
 

Reglur stjórnar VR 
um tilnefningu VR í stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 

 

1. gr. 

Umsóknarferli og tilnefningar 

 

VR auglýsir eftir umsóknum um sæti í stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna fyrir 1. desember á síðasta 

ári kjörtímabils. Auglýsa skal á heimasíðu félagsins og helstu auglýsingamiðlum. Umsóknarfrestur 

skal vera þrjár vikur. Skrifstofa VR tekur við umsóknum fyrir hönd stjórnar VR. Kjör  stjórnarmanna í 

lífeyrissjóðinn þarf að liggja fyrir eigi síðar en 1. febrúar í aðdraganda nýs kjörtímabils. 

 

 

2. gr. 

Hæfniskröfur 

Um hæfi fer samkvæmt. 31. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða. Eins þurfa stjórnarmenn að vera fjárhagslega sjálfstæðir sbr. 9. gr. reglna FME nr. 

180/2013. Stjórnarmenn þurfa að búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu skv. 6. gr. reglna FME 

nr. 180/2013. Auk þess þurfa stjórnarmenn að gangast undir munnlegt hæfismat hjá FME sbr. 16. gr. 

reglna FME nr. 180/2013. 

Umsækjendur skulu vera launamenn og mega ekki vera sjálfstæðir atvinnurekendur eða einyrkjar. 

Gerð er krafa um að þeir greiði skyldubundið iðgjald til Lífeyrissjóðs verzlunarmanna og er æskilegt 

að umsækjendur séu félagsmenn í VR. 

 

3. gr. 

Val á stjórnarmönnum 

Samkvæmt gr. 5.1. í samþykktum Lífeyrissjóðs verzlunarmanna skal stjórn VR skipa 4 stjórnarmenn 

og jafn marga varamenn. Samkvæmt. gr. 5.2. í samþykktum lífeyrissjóðsins er kjörtímabil stjórnar 3 ár 

og hefst það 1. mars. Kynjaskipting innan stjórnar lífeyrissjóða skal vera þannig að hvort kyn skal eiga 

að lágmarki 40% fulltrúa í stjórn skv. 4. mgr. 29. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. 

Stjórn VR kýs tvo aðalmenn og trúnaðarráð VR kýs tvo aðalmenn og fjóra varamenn í stjórn 

lífeyrissjóðsins. Kynjahlutfall skal vera jafnt bæði hjá stjórn og trúnaðarráði. 

Kosning hjá stjórn og trúnaðarráði skal vera leynileg. Merkja skal við tvö nöfn á kjörseðli, konu og 

karl. Sú kona sem fær flest atkvæði hlýtur kosningu sem aðalmaður og sama á við um þann karl sem 

fær flest atkvæði. Karl eða kona sem eru næst því að komast inn sem aðalmaður skal vera fyrsti 

varamaður og síðan koll af kolli með varamenn en þó þannig að jafnræði sé á milli kynja.  

Aðal- og varamenn eru skipaðir til þriggja ára. Ef stjórnarmenn segja sig frá stjórnarmennsku eða fara 

úr stjórn af öðru tilefni þá tekur fyrsti varamaður af sama kyni sæti sem aðalmaður og færast þá 

varamenn upp listann. Stjórn VR skipar nýjan varamann sem er þá fjórði varamaður. 



 

 

4. gr. 

Hámarkstími á stjórnarsetu. 

Miða skal við að stjórnarseta fulltrúa VR í Lífeyrissjóði verzlunarmanna skuli ekki vera 

lengur en níu ár.  
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