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I. Kafli 

Nafn félagsins og tilgangur. 

1. grein 

 

Félagið heitir Félag hársnyrtisveina. Félag hársnyrtisveina er stéttar- og fagfélag og 

heimili þess og varnarþing er í Reykjavík. 

2. grein 

 
Félagssvæðið er landið allt. 

3. grein 

 
Tilgangur félagsins er:  

A) Að sameina alla starfandi sveina og nema í hársnyrti og snyrtiiðn, sem lögheimili 

eiga á Íslandi.   

B) Að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum félagsmanna svo sem, með því að 

semja um kaup og kjör þeirra, bættan aðbúnað við vinnu og gæta þess að ekki sé 

gengið á rétt þeirra né réttindi.   

C) Að aðstoða félagsmenn í atvinnuleit, ef þeir óska þess. 

D) Að stuðla að bættri verkmenntun og tryggja eftir megni að félagsmenn kunni starf 

sitt sem best og hafi sem víðtækasta þekkingu á öllu, er að iðn þeirra lýtur. 

E) Að stuðla að bættri iðnlöggjöf og vera á verði um að réttindi þau, sem hún veitir 

lærðum iðnaðarmönnum verði ekki skert. 

F) Að hafa nána og vinsamlega samvinnu við önnur verkalýðsfélög og þau félög 

önnur, er svipaða hagsmuna hafa að gæta. 

 

II. Kafli 

Um inntökuskilyrði og úrsagnir. 

4. grein 

Félagsaðild 

Inngöngu í félagið geta þeir fengið, sem: 

A) Hafa sveinspróf í hársnyrti- eða snyrtiiðn 

B) Nemar í ofantöldum iðngreinum og öðrum þeim sem starfa í greinunum. 

C) Félagsmenn geta einnig orðið þeir sem vinna að málefnum félagsins og 

greinanna.  

D) Félagar geta þeir orðið sem starfa á starfssviði félagsins sem launþegar eða 

starfa sem einyrkjar á vinnumarkaði. 
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E) Standa ekki í óbættum sökum við félagið eða önnur stéttarfélög innan ASÍ, 

sem viðkomandi hefur verið 

F) Fullgildur félagsmaður getur sá orðið sem: 

 Er skuldlaus við félagið eða önnur stéttarfélög 

 Er greiðandi og hefur greitt lágmarksfélagsgjald á undangengnum 6 

mánuðum sbr. 5. gr., þó með þeim undantekningum sem kveðið er um 

í lögum þessum og staðfest hefur aðild sína að félaginu skv. nánari 

ákvæðum laga þessara.. 

G) Einyrkjar á vinnumarkaði geta orðið félagsmenn með takmörkuðum réttindum 

skv. reglum einstakra sjóða auk þess sem þeir njóta ekki kjörgengis í félaginu. 

Einyrki telst sá sem starfar einn og hefur ekki aðra menn í vinnu.  

 

5. grein 

Innganga í félagið 

 

Umsækjendur um félagsaðild skulu óska aðildar að félaginu með inntökubeiðnum eða 

með skilum á gjöldum til félagsins. Stjórn félagsins er þó heimilt að hafa annan hátt á 

eftir atvikum.  

Nú hefur launþegi sem ekki hefur sótt um félagsaðild, greitt félagsgjald í samræmi við 

ákvörðun aðalfundar félagsins á hverjum tíma í a.m.k. 4 mánuði, skal félagið innan 6 

mánaða eftir að félagsgjaldi var fyrst skilað senda viðkomandi tilkynningu um 

staðfestingu á inngöngu í félagið. Geri hann ekki athugasemdir um aðild innan 10 

daga frá dagsetningu tilkynningarinnar telst hann orðinn félagsmaður. Ekki er þörf 

sérstakrar staðfestingar ef fjarvera úr félaginu varir eigi lengur en 24 mánuði samfellt. 

Um iðgjöld þeirra sem ekki kjósa að gerast félagsmenn, gilda ákvæði kjarasamninga 

félagsins á hverjum tíma. 

Sé vafi um rétt til aðildar skal stjórn úrskurða um málið. Unnt er að skjóta þeirri 

ákvörðun til úrskurðar trúnaðarráðs.  

 

6. grein 

Synjun 

Synjun um inngöngu í félagið, getur aðili skotið til miðstjórnar ASÍ, en úrskurður 

félagsfundar gildir þar til miðstjórn ASÍ hefur úrskurðað annað. 

7. grein 

Úrsögn 

Úrsögn úr félaginu skal vera skrifleg og afhent skrifstofu félagsins. Enginn getur sagt 

sig úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst eða 

ákvörðun um vinnustöðvun tekin af félaginu og þar til að vinnustöðvun hefur verið 

aflýst. 

Úrsögn úr félaginu hefur ekki áhrif á greiðsluskyldu félagsgjalda vegna þess tíma sem 

félagsmaður var í félaginu. 
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III. Kafli 

Um réttindi félagsmanna og skyldur, réttindamissi og 

brottrekstur. 

8. grein. 

 

Réttindi félagsmanna eru:  

A) Málfrelsi, tillögu- og atkvæðaréttur á fundum félagsins. 

B) Forgangsréttur til starfa í samræmi við starfsréttindi,  kjarasamninga og lög 

félagsins. 

C) Allir fullgildir félagar hafa kjörgengi til trúnaðarstarfa innan félagsins 

D) Réttindi til styrkja úr sjóðum félagsins, skv. reglugerðum þeirra. 

E) Réttur til afnota af sameiginlegum eignum eftir nánari reglugerðum og reglum 

félagsins s.s. orlofshúsum, tjaldvögnum o.fl. 

F) Réttur til aðstoðar vegna vanefnda á kjarasamningum, ráðningarkjörum og til 

annarrar þjónustu sem félagið veitir. 

G) Þátttaka í fræðslustarfi á vegum félagsins. 

 

Skyldur félagsmanna eru: 

A) Að hlíta lögum félagsins, fundarsköpum og fundarsamþykktum og halda í einu og 

öllu samninga er félagið gerir við atvinnurekendur og aðra. 

B) Að greiða tilskilin gjöld til félagsins á réttum gjalddögum. 

C) Að gegna trúnaðarstörfum fyrir félagið Nema sérstakar ástæður hamli. 

D) Vinni félagsmaður með ófélagsbundnum mönnum er skylt að tilkynna slíkt til 

skrifstofunnar. 

9. grein. 

 

Ef félagsmaður gerist sekur um brot á lögum félagsins, getur stjórn félagsins beitt: 

A) Áminningu á stjórnarfundi 

B) Brottrekstri við aðra áminningu 

10. grein. 

 

Félagsmaður sem vegna sérþekkingar sinnar á faginu, er ráðinn til starfa sem félagið 

gerir ekki kjarasamning um er heimilt að eiga aðild að félaginu. 

11. grein. 

 

Eigi félagið í verkfalli, sem löglega hefur verið boðað, ber hverjum félagsmanni að 

leggja skilyrðislaust niður alla hársnyrtivinnu, sem hann tekur greiðslu fyrir hjá 

öðrum.  Verði félagsmaður uppvís að broti gegn þessari grein, ber stjórn félagsins að 

sjá um að refsiákv. 9. gr. sé beitt. 
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12. grein. 

 

Óheimilt er félagsmanni að hefja vinnu þar, sem félagsmanni hefur verið vikið úr 

verki, nema þær ástæður liggi fyrir, sem stjórn félagsins tekur gildar. 

Nú leggur félagsmaður niður vinnu eftir beiðni stjórnar, ber þá stjórn að aðstoða hann 

við að komast í vinnu á ný. 

 

IV. Kafli 

Stjórn, endurskoðendur og nefndir. 

13. grein. 

 

Stjórn félagsins skipa 3 menn. Formaður, ritari og gjaldkeri.. Varamenn skulu vera 

tveir og séu þeir tölusettir, þannig að sá sem er nr. 1 er fyrsti varamaður o.s.frv. Ritari 

gegnir jafnframt formennsku í forföllum formanns. Varamenn skulu boðaðir á 

stjórnarfundi og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. 

Kjörtímabil stjórnar er tvö ár. 

14. grein. 

 

Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn allra félagsmála milli funda. Hún kallar saman 

félagsfundi, þegar hún telur ástæðu til, eða ef 5 félagsmenn óska þess og geta um 

ástæðu. Þó skulu fundir ekki vera færri en  einn á ári. Nýbreytni alla og meiriháttar 

mál skal stjórnin bera undir félagsfund, og getur hún því aðeins ráðið slíkum málum 

til lykta á eigin spýtur, að félagsfundur hafi falið henni með sérstakri samþykkt, nema 

annað sé ákveðið í lögum félagsins í einstökum atriðum. 

15. grein 

 

Störf stjórnar eru þessi: 

A) Formaður félagsins er fulltrúi þess og félagsstjórnar út á við. Hann er í forsæti á 

stjórnarfundum, og semur dagskrá fyrir þá. Hann kallar saman stjórnar- og 

trúnaðarmannaráðsfundi. Hann hefur eftirlit með starfsemi félagsins og eftirlit 

með því að fylgt sé lögum þess og samþykktum í öllum greinum. Ritari gegnir 

sömu störfum og formaður í forföllum hans. 

B) Ritari annast bókun fundargerða. Skal hann geta allra mála, sem tekin eru fyrir á 

hverjum fundi, færa inn allar tillögur, sem fram koma í hverju máli og geta um 

afgreiðslu þeirra. Skylt er að bóka nöfn ræðumanna og afstöðu þeirra til 

viðkomandi dagskrárliðs. 
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C) Formaður undirritar bréf fyrir hönd félagsins, hafi öðrum ekki verið gefið umboð 

til þess. 

D) Gjaldkeri hefur yfirumsjón með öllum fjárreiðum félagsins og skilar stjórn yfirliti 

reglulega um þær. 

E) Stjórnar- og varamenn eru skyldir að boða forföll á stjórnarfundi. 

16. grein. 

 

Skoðunarmenn eru tveir og einn til vara, kosnir til eins árs í senn.  Eftir að reikningar 

félagsins og sjóða þess hafa verið endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda skulu 

skoðunarmenn félagsins skoða hvort reikningar félagsins og sjóða þess eru í samræmi 

við samþykktir félagsins.  Skoðunarmenn leggja athugasemdir sínar, ef nokkrar eru 

fyrir aðalfund.  Þeir skulu hafa aðgang að bókum og fylgiskjölum.  

Skylt er að láta löggiltan endurskoðanda endurskoða reikninga félagsins og sjóða 

þess.  Endurskoðaðir reikningar skulu lagðir fyrir aðalfund áritaðir af 

endurskoðendum og skoðunarmönnum félagsins. 

17. grein. 

 

Aðalfundur getur samþykkt að kjósa fastanefndir þ.e. nefndir sem starfa árlangt að 

nánar tilteknum málum, annað hvort sjálfstætt eða með stjórninni, eftir því sem 

aðalfundur ákveður. Nefndir skulu skipaðar þremur, fimm eða sjö mönnum eftir því 

sem þurfa þykir hverju sinni. Sá, sem flest atkvæði fékk, skal kalla nefndina saman og 

kýs hún sér þá formann og framsögumann. Ef atkvæði eru jöfn, skal sá sem fyrst var 

stungið upp á kalla nefndina saman til fyrsta fundar. Um starfsemi nefnda, sem kosnar 

kunna að vera til þess að fjalla um ákveðin mál, fer eftir ákvæðum, sem fundurinn 

setur. Stjórnin getur kallað nefnd saman og látið hana gefa skýrslu, ef henni þurfa 

þykir. 

18. grein. 

 

Í trúnaðarmannaráði eiga sæti stjórn félagsins, varamenn í stjórn og sex fullgildir 

félagsmeðlimir, 3 úr hvorri starfsgrein, sem kosnir eru um leið og stjórn. Kosnir skulu 

fjórir varamenn í trúnaðarmannaráð um leið og aðalmenn eru kjörnir. Stjórn félagsins 

er jafnframt stjórn trúnaðarráðs. Þegar mikilvæg mál liggja fyrir og stjórnin telur erfitt 

eða og tafsamt að ná saman félagsfundi, skal formaður kalla saman trúnaðarmannaráð 

og bera málið upp fyrir því. Boða skal trúnaðarráðsfundi með minnst tveggja 

sólahringa fyrirvara. Ákvarðanir, sem ráðið tekur skulu vera jafngildar og teknar hafa 

verið á félagsfundi og ræður meirihluti atkvæða.  Þó skal leggja málið fyrir næsta 

félagsfund, sem aðrar ráðstafanir stjórnar á milli funda. 

Lögmætir eru fundir ráðsins sé helmingur þess mættur og meirihluti stjórnar og ræður 

meirihluti greiddra atkvæða ákvörðunum. 
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V. Kafli 

Um fundi. 

19. grein. 

 

Félagsfundi heldur félagið, þegar stjórninni þykir ástæða til eða minnst 5 félagsmenn 

krefjast þess. Allir fundir eru lögmætir ef til þeirra hefur verið boðað með 2ja 

sólarhringa fyrirvara eða meira, með skriflegu fundarboði. 

Stjórnin skal á félagsfundum gefa skýrslu um störf sín og trúnaðarráðs milli funda. 

 

20. grein. 

 

Fundum skal stjórnað eftir almennum fundarsköpum, eða fundarsköpum, sem félagið 

hefur samþykkt. 

 

21. grein. 

 

Félagið heldur aðalfund sinn fyrir lok apríl mánaðar ár hvert. Á aðalfundi félagsins 

skal lögð fram skýrsla stjórnar, skýrsla fastanefnda og lagðir fram endurskoðaðir 

reikningar félagsins til athugunar og samþykktar. Þar skal kjósa annað hvort ár stjórn 

félagsins, trúðarmannaráð, fastanefndir, endurskoðendur og aðra trúnaðarmenn 

félagsins, nema ákveðið hafi verið að við hafa allsherjaratkvæðagreiðslu, sbr. 23. 

grein. Þegar kosið er á félagsfundum er listakosning óheimil og skal kosning bundin 

við uppástungur. Komi fram aðeins ein uppástunga, telst viðkomandi einstaklingur 

sjálfkjörinn. 

 

22. grein. 

 

Uppástungur á mönnum í stjórn, trúnaðarráð, skoðunarmenn reikninga og varamanna 

þeirra, annast þriggja manna nefnd og einn til vara kosin á félagsfundi að hausti ár 

hvert. Skal nefndin hafa lagt fram tillögur sínar eigi síðar en 15. febrúar, og skulu þær 

vera félagsmönnum til sýnis á skrifstofu félagsins til 1. mars. Einstökum félags-

mönnum er heimilt að leggja fram sínar tillögur um menn í einstakar stöður til 1. 

mars. Skriflegt samþykki þeirra manna sem í kjöri eru, auk tíu meðmælenda, skal 

fylgja hverri tillögu. 

Í enga tillögu má taka nöfn þeirra er gefið hafa skriflegt leyfi til þess að nafn þeirra sé 

sett á aðra tillögu. 

Allsherjaratkvæðagreiðsla við kosningu stjórnar, trúnaðarmannaráðs og fulltrúa á þing 

Alþýðusambands Íslands skal viðhöfð ef: 
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A) Félagsfundur samþykkir ályktun þar um. 

B) Fundur félagsstjórnar og trúnaðarmannaráðs samþykkir ályktun þar um. 

C) Minnst 1/10 hluti fullgildra félagsmanna krefst þess skriflega. 

D) Miðstjórn ASÍ fyrirskipar það. 

 

Skila þarf lista með: 

 1) Formannsefni. 

 2) Ritara 

 3)  Gjaldkera  

 4) Tveimur varamönnum í stjórn. 

 5) Sex mönnum í trúnaðarmannaráð. 

 6) Fjórum varamönnum í trúnaðarmannaráð. 

 7) Tveimur endurskoðendum. 

 8) Einum varaendurskoðanda. 

Um framkvæmd allsherjaratkvæðagreiðslu fer eftir reglugerð um 

allsherjaratkvæðagreiðslu. 

 

 

VI. Kafli 

Fjármál og innheimta. 

23. grein. 

 

Reikningar félagsins og sjóða þess er almanaksárið. Þegar endurskoðun reikninga er 

lokið, skal stjórnin láta þá liggja frammi í minnst 7 daga fyrir aðalfund. Upphæð 

árgjalds, greiðslumeðferð og gjalddaga skal ákveða á aðalfundi, hverjum fyrir það ár, 

sem stendur. Skal félagsstjórn leggja fyrir aðalfund ákveðnar tillögur um það. Tillaga 

um breytingu á ársgjaldi nær því aðeins samþykki að 2/3 hlutar atkvæða séu með 

henni.  

24. grein. 

 

Af tekjum skulu greidd öll útgjöld við störf þess, svo sem húsaleiga, skattur til 

Alþýðusambandsins og annar kostnaður, sem stafar af samþykktum félagsfunda og 

stjórnar. 

VII. Kafli 

25. grein. 

 

Sjóðir félagsins eru: 

1. Félagssjóður  
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2. Sjúkrasjóður 

3. Orlofssjóður 

4. Og aðrir sjóðir, sem stofnaðir kunna að verða.  

Allir sjóðir félagsins aðrir en félagssjóðir, skulu hafa sérstaka reglugerð 

samþykkta á aðalfundi. Reglugerðum sjóða má einungis breyta á aðalfundi. 

Reglugerð hvers sjóðs skal tilgreina hlutverk sjóðsins, ákveða hvernig verja má fé 

hans, og hvernig honum skuli stjórnað. Félagssjóður er rekstarfé fyrir starfsemi 

félagsins og greiðir allan kostnað af henni. Tekjur félagsins skulu skiptast á milli 

sjóða samkvæmt ákvæðum í reglugerðum þeirra.  Stjórn félagsins ber 

sameiginlega ábyrgð á sjóðum félagsins. 

 

VIII. Kafli 

Skrifstofa. 

26. grein. 

Félagið rekur skrifstofu sem annast daglegan rekstur, annast greiðslur, svarar 

fyrirspurnum, leiðbeina félagsmönnum, aðstoðar félagsmenn til að ná rétti sínum, rita 

bréf, halda félagaskrá, safna gögnum fyrir stjórn félagsins og aðstoða félagsmenn í 

atvinnuleit.  Stjórnin ræður starfsfólk skrifstofunnar með skriflegum samningi, setur 

reglur og semur um laun þess.  Skrifstofan starfar á ábyrgð stjórnarinnar. 

 

 

VIIII. Kafli 

Allsherjaratkvæðagreiðsla. 

27. grein. 

 

Allsherjaratkvæðagreiðsla skal fara fram, þegar stjórn eða félagsfundur telur mál svo 

mikilvæg, að réttara sé að viðhafa slíka afgreiðslu. 

Ef allsherjaratkvæðagreiðsla er viðhöfð, skal hún að öðru leyti fara fram samkvæmt 

reglugerð A.S.Í.  um allsherjaratkvæðagreiðslu  

 

Félaginu verður ekki slitið án undangenginnar allsherjaratkvæðagreiðslu þar sem 

tillaga þar að lútandi hljóti 2/3 hluta greiddra atkvæða í allsherjaratkvæðagreiðslu. 

Úrsögn úr ASÍ skal fara fram með sama hætti. Verði samþykkt að leggja félagið niður 

skal Alþýðusamband Íslands varðveita eignir þess þar til annað stéttarfélag er stofnað 

með sama tilgangi. Fær það félag þá umráð eignanna að áskildu samþykki miðstjórnar 

Alþýðusambandsins. 
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X. Kafli 

Fundir. 

28. grein. 

 

Fundi skal boða bréflega þannig að líklegt sé að fundarboð hafi borist viðtakanda 

tveim dögum fyrir fund.  Aðalfund skal þó boða með dagskrá með 7 sólarhringa 

fyrirvara. Heimilt er að boða til funda með auglýsingum í blöðum og útvarpi, sé að 

dómi stjórnar nauðsynlegt svo skyndileg fundarboðun, að öðru verði ekki við komið.  

Fundir eru löglegir, ef löglega er til þeirra boðað og meirihluti stjórnar mætir.  

Enduboðaður fundur er þó alltaf lögmætur, án tillits til félagatölu.  Einfaldur 

meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum, nema lög þess ákveði annað.  

Félagsfundur hefur æðsta vald í öllum félagsmálum, sé annað ekki tekið fram í lögum 

þessum. 

 

XI. Kafli 

Um lagabreytingar. 

29. grein. 

 

Lögum þessum má breyta á löglegum fundi í félaginu hvenær sem er, ef breytingin 

hefur áður verið rædd á löglegum fundi, en minnst viku millibil skal þó vera á milli 

funda, sem breytingartillögurnar eru ræddar á. Allar breytingatillögur skulu lagðar 

fram við fyrri umræðu, en atkvæðagreiðslur skulu vera skriflegar. Breytingar á lögum 

eru því aðeins gildar, að þær séu samþykktar með 2/3 greiddra atkvæða, og koma þá 

fyrst til framkvæmda er miðstjórn Alþýðusambands Íslands hefur staðfest þær. 

 

 

 

 

 

 

Lög þessi voru samþykkt á aðalfundi 19.03.1983. 

Staðfest af miðstjórn ASÍ 21.07.1983. 

Breytt á aðalfundi 06.12.1984. 

Breytt á aðalfundi  16. mars 1992 

Breytt á félagsfundi 06.10.1999 

Breytt á aðalfundi 05.04.2006 

Breyt á aðalfundi 24.04.2007 
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Breytt á aðalfundi 04.04.2013 

Breytt á aðalfundi 29.04.2014 
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Styrktarsjóður F.H.S. 
 

 

1. grein Nafn sjóðsins og heimili 

Sjóðurinn heitir “Sjúkrasjóður Félags hársnyrtisveina”, skammstafað Sjúkrasjóður 

FHS og er eign Félags hársnyrtisveina. Heimili hans og varnarþing er í Reykjavík. 

2. grein Verkefni sjóðsins 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja félagsmennn Félags hársnyrtisveina, er missa 

vinnutekjur vegna sjúkdóma eða slysa, með því að greiða þeim dagpeninga í slysa- og 

sjúkdómstilfellum. Þá er sjóðnum heimilt að styrkja félagsmenn til þátttöku í 

forvarnar og endurhæfingarstarfi. 

3. grein Tekjur sjóðsins 

Tekjur sjóðsins eru: 

Samningsbundnar greiðslur atvinnurekenda til sjóðsins þ.e. 1% af launum sjóðsfélaga. 

1) Þeir sjóðsfélagar sem vinna á eigin vegum greiða 1% af launum sínum sem 

iðgjald til sjóðsins. Skulu þeir sjálfir standa skil á gjöldum sínum til sjóðsins. 

2) Vaxtatekjur af fé sjóðsins. 

3) Gjafir, framlög og styrkir 

4) Aðrar tekjur. 

4. grein Réttur til styrks úr sjúkrasjóði FHS 

A) Dagpeningar 

1) Rétt til dagpeninga úr sjóðnum eiga allir fullgildir félagsmennn Félags 

hársnyrtisveina samkvæmt félagslögum. 

2) Þeir, sem greitt hefur verið af í sjúkrasjóðinn í a.m.k. 6 undangengna mánuði.  

3) Iðnnemar, sem eru á námssamningi og eða í starfsþjálfun sem ber að greiða til 

sjóðsins skv. kjarasamningum og landslögum. 

4) Að félagsmaður hafi verið frá vinnu vegna sjúkleika a.m.k. 7 daga eftir hann 

hættir að taka kaup 

5) Ekki komi til dagpeningagreiðsla fyrir sama tímabil frá öðrum aðila. 

6) Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu úr sjúkrasjóð eins verkalýðsfélags innan 

ASÍ, öðlast rétt hjá FHS eftir að greitt hefur verið vegna hans til sjóðsins í einn 

mánuð skv. gr. 10. 

 

B)         Styrkveitingar 

7)  Þeir sem greitt hafa lágmarksgjald sem svarar lágmarksfélagsgjaldi FHS á 

undangegnum 6 mánuðum. 

8)  Þeir sem greitt hefur verið fyrir í sjúkrasjóðinn, en hafa ekki náð lágmarksgjaldi, 

eiga rétt til styrks í hlutfalli við greiðslu. 

5. grein Greiðslur úr sjóðnum  

Dagpeningar greiðast  úr sjóðnum með eftirfarandi hætti: 

1) Dagpeningar greiðast eftir að samningsbundinni eða lögboðinni kaupgreiðslu 

lýkur. 

Stjórn sjóðsins ákveður hvort dagpeningar eru greiddir lengur en eitt bótatímabil 

og hvaða dagpeningar eru þá greiddir. 
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2) Dagpeningar greiðast í allt að 120 daga á hverju 12 mánaða tímabili. Dagpeningar 

greiðast jafnt fyrir helga daga sem virka. Sá sem fullnýtt hefur þann rétt öðlast 

hann að nýju þegar greitt hefur verið fyrir hann til sjóðsins í 12 mánuði 

3) Dagpeningar greiðast ekki, þegar um varanlega örorku eða ellihrumleika er að 

ræða. Sé um að ræða  bætur vegna tímabundinnar örorku er heimilt að skerða 

bætur sjúkrasjóðs sem því nemur. 

4) Deyi félagsmaður, er heimilt að greiða ekkju, ekkli eða þeim, sem hinn látni hafði 

á framfæri sínu, dagpeninga fyrir eitt bótatímabil, 100 daga. Slíkt skal jafnan gert, 

þegar fráfallið raskar að verulegu leyti fjárhagsafkomu heimilisins að mati 

sjóðsstjórnar. 

5) Upphæð dagpeninga skal vera sem hér segir: 

a) Allt að 80% af meðal mánaðarlaunum eins og þau hafa verið seinustu 6 

mánuði. Sjúkra- og slysadagpeningar Sjúkratryggingar Íslands skerða ekki 

dagpeninga sjóðsins. 

  b) Stjórn sjóðsins er heimilt að taka tillit til ef tekjur undangenginna 3ja 

mánaða eru minni vegna veikinda eða annara orsaka. 

6) Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða dagpeninga í allt að 60 daga á hverjum 12 

mánuðum ef launatekjur sjóðfélaga falla niður í að minnsta kosti 3 samfellda 

virka daga sökum veikinda barna eða slysa barna. Réttur til bóta fellur niður ef 

ummönnunarbætur foreldra frá TR nema 50% eða meira. 

7) Greiðslur úr sjúkrasjóði FHS til sjálfstætt starfandi einyrkja hefjast 3 vikum eftir 

að launagreiðslum lýkur til sjóðsfélaga vegna veikinda eða slysa.  

8) Heimilt er að greiða sjúkradagpeninga vegna veikinda á meðgöngutíma, enda 

komi ekki dagpeningagreiðsla fyrir sama tímabil frá öðrum aðila. 

9) Heimilt er sjóðsstjórn að greiða hluta dagpeninga, ef sjóðsfélagi getur ekki vegna 

sjúkdóms eða slyss stundað fulla vinnu. 

10) Heimilt er að greiða dagpeninga í allt að 30 virka daga vegna áfengis- eða 

vímuefnameðferðar, einu sinni á hverjum 36 mánuðum. Umsókn þarf að fylgja 

staðfestingu frá viðkomandi meðferðarstöð um tímabil meðferðar. 

11)  Styrkir greiðast úr sjóðnum með eftirfarandi hætti: 

1) Sjúkrasjóður FHS greiðir styrk til félagsmanns vegna líkamsræktar, 

endurhæfingar og kostnað vegna hjálpartækja s.s. gleraugna og heyrnartækja, 

ef ekki komi greiðslur frá TR. 

2) Upphæð styrkja skal miða við 50% af útlögðum kostnaði samkvæmt 

reikningi, að hámarki 40% af iðgjöldum í sjúkrasjóði FHS síðustu  24 mánuði.  

 

6. grein Greiðsla dagpeninga 

Dagpeningar greiðast mánaðarlega.  Fyrsta greiðsla fer fram næstu mánaðamót eftir 

að bótaþegi öðlast rétt til dagpeninga. 

Umsóknum skal skila í því formi sem stjórn sjóðsins ákveður ásamt nauðsynlegum 

vottorðum er tryggja réttmæti greiðslna. 

Berist ekki fullnægjandi gögn og upplýsingar frá umsækjanda skal sjóðstjórn hafna 

umsókn að svo stöddu. Komi í ljós að upplýsingar frá sjóðfélaga reynast rangar skal 

styrkveiting felld niður og sjóðstjórn heimilt að endurkrefja þegar veittan styrk. 

8. grein 

Réttur til greiðslu dagpeninga fyrnist, sé greiðslu ekki vitjað vitjað innan 12 mánaða 

frá því veikindi eða slys bar að höndum. 
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9. grein 

Þegar farsóttir geisa, getur sjóðsstjórnin leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um 

stundarsakir, en þó ekki skemmri tíma en 6 mánuði. Heimild þessi er þó bundin við, 

að afkomu sjóðsins sé veruleg hætta búin að mati sjóðstjórnar. 

 

10. grein 

A) Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu úr sjúkrasjóð eins verkalýðsfélags innan ASÍ, 

öðlast rétt hjá FHS eftir að greitt hefur verið vegna hans til sjóðsins í einn mánuð enda 

hafði hann fram að því rétt hjá fyrra félaginu. 

B) Vinni sjóðfélagi á fleirum en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn 

sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal hann greina frá því í hvaða sjóði hann hefur 

greitt. Heimilt er að fresta greiðslu bóta þar til staðfesting annarra sjóða liggur fyrir 

um að sjóðfélagi hafi ekki sótt um greiðslu þar. Sjóðurinn skal leita slíkrar 

staðfestingar að gefa öðrum sjóðnum yfirlit um bætur sem greiddar eru vegna 

sjóðfélagans, tegund og fjárhæð bóta. Umsækjandi er skylt að leggja fram með 

umsókn sinni staðfestar upplýsingar um greiðslur frá öðrum sjóðnum og veita aðrar 

nauðsynlegar upplýsingar um launagreiðslur að viðlögðum réttindamissi. 

 

11. grein 

Afgreiðsla sjóðsins skal vera í skrifstofu Félags hársnyrtisveina. 

12. grein 

Sjóðurinn greiðir allan beinan kostnað við rekstur sinn. Hann leggur Félagi 

hársnyrtisveina til skrifstofuhúsnæði og hefur aðstöðu í skrifstofu þess. Sjóðstjórnin 

getur samið við FHS um sameiginlegt starfsmannahald 

13. grein 

Stjórn sjóðsins skal skipuð þrem mönnum. Formaður félagsins er sjálfkjörin formaður 

stjórnar, auk tveggja annara sem kosnir eru til eins árs í senn á aðalfundi Félags 

hársnyrtisveina. Endurskoðendur Félags hársnyrtisveina skulu vera endurskoðendur 

sjóðsins 

14. grein 

Stjórn sjóðsins annast vörslu hans og ávöxtun. Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með 

kaupum á verðbréfum tryggðum með fasteignaveði, enda nemi veðsetningar á 

viðkomandi fasteign, sem ganga undan veðinu eða eru jafnhliða því, eigi meiru en 

50% af brunabótamati eignarinnar. Þá má ávaxta fé sjóðsins í bönkum og 

sparisjóðum, sem fullnægja ákvæðum laga nr. 69/1941. 

Loks er heimilt að lána úr sóðnum til fjárfestingar fyrir Félag hársnyrtisveina, enda 

telst þá sjóðurinn eigandi hinna keyptu muna að því leyti, uns skuldin er greidd. 

Ávallt skal þess gætt, að ráðstöfun á fé sjóðsins fari ekki í bága við tilgang hans. 

15. grein 

Reikningsár sjóðsins er almanaksárið, og skulu endurskoðaðir reikningar hans liggja 

frammi á aðalfundi Félags hársnyrtisveina. 
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16. grein 

Innheimtu tekna Sjúkrasjóðs FHS annast Gildi með samkomulagi þar um. 

 

17. grein 

Reglugerð þessari verður einungis breytt á aðalfundi Félags hársnyrtisveina.  Tillagna 

til breytinga skal getið á aðalfundarboði.  Breytingartillaga skoðast samþykkt, ef hún 

hlýtur meirihluta greiddra atkvæða. 

 

Samþykkt á aðalfundi 19. mars 1983. 

Breytt á aðalfundi ??? (mars 1992) 

Breytt á aðalfundi 17. apríl 2002 

Breytt á aðalfundi 8. apríl 2003 

Breytt á aðalfundi 12. apríl 2005 

Breytt á aðalfundi 11. maí 2007 

Breytt á aðalfundi 22. mars 2012 

Breytt á aðalfundi 4. apríl 2013 

Breytt á aðalfundi 30. mars 2015 
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