
Lög Aflsins, samtaka gegn kynferðis- og heimilisofbeldis 

1. gr. 
Samtökin heita: Aflið, samtök gegn kynferðis- og heimilisofbeldi. Heimili 
þeirra og varnarþing er á Akureyri. 
	

2. gr. 
Markmið samtakanna er að berjast gegn kynferðis- og heimilisofbeldi 
ásamt öðru ofbeldi. 
 

3. gr.  
Markmiðum sínum hyggjast samtökin ná með því: 

a) Að veita ráðgjöf og jafningjastuðning fyrir fólk sem beitt hefur 
verið kynferðisofbeldi, heimilisofbeldi, eða annars konar ofbeldi 
sem og aðstandendur þeirra.  

b) Að veita þeim sem þess óska, fræðslu um birtingarmyndir og 
afleiðingar ofbeldis og taka með þeim hætti þátt í forvarnarstarfi 
gegn ofbeldi. 

c) Að taka þátt í pólitísku starfi, stefnumótun, umræðum og öðru er 
snýr að því að uppræta ofbeldi í íslensku samfélagi. 
 

4.  gr.  
Nafnleynd og trúnaður ríkir um þá einstaklinga sem til Aflsins leita.  
Starfsfólk, ráðgjafar, stjórn og allir þeir sem til Aflsins leita eru bundnir 
þagnarskyldu.  Þagnarskylda skal virt eftir að starfi eða þjónustu við 
einstaklinga lýkur.  
Til Aflsins geta allir þeir leitað sem vilja vinna úr afleiðingum ofbeldis án 
tillits til þess hvers eðlis ofbeldið er og skulu hagsmunir þolenda ávallt 
hafðir í fyrirrúmi. Ráðgjöf skal ávallt fara fram á forsendum þolenda. 
 

5. gr.  
Félagi getur hver sá einstaklingur orðið sem aðhyllist markmið 
samtakanna. 

 
6. gr.  

Rekstrartímabil félagsins er almanaksárið.  Á aðalfundi skal stjórn gera 
upp árangur síðasta starfsárs.  Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur 
á aðalfundi og hafa þar atkvæðisrétt. 
 

7. gr. 
Aðalfundur samtakanna skal haldinn fyrir lok maímánaðar ár hvert og 
skal boða til hans með opinberri auglýsingu eða með öðrum sannanlegum 



hætti með að lágmarki tveggja vikna fyrirvara. Einfaldur meirihluti 
mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Fundurinn er lögmætur ef 
löglega er til hans boðað. 

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir: 

1. Fundur settur, kosning fundarstjóra og ritara 
2. Ávarp formanns 
3. Ársskýrsla Aflsins kynnt og lögð fram til umræðu 
4. Ársreikningur Aflsins lagður fram til umræðu og samþykktar 
5. Fjárhagsáætlun yfirstandandi árs lögð fram til umræðu 
6. Lagabreytingar 
7. Ákvörðun félagsgjalda 
8. Ákvörðun launagreiðslna til stjórnar 
9. Kosning stjórnar samkvæmt 8. gr. 
10. Önnur mál 

 
Til aukaaðalfundar má boða ef stjórn félagsins þykir ástæða til eða þegar 
a.m.k. 2/5 hlutar félagsmanna óska þess skriflega. Á slíkum fundi skal 
fjallað um störf stjórnar sem annars væri fjallað um á reglulegum 
aðalfundi félagsins. Til aukaaðalfundar skal boðað með sama hætti og til 
aðalfundar og skal í fundarboði gerð grein fyrir dagskrá fundarins. Á 
aukaaðalfundi skulu aðeins rædd og tekin til umfjöllunar þau mál sem 
fram koma í fundarboði, að öðru leyti gilda sömu reglur og um aðalfund. 
Aukaaðalfundur telst löglegur sé löglega til hans boðað 
	
Reikningsár samtakanna skal vera almanaksárið 

 
8. gr.  

Stjórn er skipuð fimm aðalmönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í 
senn og skal formaður kosinn sérstaklega en að öðru leyti skiptir stjórnin 
sjálf með sér verkum. Hana skipa varaformaður, gjaldkeri, ritari og 
meðstjórnandi. Einnig skal kjósa 1. og 2. varamann í stjórn og er 
stjórnarmönnum skylt að boða varamenn til funda sjái þeir sér ekki fært 
að mæta sjálfir. Stjórn skal kjósa einn eða fleiri löggilta endurskoðendur 
eða skoðunarmenn. Skulu þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert 
starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðendur eða 
skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna 
félagsins. Stjórnarmenn og varamenn skulu vera félagar í samtökunum og 
hafa hreint sakavottorð. Stjórn fer með málefni samtakanna milli 
aðalfunda og sér um að undirbúa aðalfund og aðra fundi.  Formaður boðar 
til funda. 



 
9. gr. 

Fulltrúaráð skal skipað svo fljótt sem auðið er að loknum aðalfundi. 
Fulltrúaráð skipa allir fultrúar stjórnar ásamt faglegum ábyrgðarmanni og 
þremur fulltrúum ráðgjafa. Til fulltrúaráðs má skjóta öllum 
stefnumarkandi ákvörðunum að beiðni stjórnarmeðlima eða ráðgjafa. Til 
að breyta ákvörðun stjórnar þarf að minnsta kosti 5 atkvæði á fundi. 
Ákvarðanir fulltrúaráðs eru endanlegar. 

 
10. gr.  

Ákvörðun um félagsgjald skal tekin á aðalfundi.  Félagsgjöld skulu 
innheimt árlega sé þeirra krafist. Önnur fjármögnun samtakanna byggir á 
styrkjum og frjálsum framlögum. 

 
11.  gr.  

Rekstrarafgangi af starfsemi samtakanna skal varið til ráðgjafar, fræðslu 
og daglegs reksturs samtakanna. 
 

12.  gr.  
Enginn skal sitja í stjórn lengur en átta ár samfellt.  
 

13.  gr.  
Svo lengi sem fjárráð leyfa skal fulltrúaráð ráða starfsmann og faglegan 
ábyrgðarmann samtakanna. Starfsmaður skal halda utan um daglega 
starfsemi samtakanna, umsýslu, skráningu og önnur verkefni í samráði við 
ráðgjafa og stjórn. Faglegur ábyrgðarmaður ber ábyrgð á öllu faglegu 
starfi innan samtakanna og veitir handleiðslu. 
 

14.  gr.  
Stjórnarfundi skal halda með reglubundnum hætti, þó eigi sjaldnar en 
mánaðarlega. Skylt er að boða til fundar ef tveir stjórnarmenn eða 
ráðgjafar óska þess.  Fundurinn er ályktunarfær ef minnst þrír 
stjórnarmenn eða varamenn þeirra sækja fundinn. 
 

15.  gr.  
Félagsfundi skal halda þegar stjórnin telur ástæðu til, eða minnst 1/5 hluti 
félagsmanna óskar þess. Á félagsfundum má fjalla um öll þau mál er 
samtökin varða.  Til félagsfunda skal boða með tölvupósti til félagsmanna 
með að minnsta kosti viku fyrirvara. 
	

16.  gr.  
Ráðgjafar Aflsins skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði og skulu þeir ráðnir í 
samræmi við verklagsreglur um ráðgjafa. 



1. Ráðgjafar Aflsins eru fólk sem sjálft hefur reynslu af ofbeldi, hefur 
unnið úr afleiðingum þess og hefur farið í gegnum þjálfunarferli 
Aflsins sbr. verklagsreglur um ráðgjafa. 

2. Ráðgjafar skulu vera með hreint sakavottorð 
3. Ákvörðun um ráðningu ráðgjafa tekur fulltrúaráð samkvæmt 

tillögum faglegs ábyrgðarmanns.  
 

	

17.  gr.  
Lögum samtakanna má aðeins breyta á aðalfundi, til þess þarf 2/3 hluta 
greiddra atkvæða.  Tillögur um lagabreytingar þurfa að berast stjórn fyrir 
15. apríl ár hvert.  Þess skal getið í fundarboði ef gerðar verða 
lagabreytingar á fundinum.  Aldrei má breyta lögunum þannig að 
upphaflegum markmiðum samtakanna sbr. 2. gr. laga frá 18. apríl 2002 sé 
raskað. 
 

18.  gr.  
Til þess að leggja samtökin niður þarf samþykki ¾ hluta fundarmanna á 
aðalfundi og skulu áform um það tilkynnt í fundarboði.  Verði samtökin 
lögð niður skulu eignir þeirra renna til sambærilegra samtaka.  Því ákvæði 
má aldrei breyta. 

 

samþykkt á aðalfundi 28. apríl 2017 

 


