
LÖG FÉLAGS DOKTORSNEMA OG NÝDOKTORA 

Á HEILBRIGÐISVÍSINDASVIÐI HÁSKÓLA ÍSLANDS 

 

1. gr. Nafn og varnarþing 

Félagið heitir XX, félag doktorsnema og nýdoktora við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla 

Íslands. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.  

 

2. gr. Félagsaðild, réttindi og skyldur félagsmanna  

 

a) Nýdoktor, samkvæmt lögum félagsins, er sá sem lokið hefur doktorsprófi og 

starfar við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands í allt að þrjú ár frá doktorsprófi.  

b) Félagar eru allir skráðir nemendur í doktorsnámi og nýdoktorar á 

Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands nema þeir óski sérstaklega eftir því að 

vera ekki í félaginu.  

c) Allir félagsmenn hafa rétt til setu á fundum, hafa þar kjörgengi, atkvæðis- og 

tillögurétt. 

d) Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála á fundum félagsins, nema lög 

félagsins kveði á um annað fyrirkomulag. 

e) Æskilegt er að þeir hópar (deildir, doktorsnemar, nýdoktorar), sem ekki eiga 

fulltrúa í stjórn, velji sér fulltrúa og tilkynni valið til stjórnar. Hlutverk þessa 

fulltrúa er að vera tengiliður hópa og stjórnar.  

 

3. gr. Tilgangur og markmið 

 

a) Tilgangur félagsins er að vinna að hagsmunamálum doktorsnema og nýdoktora á 

Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands, miðla upplýsinga til þeirra, tilnefna 

fulltrúa í ráð og nefndir sviðsins, og að standa fyrir félagsstarfi meðal 

doktorsnema og nýdoktora á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands.  

 

b)  Ákvæði til bráðabirgða. Á fyrsta starfsári félagsins skilgreinir stjórn félagsins 

nánar hvað eru, samkvæmt a. lið þessarar greinar, hagsmunamál doktorsnema og 

nýdoktora við Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands, mótar tillögur hvernig 

þeim skal sinnt og leggur tillögurnar fyrir fyrsta reglulega aðalfund félagsins.  

 

4. gr. Aðalfundur 

Aðalfundur skal haldinn á tímabilinu janúar-mars ár hvert og skal hann boðaður með að 

minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:  

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

2. Skýrsla stjórnar.  

3. Ársreikningur liðins reikningsárs.  

4. Kosning formanns. 

5. Kosning annarra stjórnarmanna. 

6. Kosning fulltrúa í ráð og nefndir. 

7. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga. 

8. Önnur mál.  

  



5. gr. Stjórn 

 

a) Stjórn félagsins skal skipuð fjórum félagsmönnum og tveimur til vara. Hlutverk 

varamanna er að taka sæti aðalmanna þurfi þeir að hverfa varanlega frá setu í 

stjórn.  

 

b) Formaður skal kosinn á aðalfundi til eins árs í senn. 

 

c) Aðra stjórnarmenn skal kjósa til eins árs í senn. Þess skal eigi að síður gætt að 

alltaf sitji að minnsta kosti einn stjórnarmaður úr fráfarandi stjórn áfram og það 

má vera formaðurinn.  

d) Engin stjórnarmaður má sitja lengur í stjórn en þrjú ár samfleytt.  

 

e) Ákvæði til bráðabirgða. Á stofnfundi skal kjósa formann til eins árs, tvo 

stjórnarmenn til tveggja ára og einn stjórnarmann til eins árs. Þetta er gert til að 

koma af stað eðlilegri endurnýjun í stjórn.  

 

f) Á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund skiptir stjórnin með sér verkum. 

 

g) Hlutverk stjórnar er að koma fram fyrir hönd félagsins, og vinna í samræmi við 2. 

gr. þessara laga. 

 

h) Stjórnin er ábyrg fyrir fjárreiðum og öðrum skuldbindingum félagsins.  

 

6. gr. Reikningsár og félagsgjöld  

Reikningsárið er frá 1. janúar til 31. desember ár hvert. Ekki eru innheimt félagsgjöld en 

stjórn leitar eftir styrkjum til að fjármagna starfsemi félagsins eftir því sem þörf krefur. 

 

7. gr. Slit félagsins  

 

a) Félaginu er einungis hægt að slíta á aðalfundi félagsins og til að slit teljist 

samþykkt þurfa 2/3 fundarmanna að samþykkja slitin. 

 

b) Liggi starfsemi félagsins alfarið niðri í þrjú ár eða meira, telst félaginu sjálfkrafa 

slitið.  

 

c) Komi til slita félagsins skulu eignir félagsins, ef einhverjar eru, renna til Félags 

doktorsnema og nýdoktora við Háskóla Íslands. 

 

  



8. gr. Breytingar á lögum félagsins 

 

a. Lögum þessum fæst einungis breytt á aðalfundi. 

b. Tillögur um breytingar á lögum skal kynna félagsmönnum ekki seinna en viku 

fyrir auglýstan aðalfund. Í þessu sambandi nægir að senda félagsmönnum 

breytingartillögur í tölvupósti eða vísa á heimasíðu félagsins, sé hún til. 

c. Aukin meirihluta, 2/3 atkvæða fundarmanna, þarf til að breyta lögum félagsins. 

 

Lög þessi voru samþykkt á framhaldsstofnfundi félagsins 18. apríl 2013 og tóku þá þegar 

gildi.  

 

Reykjavík, dag.mán 2013 


