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LÖG ÁSTUSJÓÐS 
Styrktarsjóður Ástu Stefánsdóttur 

 

1.gr. Heiti félagsins 

Nafn félagsins er Ástusjóður - Styrktarsjóður Ástu Stefánsdóttur. 

2. gr. Heimili og varnarþing 

Heimili félagsins og varnarþing er að Fífuhvammi 21, Kópavogi. 

3. gr. Markmið og tilgangur 

Félagið er stofnað til minningar um Ástu Stefánsdóttur lögfræðing. Markmið og tilgangur félagsins er 

að styrkja þau viðfangsefni sem henni voru hugleikin, þá sérstaklega mannréttindi, refsirétt, réttarfar 

og umhverfisrétt, sem og Slysavarnarfélagið Landsbjörg og björgunarsveitir vítt og breitt um landið. 

4. gr. Tekjur og skuldir 

Tekjur félagsins eru söfnunarfé, gjafir og framlög einstaklinga og félaga. 

Félagið ber sjálft ábyrgð á eigin skuldum. 

5. gr. Félagsaðild 

Einstaklingar, félög og félagasamtök sem vilja leggja málefnum félagsins lið geta gerst aðilar að 

félaginu. Hver aðili hefur eitt atkvæði. 

6. gr. Starfstímabil 

Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins 

félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi.  

7. gr. Aðalfundur 

Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. september ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja 

vikna fyrirvara með sannanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur, sé rétt til hans boðað. Einfaldur 

meirihluti mættra félagsmanna ræður úrslitum mála. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir: 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 

2. Skýrsla stjórnar lögð fram 

3. Reikningar lagðir fram til samþykktar 

4. Lagabreytingar 

5. Kosning stjórnar 

6. Önnur mál 

8. gr. Aðalstjórn 

Stjórn félagsins skal skipuð þremur til fimm félagsmönnum, formanni og tveimur til fjórum 

meðstjórnendum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórnin skiptir með sér verkum. Stjórn 

félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda. Formaður boðar til funda. Firmaritun er í höndum 

meirihluta stjórnar.  
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Stjórn félagsins skal sjá til þess að bókhald félagsins sé aðgengilegt félagsmönnum. 

Stjórnarmenn skulu ekki hljóta þóknun fyrir starfa sinn. 

9. gr. Styrkveitingar 

Hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í styrkveitingar í samræmi við tilgang félagsins, t.a.m. til 

rannsókna og málþinga, á sviði jafnréttis- og mannréttindamála, refsiréttar, réttarfars og 

umhverfisréttar sem og til fjárstyrkja og tækja kaupa fyrir Slysavarnarfélagið Landsbjörg og 

björgunarsveitir vítt og breitt um landið.  

Sá sem sækir um styrk úr sjóðnum skal senda skriflega umsókn til stjórnar félagsins. Þó má stjórn 

félagsins veita styrk án umsóknar.  

Stjórn félagsins setur nánari reglur um styrkveitingar. 

10. gr. Breytingar 

Ákvörðun um breytingar á lögum þessum skal taka á aðalfundi, eða félagsfundi sem boðað hefur verið 

til með sama hætti, með einföldum meirihluta atkvæða, nema um annað sé kveðið í lögum þessum eða 

almennum lögum.  

Ákvörðun um breytingu á 3. gr. og 9. gr. laga þessara skal taka á aðalfundi með öllum greiddum 

atkvæðum. 

11. gr. Slit 

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með 2/3 hluta atkvæða og renna þá eignir þess til 

Landsbjargar. 

12. gr. Skattfrelsi 

Með ákvæðum þessara laga er fyrir því séð að félagið telji sig undanþegið skyldu til að greiða 

tekjuskatt, í samræmi við lög þar um, í ljósi þess að eini tilgangur félagsins er störf í almenningsþágu. 

  


