa tvo
skoðunarmenn reikninga úr röðum félagsmanna.
Kafli VI – Gildistaka
14. gr. Gildistaka
Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar á sérstaklega boðuðum
stofnfundi deildarinnar.
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9.2.2 Starfsreglur Deildar hjúkrunarfræðinga í Eyjafirði
Kafli I – Nafn deildar og tilgangur
1 gr. Nafn
Nafn deildar er Deild hjúkrunarfræðinga í Eyjafirði innan Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
2.gr. Tilgangur
Tilgangur deildarinnar er að vinna að eflingu og framgangi hjúkrunar á svæðinu.
Deildin heyrir undir fagsvið Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og skal vera stjórn og
nefndum félagsins ráðgefandi um málefni hjúkrunar skv. lögum félagsins 12 gr.
Deildin ber ábyrgð á innra skipulagi sínu.
Stefna deildarinnar er að:
• vinna að framgangi hjúkrunar á svæði deildarinnar
• standa vörðu um fagmennsku í hjúkrun
• stuðla að fræðslu og þróun hjúkrunarþekkingar á svæðinu
• vera málsvari hjúkrunar á svæðinu.

Kafli II – Aðild
3. gr. Aðild
Rétt til aðildar að deildinni eiga hjúkrunarfræðingar í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem
starfa og/eða búa í Eyjafirði.
4. gr. Umsókn um aðild
Umsókn um aðild að deildinni skal berast til stjórnar deildar.
5. gr. Úrsögn
Úrsögn úr deildinni er hægt að skila skriflega til stjórnar. Einnig getur stjórn litið á það sem
úrsögn ef félagsmaður hefur ekki greitt árgjald deildarinnar 2 ár í röð.

Kafli III – Skipulag deildar
6. gr. Lög
Deildin heyrir undir Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og lög félagsins eru lög deildarinnar.
7. gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum deildarinnar. Aðalfund skal halda ár hvert og skal til
hans boða með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara með sannarlegum hætti. Aðalfundur
telst löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum
mála.
Fundarboði skal fylgja dagskrá og tillögur sem fyrir honum liggja. Aðeins félagsmenn
deildarinnar hafa rétt til þátttöku á aðalfundi.
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8. gr. Stjórn
Stjórn deildarinnar skal skipuð fimm félagsmönnum, kjörnum á aðalfundi, til tveggja ára í
senn. Formaður er kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmeðlimir skipta með sér hlutverkum
gjaldkera, ritara og tveggja meðstjórnenda. Heimilt er að kjósa tvo varamenn í stjórn.
Kosning skal vera skrifleg og leynileg ef fleiri en einn félagi býður sig fram til sama embættis.
Meirihluti aðalfundar ræður kjöri. Kjöri skal þannig háttað að aldrei gangi fleiri en þrír kjörnir
stjórnendur auk varamanna úr stjórn hverju sinni.
9. gr. Dagskrá aðalfundar
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
Kosning/Skipun fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla stjórnar lögð fram
• Ársreikningar lagðir fram til samþykktar
• Reglubreytingar
• Ákvörðun félagsgjalds
• Kosning stjórnar
• Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
• Önnur mál
10. gr. Félagsgjöld
Ákvörðun um félagsgjöld skal tekin á aðalfundi og endurskoðuð árlega. Félagsgjöld skal
innheimta árlega.
11. gr. Slit deildar
Ákvörðun um slit deildarinnar skal taka á aðalfundi með ¾ hlutum greiddra atkvæða og
renna eignir deildarinnar til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Skili deildin ekki ársskýrslu til
stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga tvö ár í röð getur aðalfundur félagsins tekið
ákvörðun um slit deildarinnar.

Kafli IV – Ársskýrsla, reikningar og endurskoðun
12. gr. Ársskýrsla
Deildin skal skila skýrslu um starfsemi sína til sviðsstjóra fagsviðs Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga fyrir lok marsmánaðar ár hvert.
13. gr. Reikningar og endurskoðun
Reikningstímabil deildar skal miðast við aðalfund ár hvert. Á aðalfundi skal kjósa tvo
skoðunarmenn reikninga úr röðum félagsmanna.

Kafli VI – Gildistaka
14. gr. Gildistaka
Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar á sérstaklega boðuðum
stofnfundi deildarinnar.
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9.2.3 Starfsreglur Deildar hjúkrunarfræðinga á norðanverðum Vestfjörðum
Kafli I – Nafn deildar og tilgangur
1 gr. Nafn
Nafn deildar er Deild hjúkrunarfræðinga á norðanverðum Vestfjörðum innan Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga
2.gr. Tilgangur
Tilgangur deildarinnar er að vinna að eflingu og framgangi hjúkrunar á Vestfjörðum, veita
fræðslu um viðfangsefni hjúkrunar og efla fag- og félagsheild félagsmanna.
Deildin heyrir undir fagsvið Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og skal vera stjórn og
nefndum félagsins ráðgefandi um málefni hjúkrunar skv. lögum félagsins 12 gr.
Deildin ber ábyrgð á innra skipulagi sínu.
Markmið deildarinnar er að:
• standa vörð um fagmennsku í hjúkrun á norðanverðum Vestfjörðum
• stuðla að þróun hjúkrunarþekkingar á norðanverðum Vestfjörðum
Kafli II – Aðild
3. gr. Aðild
Rétt til aðildar að deildinni eiga hjúkrunarfræðingar í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem
búa og/eða starfa á norðanverðum Vestfjörðum.
4. gr. Umsókn um aðild
Umsókn um aðild að deildinni skal berast til stjórnar deildar.
5. gr. Úrsögn
Úrsögn úr deildinni er hægt að skila skriflega til stjórnar. Einnig getur stjórn litið á það sem
úrsögn ef félagsmaður hefur ekki greitt árgjald deildarinnar 2 ár í röð.

Kafli III – Skipulag deildar
6. gr. Lög
Deildin heyrir undir Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og lög félagsins eru lög deildarinnar.
7. gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum deildarinnar. Aðalfund skal halda ár hvert og skal til
hans boða með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara með sannarlegum hætti. Aðalfundur
telst löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum
mála.
Aðalfundur skal haldinn að vori ár hvert. Skal boða til aðalfundar með tölvupósti eða á fb
síðu Fíh. Fundarboði skal fylgja dagskrá og tillögur sem fyrir honum liggja. Starfstímabil
deildarinnar er frá aðalfundi til aðalfundar. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins
árs. Aðeins félagsmenn deildarinnar hafa rétt til þátttöku á aðalfundi.
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8. gr. Stjórn
Stjórn deildarinnar skal skipuð fimm félagsmönnum, kjörnum á aðalfundi, til tveggja ára í
senn. Formaður er kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmeðlimir skipta með sér hlutverkum
gjaldkera, ritara og tveggja meðstjórnenda. Heimilt er að kjósa tvo varamenn í stjórn.
Kosning skal vera skrifleg og leynileg ef fleiri en einn félagi býður sig fram til sama embættis.
Meirihluti aðalfundar ræður kjöri. Kjöri skal þannig háttað að aldrei gangi fleiri en þrír kjörnir
stjórnendur auk varamanna úr stjórn hverju sinni.
Á oddtöluári skal kjósa formann og meðstjórnendur og á sléttu ári um ritara og gjaldkera.
Stjórn deildarinnar fer með málefni hennar milli aðalfunda.
9. gr. Dagskrá aðalfundar
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
• Kosning/Skipun fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla stjórnar lögð fram
• Ársreikningar lagðir fram til samþykktar
• Reglubreytingar
• Ákvörðun félagsgjalds
• Kosning stjórnar
• Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
• Önnur mál
•
10. gr. Félagsgjöld
Ákvörðun um félagsgjöld skal tekin á aðalfundi og endurskoðuð árlega. Félagsgjöld skulu
innheimt árlega. Gjaldkeri deildarinnar sér um innheimtu.
11. gr. Slit deildar
Ákvörðun um slit deildarinnar skal taka á aðalfundi með ¾ hlutum greiddra atkvæða og
renna eignir deildarinnar til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Skili deildin ekki ársskýrslu til
stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga tvö ár í röð getur aðalfundur félagsins tekið
ákvörðun um slit deildarinnar.

Kafli IV – Ársskýrsla, reikningar og endurskoðun
12. gr. Ársskýrsla
Deildin skal skila skýrslu um starfsemi sína til sviðsstjóra fagsviðs Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga fyrir lok marsmánaðar ár hvert.
13. gr. Reikningar og endurskoðun
Reikningstímabil deildar skal miðast við aðalfund ár hvert. Á aðalfundi skal kjósa tvo
skoðunarmenn reikninga úr röðum félagsmanna.
Rekstarafgangi deildarinnar skal varið til fræðslu félagsmanna og hópeflis.

Kafli VI – Gildistaka
14. gr. Gildistaka
Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar á sérstaklega boðuðum
stofnfundi deildarinnar.
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9.2.4 Starfsreglur Deildar hjúkrunarfræðinga á Norðvesturlandi
Kafli I – Nafn deildar og tilgangur
1 gr. Nafn
Nafn deildar er Deild hjúkrunarfræðinga á Norðvesturlandi innan Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga
2.gr. Tilgangur
Tilgangur deildarinnar er að vinna að framgangi og eflingu hjúkrunar á Norðvesturlandi.
Deildin heyrir undir fagsvið Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og skal vera stjórn og
nefndum félagsins ráðgefandi um málefni hjúkrunar skv. lögum félagsins 12 gr.
Deildin ber ábyrgð á innra skipulagi sínu.
Stefna deildarinnar er að stuðla að bættri hjúkrun einstaklinga með því að:
• stuðla að bættri menntun félagsmanna
• fylgjast með framförum og nýjungum og koma þeim á framfæri
• stuðla að nánari samstarfi við aðra hjúkrunarfræðinga og starfsstéttir
Kafli II – Aðild
3. gr. Aðild
Rétt til aðildar að deildinni eiga hjúkrunarfræðingar í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem
starfa og/eða búa á Norðvesturlandi.
4. gr. Umsókn um aðild
Umsókn um aðild að deildinni skal berast til stjórnar deildar.
5. gr. Úrsögn
Úrsögn úr deildinni er hægt að skila skriflega til stjórnar. Einnig getur stjórn litið á það sem
úrsögn ef félagsmaður hefur ekki greitt árgjald deildarinnar 2 ár í röð.

Kafli III – Skipulag deildar
6. gr. Lög
Deildin heyrir undir Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og lög félagsins eru lög deildarinnar.
7. gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum deildarinnar. Aðalfund skal halda ár hvert og skal til
hans boða með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara með sannarlegum hætti. Aðalfundur
telst löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum
mála.
Aðalfund skal halda í mars á hverju ári. Fundarboði skal fylgja dagskrá og tillögur sem fyrir
honum liggja. Aðeins félagsmenn deildarinnar hafa rétt til þátttöku á aðalfundi.
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8. gr. Stjórn
Stjórn deildarinnar skal skipuð fimm félagsmönnum, kjörnum á aðalfundi, til tveggja ára í
senn. Formaður er kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmeðlimir skipta með sér hlutverkum
gjaldkera, ritara og tveggja meðstjórnenda. Heimilt er að kjósa tvo varamenn í stjórn.
Kosning skal vera skrifleg og leynileg ef fleiri en einn félagi býður sig fram til sama embættis.
Meirihluti aðalfundar ræður kjöri. Kjöri skal þannig háttað að aldrei gangi fleiri en þrír kjörnir
stjórnendur auk varamanna úr stjórn hverju sinni.
Stjórn getur skipað í nefndir eftir þörfum.
9. gr. Dagskrá aðalfundar
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
• Kosning/Skipun fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla stjórnar lögð fram
• Ársreikningar lagðir fram til samþykktar
• Reglubreytingar
• Ákvörðun félagsgjalds
• Kosning stjórnar
• Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
• Önnur mál
10. gr. Félagsgjöld
Ákvörðun um félagsgjöld skal tekin á aðalfundi og endurskoðuð árlega.
11. gr. Slit deildar
Ákvörðun um slit deildarinnar skal taka á aðalfundi með ¾ hlutum greiddra atkvæða og
renna eignir deildarinnar til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Skili deildin ekki ársskýrslu til
stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga tvö ár í röð getur aðalfundur félagsins tekið
ákvörðun um slit deildarinnar.

Kafli IV – Ársskýrsla, reikningar og endurskoðun
12. gr. Ársskýrsla
Deildin skal skila skýrslu um starfsemi sína til sviðsstjóra fagsviðs Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga fyrir lok marsmánaðar ár hvert.
13. gr. Reikningar og endurskoðun
Reikningstímabil deildar skal miðast við aðalfund ár hvert. Á aðalfundi skal kjósa tvo
skoðunarmenn reikninga úr röðum félagsmanna.

Kafli VI – Gildistaka
14. gr. Gildistaka
Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar á sérstaklega boðuðum
stofnfundi deildarinnar.
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9.2.5 Starfsreglur Deildar hjúkrunarfræðinga á Suðurlandi
Kafli I – Nafn deildar og tilgangur
1 gr. Nafn
Nafn deildar er Deild hjúkrunarfræðinga á Suðurlandi innan Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga
2.gr. Tilgangur
Tilgangur deildarinnar er að vinna að eflingu og framgangi hjúkrunar á Suðurlandi, veita
fræðslu um viðfangsefni hjúkrunar og efla fag og félagsheild á svæðinu.
Deildin heyrir undir fagsvið Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og skal vera stjórn og
nefndum félagsins ráðgefandi um málefni hjúkrunar skv. lögum félagsins 12 gr.
Deildin ber ábyrgð á innra skipulagi sínu.
Hlutverk deildarinnar er að :
• vinna að framgangi hjúkrunar á Suðurlandi
• standa vörð um fagmennsku í hjúkrun
• stuðla að þróun þekkingar í hjúkrun
• vera virkur þátttakandi í þverfaglegu samstarfi á Suðurlandi
• stuðla að fræðslu
• vera málsvari hjúkrunar á Suðurlandi
Kafli II – Aðild
3. gr. Aðild
Rétt til aðildar að deildinni eiga hjúkrunarfræðingar í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem
starfa og/eða búa á Suðurlandi.
4. gr. Umsókn um aðild
Umsókn um aðild að deildinni skal berast til stjórnar deildar.
5. gr. Úrsögn
Úrsögn úr deildinni er hægt að skila skriflega til stjórnar. Einnig getur stjórn litið á það sem
úrsögn ef félagsmaður hefur ekki greitt árgjald deildarinnar 2 ár í röð.

Kafli III – Skipulag deildar
6. gr. Lög
Deildin heyrir undir Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og lög félagsins eru lög deildarinnar.
7. gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum deildarinnar. Aðalfund skal halda ár hvert og skal til
hans boða með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara með sannarlegum hætti. Aðalfundur
telst löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum
mála.
Aðalfundur skal haldinn að vori ár hvert. Fundarboði skal fylgja dagskrá og tillögur sem fyrir
honum liggja. Aðeins félagsmenn deildarinnar hafa rétt til þátttöku á aðalfundi.
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8. gr. Stjórn
Stjórn deildarinnar skal skipuð fimm félagsmönnum, kjörnum á aðalfundi, til tveggja ára í
senn. Formaður er kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmeðlimir skipta með sér hlutverkum
gjaldkera, ritara og tveggja meðstjórnenda. Heimilt er að kjósa tvo varamenn í stjórn.
Kosning skal vera skrifleg og leynileg ef fleiri en einn félagi býður sig fram til sama embættis.
Meirihluti aðalfundar ræður kjöri. Kjöri skal þannig háttað að aldrei gangi fleiri en þrír kjörnir
stjórnendur auk varamanna úr stjórn hverju sinni.
9. gr. Dagskrá aðalfundar
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
• Kosning/Skipun fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla stjórnar lögð fram
• Ársreikningar lagðir fram til samþykktar
• Reglubreytingar
• Ákvörðun félagsgjalds
• Kosning stjórnar
• Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
• Önnur mál
10. gr. Félagsgjöld
Ákvörðun um félagsgjöld skal tekin á aðalfundi og endurskoðuð árlega.
11. gr. Slit deildar
Ákvörðun um slit deildarinnar skal taka á aðalfundi með ¾ hlutum greiddra atkvæða og
renna eignir deildarinnar til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Skili deildin ekki ársskýrslu til
stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga tvö ár í röð getur aðalfundur félagsins tekið
ákvörðun um slit deildarinnar.

Kafli IV – Ársskýrsla, reikningar og endurskoðun
12. gr. Ársskýrsla
Deildin skal skila skýrslu um starfsemi sína til sviðsstjóra fagsviðs Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga fyrir lok marsmánaðar ár hvert.
13. gr. Reikningar og endurskoðun
Reikningstímabil deildar skal miðast við aðalfund ár hvert. Á aðalfundi skal kjósa tvo
skoðunarmenn reikninga úr röðum félagsmanna.

Kafli VI – Gildistaka
14. gr. Gildistaka
Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar á sérstaklega boðuðum
stofnfundi deildarinnar.
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9.2.6 Starfsreglur Deildar hjúkrunarfræðinga á Suðurnesjum
Kafli I – Nafn deildar og tilgangur
1 gr. Nafn
Nafn deildar er Deild hjúkrunarfræðinga á Suðurnesjum innan Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga
2.gr. Tilgangur
Tilgangur deildarinnar er að stuðla að:
• framþróun fagsins með fjölbreyttri fræðslu á hinum ýmsu sviðum hjúkrunar
• vera vettvangur fyrir félagsmenn til að sækja sér aukna vitneskju og stuðning, bæði
frá öðrum félagsmönnum og utanaðkomandi fræðslu
• auknum tengslum hjúkrunarfræðinga á svæðinu til að auðvelda samskipti og
samvinnu milli stofnanna
• félagsstarfi þar sem félagsmenn geta komið saman og átt góðar stundir saman
• bættri hjúkrun á svæðinu
• aukinni starfsánægju hjúkrunarfræðinga á svæðinu
• góðu samstarfi við fagdeildir og aðrar landsvæðadeildir.
Tilgangi sínum hyggst deildin ná með því að leggja fram áætlun um komandi starfsár þar sem
lagt verður fram skipulag fræðslu og skemmtunar. Fjölbreyttir viðburðir verða skipulagðir til
að mæta tilgangi félagsins.
Starfstímabil deildarinnar er almanaksárið.
Deildin heyrir undir fagsvið Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og skal vera stjórn og
nefndum félagsins ráðgefandi um málefni hjúkrunar skv. lögum félagsins 12 gr.
Deildin ber ábyrgð á innra skipulagi sínu.

Kafli II – Aðild
3. gr. Aðild
Rétt til aðildar að deildinni eiga hjúkrunarfræðingar í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem
starfa og/eða á Suðurnesjum.
4. gr. Umsókn um aðild
Umsókn um aðild að deildinni skal berast til stjórnar deildar.
5. gr. Úrsögn
Úrsögn úr deildinni er hægt að skila skriflega til stjórnar. Einnig getur stjórn litið á það sem
úrsögn ef félagsmaður hefur ekki greitt árgjald deildarinnar 2 ár í röð.

Aðalfundur 2017

12

Kafli III – Skipulag deildar
6. gr. Lög
Deildin heyrir undir Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og lög félagsins eru lög deildarinnar.
7. gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum deildarinnar. Aðalfund skal halda ár hvert og skal til
hans boða með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara með sannarlegum hætti. Aðalfundur
telst löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum
mála.
Aðalfund skal halda í mars ár hvert. Aðalfundarboði skal fylgja dagskrá ásamt tillögum til
breytinga á starfsreglum. Á aðalfundi skal stjórn deildarinnar gera upp árangur liðins ár.
Aðeins félagsmenn deildarinnar hafa rétt til þátttöku á aðalfundi.
8. gr. Stjórn
Stjórn deildarinnar skal skipuð fimm félagsmönnum, kjörnum á aðalfundi, til tveggja ára í
senn. Formaður er kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmeðlimir skipta með sér hlutverkum
gjaldkera, ritara og tveggja meðstjórnenda. Heimilt er að kjósa tvo varamenn í stjórn.
Kosning skal vera skrifleg og leynileg ef fleiri en einn félagi býður sig fram til sama embættis.
Meirihluti aðalfundar ræður kjöri. Kjöri skal þannig háttað að aldrei gangi fleiri en þrír kjörnir
stjórnendur auk varamanna úr stjórn hverju sinni.
9. gr. Dagskrá aðalfundar
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
• Kosning/Skipun fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla stjórnar lögð fram
• Ársreikningar lagðir fram til samþykktar
• Reglubreytingar
• Ákvörðun félagsgjalds
• Kosning stjórnar
• Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
• Önnur mál
10. gr. Félagsgjöld
Ákvörðun um félagsgjöld skal tekin á aðalfundi og endurskoðuð árlega. Félagsgjöld skulu
innheimt árlega.
11. gr. Slit deildar
Ákvörðun um slit deildarinnar skal taka á aðalfundi með ¾ hlutum greiddra atkvæða og
renna eignir deildarinnar til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Skili deildin ekki ársskýrslu til
stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga tvö ár í röð getur aðalfundur félagsins tekið
ákvörðun um slit deildarinnar.

Kafli IV – Ársskýrsla, reikningar og endurskoðun
12. gr. Ársskýrsla
Deildin skal skila skýrslu um starfsemi sína til sviðsstjóra fagsviðs Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga fyrir lok marsmánaðar ár hvert.
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13. gr. Reikningar og endurskoðun
Reikningstímabil deildar skal miðast við áramót. Á aðalfundi skal kjósa tvo skoðunarmenn
reikninga úr röðum félagsmanna.
Kafli VI – Gildistaka
14. gr. Gildistaka
Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar á sérstaklega boðuðum
stofnfundi deildarinnar.
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9.2.7 Starfsreglur Deildar hjúkrunarfræðinga í Vestmannaeyjum
Kafli I – Nafn deildar og tilgangur
1 gr. Nafn
Nafn deildar er Deild hjúkrunarfræðinga í Vestmannaeyjum innan Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga.
2.gr. Tilgangur
Tilgangur deildarinnar er að vinna að framgangi hjúkrunar í Vestmannaeyjum.
Deildin heyrir undir fagsvið Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og skal vera stjórn og
nefndum félagsins ráðgefandi um málefni hjúkrunar skv. lögum félagsins 12 gr.
Deildin ber ábyrgð á innra skipulagi sínu.
Stefna deildarinnar er að:
• auka möguleika hjúkrunarfræðinga til endur-og viðbótamenntunar
• efla fræðilega þekkingu meðal hjúkrunarfræðinga í heimabyggð með námskeiðum
og fræðslu
• miðla reynsluþekkingu meðal hjúkrunarfræðinga
• efa og hafa markvissara forvarnarstarf í samfélaginu
• efla fræðslu til bæjarbúa
• auka þekkingu almennings á störfum hjúkrunarfræðinga
• viðhalda og efla fræðslu í skólum og foreldrafræðslu
• hvetja til bættrar hjúkrunarþjónustu fyrir aldraðra á stofnunum og í heimahúsum
• sinna góðu félagsstarfi og sína stuðning við hjúkrunarfræðinga deildarinnar
Kafli II – Aðild
3. gr. Aðild
Rétt til aðildar að deildinni eiga hjúkrunarfræðingar í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem
starfa og/eða búa í Vestmannaeyjum.
4. gr. Umsókn um aðild
Umsókn um aðild að deildinni skal berast til stjórnar deildar.
5. gr. Úrsögn
Úrsögn úr deildinni er hægt að skila skriflega til stjórnar. Einnig getur stjórn litið á það sem
úrsögn ef félagsmaður hefur ekki greitt árgjald deildarinnar 2 ár í röð.

Kafli III – Skipulag deildar
6. gr. Lög
Deildin heyrir undir Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og lög félagsins eru lög deildarinnar.
7. gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum deildarinnar. Aðalfund skal halda ár hvert og skal til
hans boða með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara með sannarlegum hætti. Aðalfundur
telst löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum
mála.
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Aðalfundarboði skal fylgja dagskrá ásamt tillögum til breytinga á starfsreglum. Aðeins
félagsmenn deildarinnar hafa rétt til þátttöku á aðalfundi.
8. gr. Stjórn
Stjórn deildarinnar skal skipuð fimm félagsmönnum, kjörnum á aðalfundi, til tveggja ára í
senn. Formaður er kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmeðlimir skipta með sér hlutverkum
gjaldkera, ritara og tveggja meðstjórnenda. Heimilt er að kjósa tvo varamenn í stjórn.
Kosning skal vera skrifleg og leynileg ef fleiri en einn félagi býður sig fram til sama embættis.
Meirihluti aðalfundar ræður kjöri. Kjöri skal þannig háttað að aldrei gangi fleiri en þrír kjörnir
stjórnendur auk varamanna úr stjórn hverju sinni.
9. gr. Dagskrá aðalfundar
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
• Kosning/Skipun fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla stjórnar lögð fram
• Ársreikningar lagðir fram til samþykktar
• Reglubreytingar
• Ákvörðun félagsgjalds
• Kosning stjórnar
• Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
• Önnur mál
10. gr. Félagsgjöld
Ákvörðun um félagsgjöld skal tekin á aðalfundi og endurskoðuð árlega.
11. gr. Slit deildar
Ákvörðun um slit deildarinnar skal taka á aðalfundi með ¾ hlutum greiddra atkvæða og
renna eignir deildarinnar til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Skili deildin ekki ársskýrslu til
stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga tvö ár í röð getur aðalfundur félagsins tekið
ákvörðun um slit deildarinnar.

Kafli IV – Ársskýrsla, reikningar og endurskoðun
12. gr. Ársskýrsla
Deildin skal skila skýrslu um starfsemi sína til sviðsstjóra fagsviðs Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga fyrir lok marsmánaðar ár hvert.
13. gr. Reikningar og endurskoðun
Reikningstímabil deildar skal miðast við aðalfund ár hvert. Á aðalfundi skal kjósa tvo
skoðunarmenn reikninga úr röðum félagsmanna.

Kafli VI – Gildistaka
14. gr. Gildistaka
Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar á sérstaklega boðuðum
stofnfundi deildarinnar.
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9.2.8 Starfsreglur Deildar hjúkrunarfræðinga í Þingeyjarsýslum
Kafli I – Nafn deildar og tilgangur
1 gr. Nafn
Nafn deildar er Deild hjúkrunarfræðinga í Þingeyjarsýslum innan Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga.
2.gr. Tilgangur
Tilgangur deildarinnar er að vinna að eflingu og framgangi hjúkrunar í Þingeyjarsýslum, veita
félagsmönnum fræðslu um viðfangsefni hjúkrunar og efla fag- og félagsheild.
Deildin heyrir undir fagsvið Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og skal vera stjórn og
nefndum félagsins ráðgefandi um málefni hjúkrunar skv. lögum félagsins 12 gr.
Deildin ber ábyrgð á innra skipulagi sínu.

Kafli II – Aðild
3. gr. Aðild
Rétt til aðildar að deildinni eiga hjúkrunarfræðingar í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem
starfa og/eða búa í Þingeyjarsýslum.
4. gr. Umsókn um aðild
Umsókn um aðild að deildinni skal berast til stjórnar deildar.
5. gr. Úrsögn
Úrsögn úr deildinni er hægt að skila skriflega til stjórnar. Einnig getur stjórn litið á það sem
úrsögn ef félagsmaður hefur ekki greitt árgjald deildarinnar 2 ár í röð.

Kafli III – Skipulag deildar
6. gr. Lög
Deildin heyrir undir Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og lög félagsins eru lög deildarinnar.
7. gr. Aðalfundur
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum deildarinnar. Aðalfund skal halda ár hvert og skal til
hans boða með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara með sannarlegum hætti. Aðalfundur
telst löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum
mála.
Aðalfundur skal haldinn í febrúar eða mars ár hvert. Aðalfunaboði skal fylgja dagskrá ásamt
tillögum á starfsreglum. Tillögur til breytinga á starfsreglum deildarinnar skulu berast fyrir 1.
febrúar ár hvert. Aðeins félagsmenn deildarinnar hafa rétt til þátttöku á aðalfundi.

8. gr. Stjórn
Stjórn deildarinnar skal skipuð fimm félagsmönnum, kjörnum á aðalfundi, til tveggja ára í
senn. Formaður er kosinn sérstaklega en aðrir stjórnarmeðlimir skipta með sér hlutverkum
gjaldkera, ritara og tveggja meðstjórnenda. Heimilt er að kjósa tvo varamenn í stjórn.
Kosning skal vera skrifleg og leynileg ef fleiri en einn félagi býður sig fram til sama embættis.
Meirihluti aðalfundar ræður kjöri. Kjöri skal þannig háttað að aldrei gangi fleiri en þrír kjörnir
stjórnendur auk varamanna úr stjórn hverju sinni.
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9. gr. Dagskrá aðalfundar
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
• Kosning/Skipun fundarstjóra og fundarritara
• Skýrsla stjórnar lögð fram
• Ársreikningar lagðir fram til samþykktar
• Reglubreytingar
• Ákvörðun félagsgjalds
• Kosning stjórnar
• Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga
• Önnur mál
10. gr. Félagsgjöld
Ákvörðun um félagsgjöld skal tekin á aðalfundi og endurskoðuð árlega.
11. gr. Slit deildar
Ákvörðun um slit deildarinnar skal taka á aðalfundi með ¾ hlutum greiddra atkvæða og
renna eignir deildarinnar til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Skili deildin ekki ársskýrslu til
stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga tvö ár í röð getur aðalfundur félagsins tekið
ákvörðun um slit deildarinnar.

Kafli IV – Ársskýrsla, reikningar og endurskoðun
12. gr. Ársskýrsla
Deildin skal skila skýrslu um starfsemi sína til sviðsstjóra fagsviðs Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga fyrir lok marsmánaðar ár hvert.
13. gr. Reikningar og endurskoðun
Reikningstímabil deildar skal miðast við aðalfund ár hvert. Á aðalfundi skal kjósa tvo
skoðunarmenn reikninga úr röðum félagsmanna.

Kafli VI – Gildistaka
14. gr. Gildistaka
Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar á sérstaklega boðuðum
stofnfundi deildarinnar.
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