
Aðrir almennir fundir og boðun þeirra.  

 60. gr.  

 Almennir fundir eru annars haldnir:  

    1. Þegar stjórnin telur það nauðsynlegt.  

    2. Þegar þess er skriflega krafist af 1/ 4 hluta félagsmanna annaðhvort miðað við fjölda eða 

eignarhluta og skulu þeir jafnframt tiltaka þau málefni sem óskast rædd og tekin fyrir og afgreidd.  

    3. Þá skal enn fremur halda fund í samræmi við ákvörðun fyrri fundar.  

 Stjórnin skal boða til almenns fundar með minnst 4 og mest 20 daga fyrirvara. Búi félagsmaður ekki 

í húsinu verður hann að tilkynna húsfélaginu um heimilisfang sem senda skal fundarboð til óski hann 

eftir að fá það í hendur. Skal boða fund tryggilega. Í fundarboði skal greina tíma og stað fundarins og 

þau mál sem fyrir verða tekin og meginefni tillagna.  

 Sinni stjórnin ekki án ástæðulauss dráttar kröfu skv. 2. tölul. 1. mgr. er viðkomandi eigendum rétt 

að boða sjálfir til fundarins og halda hann og telst hann þá löglegur að öðrum skilyrðum fullnægðum.  

 

Verkefni annarra funda.  

 62. gr.  

 Á öðrum húsfundum en aðalfundi skal fjalla um þau mál sem tiltekin eru í fundarboði.  

 Hver félagsmaður getur skotið þeim ákvörðunum stjórnar sem honum við koma til húsfundar.  

 Hver félagsmaður á rétt á að fá ákveðin mál tekin fyrir til umræðu á húsfundi en ekki til 

atkvæðagreiðslu nema þess hafi verið getið í fundarboði.  

 Séu allir félagsmenn mættir getur fundurinn samþykkt afbrigði og tekið mál til umfjöllunar og 

atkvæðagreiðslu þótt þeirra hafi ekki verið getið í fundarboði. Gildir þetta einnig um aðalfundi.  

Atkvæðagreiðslur og vægi atkvæða.  

 63. gr.  

 Um vægi atkvæða félagsmanna við ákvarðanir og vald og heimildir húsfélags og funda þess við 

ákvarðanatökur fer eftir ákvæðum 39.–42. gr. laga þessara.  

Fundarstjórn. Fundargerð.  

 64. gr.  

 Húsfundi er stjórnað af formanni húsfélagsins, en ef hann er ekki viðstaddur velur fundurinn sjálfur 

fundarstjóra úr hópi félagsmanna.  

 Undir umsjá og á ábyrgð fundarstjóra skal rita í sérstaka fundargerðabók meginatriði allra mála 

sem tekin eru fyrir og allar ákvarðanir sem teknar eru og hvernig atkvæði hafa fallið ef því er að 

skipta.  

 Skal fundargerðin lesin upp í lok fundar, hún leiðrétt og athugasemdir skráðar. Skal hún síðan 

undirrituð af fundarstjóra og a.m.k. einum öðrum félagsmanni sem fundurinn hefur tilnefnt til þess.  

 Fundargerðir skulu jafnan vera aðgengilegar fyrir félagsmenn og eiga þeir rétt á því að fá staðfest 

endurrit eða ljósrit þeirra.  

Vanhæfi við ákvarðanatöku.  

 65. gr.  

 Enginn má sem félagsmaður eða umboðsmaður hans taka þátt í atkvæðagreiðslu um samninga 

eða málefni ef hann á sérstakra persónulegra eða fjárhagslegra hagsmuna að gæta í málinu.  

 


