
Aukaá rsfu ndur Lífeyrissjóðs verzlu na rma nna 2021

Aukaársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna (LV) 2021,, var haldinn þriöjudaginn 1,. júnî 2021,k|.16:00 í

Gullteigi á Grand Hótel Reykjavík. Vegna samkomutakmarkanna vegna Covid-l-9 faraldursins og til aõ

tryggja aõgang sjóôfélaga aõ ársfundinum var fundurinn jafnframt aðgengilegur í gegnum streymi fyrir
fundargesti íHvammi á Grand Hótel Reykjavík.

Guðrún Hafste¡nsdóttir, formaður stjórnar setti fundinn og bauö fundarmenn velkomna. Formaður geröi

tillögu um Ólaf Gústafsson, lögmann, sem fundarstjóra og var tillagan einróma samþykkt af
fundarmönnum. Fundarstjóri geröi tillögu um aö Helga Lára Hauksdóttir, lögmaður hjá lífeyrissjóönum,
yröi fundarritari og var þaõ samþykkt. Fundarstjóri geröi grein fyrir boðun fundarins en hann var augllistur

í Morgunblaõinu og Fréttablaöin u 24. apríl s.l. Þá voru aðrar auglfsingar síöa r um aðalfundinn ídagblöõum
og á vef sjóõsins. L'isti fundarstjóri því fundinn lögmætan,

Því næst var gerõ grein fyrir dagskrá fundarins og í kjölfarið var gengið til dagskrár.

t. Samþykktarbreytingar

Tómas N. Möller, yfirlögfræðingur sjóösins kynnti aödraganda og inntak samþykktarbreytinganna en

markmiõ með þeim er að sklira við hvaõa aöstæður umboõ stjórnarmanna verði afturkallaö auk þess sem

sjálfstæöi stjórnarmanna sjóðsins er áréttað. Þá er tekið miö aõ samkomulagi ASf og SA frá 4. mars.2O2!.

Fyrir fundinn liggur tillaga um breytingu á grein 5.3 sem er nú svohljóðandi:

,,1áti stjórnarmaõur af störfum áôur en kjörtímabili hans llikur, skulu þau samtök sem tilnefndu
hann, sbr. gr. 5.L., tilnefna n'ijan stjórnarmann samkvæmt sömu skilyrðum og áõur og skal hann

sitja út kjörtímabil fráfarandi stjórnarmanns."

Breytingartillaga gr, 5.3:

,,Stjórnarmaöur getur látið af störfum áður en kjörtímabili hans llikur og tilkynningu þar um skal

hann senda stjórn sjóösins og samtökum þeim er tilnefndu hann.

Tilnefningaraðili hefur heimild til aö afturkalla tilnefningu stjórnarmanns áður en kjörtímabili hans

I'ikur hafi stjórnarmaðurinn brotið gegn starfsskyldum sínum samkvæmt lögum, samþykktum

þessum eða öðrum gildandi reglum. Afturköllun tilnefningar skal rökstudd og staõfest af fulltrúum
viökomandi tilnefningaraõila ífulltrúaráöi sjóðsins og tilkynnt stjórn sjóõsins formlega.

Láti stjórnarmaöur af störfum áður en kjörtímabili hans I'i kur tekur varamaður hans sæti í stjórn
sjóðsins í hans stað þar til þau samtök er tilnefndu hann hafa tilnefnt nrijan aöalmann í stjórn
samkvæmt þeim reglum sem um það gilda samkvæmt samþykktum þessum. Nfr stjórnarmaður
situr út kjörtíma bi I fráfara ndi stjórna rma n ns,"

Þá var gerö grein fyrir breytingartillögu sem felur ísér að viõ grein 5,9 ísamþykktum LV bætist eftirfarandi
málsgrein til viõbótar viö gildandi grein:

,,Stjórnarmenn skulu rækja skyldur sínar af heilindum, hafa möguleika á aô verja þeim tíma til
stjórnarstarfa sem slík seta krefst og taka sjálfstæöar ákvarõanir íhverju málifyrir sig."



Aõ lokum var gert grein fyrir nVju gildistökuákvæði sem hljóõar svo:

,,Samþykktarbreytingar taka gildi, að fengnu samþykki aðildarsamtaka lífeyrissjóðsins, sbr. gr.24

í samþykktum sjóõsins og staõfestingu ráðherra, sbr. 28. gr. laga nr. 129/L997, með síöari

breytingum."

Opnað var fyrir umræöu um ofangreindan lið á dagskrá fundarins. Engin kvaddi sér hljóðs.

Samþykktarbreytingarnar voru bornar til atkvæöa fyrir fulltrúaráð í einu lagi í atkvæõagreiõslu sem fór
fram rafrænt. Atkvæõagreiðslan fór þannig aõ 27 atkvæðivoru greidd með tillögunni og engin atkvæði á

móti. Tillagan var samþykkt.

2. önnur mál

Fundarstjóri bauð fundarmönnum um aõ tjá sig um önnur má1. Enginn kvaddi sér hljóös.

Guörún Hafsteinsdóttir, formaõur stjórnar Lífeyrissjóðs verzlunarmanna sleit fundi kl. 16:20
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