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Ég undirrituð/(aður) ________________________________________________________________________,  

kt. ____________________________ býð mig fram til setu í stjórn VR fyrir tímabilið 2019 til 2021. 

Sími: _________________ GSM: _________________ Netfang:______________________________________ 
 
Starfsheiti: ________________________________ 

_______________________________ _______________________________________________________ 

Staður og dagsetning   Undirskrift frambjóðanda 

Meðmælendur (VR félagar, minnst 15 talsins, skulu rita samþykki sitt eigin hendi) 

Nafn:        Kennitala: 

1. _______________________________________________ _____________________________ 

2. _______________________________________________ _____________________________ 

3. _______________________________________________ _____________________________ 

4. _______________________________________________ _____________________________ 

5. _______________________________________________ _____________________________ 

6. _______________________________________________ _____________________________ 

7. _______________________________________________ _____________________________ 

8. _______________________________________________ _____________________________ 

9. _______________________________________________ _____________________________ 

10. _______________________________________________ _____________________________ 

11. _______________________________________________ _____________________________ 

12. _______________________________________________ _____________________________ 

13. _______________________________________________ _____________________________ 

14. _______________________________________________ _____________________________ 

15. _______________________________________________ _____________________________ 

16. _______________________________________________ _____________________________ 

17. _______________________________________________ _____________________________ 

18. _______________________________________________ _____________________________ 

19. _______________________________________________ _____________________________ 

20. _______________________________________________ _____________________________ 
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Athugið:  

Í 11. gr. laga VR er kveðið á um hæfi stjórnarmanna. Greinin er svohljóðandi: 

“Stjórnarmenn skv. 10 gr. og ef við á, stjórnarmenn sjóða skv. 3. mgr. 26. gr. skulu vera fjár síns ráðandi 
og mega ekki á sl. 5 árum hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað. Stjórnarmenn mega ekki eiga meira 
en 5% hlut í fyrirtæki sem er í atvinnurekstri á starfssviði félagsins. Stjórnarmenn sem missa hæfi skv. 
framansögðu á kjörtímabili sínu víkja sjálfkrafa og tafarlaust úr stjórn og taka varamenn þeirra sæti í 
þeirra stað þar til hæfisskilyrðum er fullnægt að nýju. Frambjóðendur til stjórnar VR skulu og uppfylla 
ofangreind skilyrði við lok framboðsfrests sbr. gr. 20.3. 

 
Sé ágreiningur um hæfi skal kjörstjórn úrskurða um það. 
 

Við meðferð einstakra mála skal stjórnarmaður víkja sæti ef hann hefur hagsmuna að gæta sem kunna 
að fara í bága við hagsmuni félagsins. 

 
Missi stjórnarmaður kjörgengi sitt á kjörtímabili skal hann tafarlaust víkja úr stjórn VR. Sama regla gildir 
um aðra kjörna fulltrúa í stjórnum og ráðum félagsins.” 


