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Fundargerð 4. september 2017
Fundur Bráðabirgðastjórnar Sósíalistaflokks Íslands, haldinn 4. september 2017 í húsakynnum
Bókasafns Dagsbrúnar, Þórunnartúni 2. Fundur hófst á boðuðum tíma eða klukkan 20:00.
Mætt voru úr stjórn Sanna Magdalena Mörtudóttir, Sigurður H. Einarsson, Laufey Ólafsdóttir, Ásta
Dís Guðjónsdóttir, Gunnar Smári Egilsson, Viðar Þorsteinsson, Sólveig Anna Jónsdóttir og
Benjamín Julian. Katrín Baldursdóttir, félagsmaður sem starfað hefur náið með stjórn síðustu vikur,
var einnig viðstödd.
Fundargerð ritaði Viðar Þorsteinsson.
Fundarefni, umræður og samþykktir voru sem hér segir:

1 · Fundargerð síðasta fundar
Fundargerð síðasta fundar (28. ágúst) er enn ókláruð og baðst ritari velvirðingar á því.

2 · Málefnavinnan
Nú þegar Lotu 2 í málefnastarfi er lokið var rætt um næstu skref. Rætt var hversu vel hópar væru í
stakk búnir til að klára vinnuna með fullmótaðri stefnu. Næg þátttaka af hálfu meðlimar í hópum
virðist vera til staðar (um sex í hverjum hópi að meðaltali). Allt bendir til að stefnan verði í meira en
ásættanlegum gæðum. Rætt var um að opna samtalið hafi verið gagnlegt en mögulega hafi ekki allt
framlag sérfræðinga skilað sér eins og ætla mætti.
Ásta Dís lagði fram þá hugmynd að gera spurningablað fyrir hópmeðlimi til að þeir gæti deilt áliti
og reynslu af starfinu nafnlaust og var sú hugmynd samþykkt.
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Klár samstaða var um að treysta áfram ferlinu og að engin þörf væri á að hafa vit fyrir
hópmeðlimum. Góður andi er í hópunum, enginn verulegur klofningur um málefnaafstöðu og mikið
af efni til að vinna úr.
Gunnar Smári lagði fram þá tillögu að í ljósi velgengni málefnastarfsins mætti stofna 2-4 nýja
málefnahópa, um ný málefni. Þeir hópar gætu starfað á meðan Sósíalistaþingið stendur yfir. Almennt
var vel tekið í þá hugmynd og umræður spunnust um hvaða málefni þyrfti að taka fyrir. Nefnd voru
verkalýðsmál/verkalýðshreyfingin, jafnrétti (með hliðsjón af kyni, stétt, fötlun, aldri,
innflytjendastöðu o.s.frv.), menntamál (t.d. aðengi að mentun, einkavæðing í skólakerfinu og í
endurmenntun), borgaralaun og umhverfismál.
Talið var að framkvæmd málefnastarfs yrði mögulega auðveldari nú en í ágúst þegar sumarfrí voru
enn í gangi. Einnig væri hægt að gera ýmsar betrumbætur á starfinu, t.d. hafa skýrari undirflokka í
einstökum málefnum.
Samþykkt var að stjórnarmenn sem áhuga hafa á frekari vinnu við að móta drög að þessu starfi
hittast klukkan 16:15 á Loft Hostel í Bankastræti á föstudag.

3 · Áróður, umræða, fundir
Viðar sagði frá þróun mála með Fund fólksins. Lendingin varðandi pláss okkar í dagskránni á
laugardagsmorgun er að Guðmundur Ævar Oddsson félagsfræðingur mun halda þar erindi um
stéttaskiptingu. Laufey tekur að sér fundarstjórn, en hún og Ásta Dís munu að öðru leyti annast
framkvæmt í félagi við félagsmenn norðan heiða eftir því sem tekst að virkja þá. Viðar mun sjá um
að gera Facebook-viðburð og tilkynningu um fundinn.
Ásta Dís og Katrín áttu í dag hádegisfund með Elleni Calmon forseta Öryrkjabandalagsins þar sem
aðal umræðuefnið var starfsgetumat. Fram kom að málið er mjög áríðandi, og ástæða til að
Sósíalistaflokkurinn efni til umræðu í samfélaginu um það eins og áður hefur verið rætt. Ástu Dís
var falið að kanna hvort hægt væri að fá afnot af sal Sjálfsbjargar fyrir fund á næstu vikum.

4 · Önnur mál
Rætt var áfram um Sósíalistaþingið og þau vatnaskil sem það mun marka í starfi flokksins. Rætt var
almennt um hvernig flokkurinn geti sem best stuðlað að uppbyggingu sósíalískrar hreyfingar á
Íslandi.
Farið var yfir stöðu fjármála en nú er kominn tími til að herða á fjársöfnun eftir því sem hægt er,
jafnvel þótt engin meiriháttar útgjöld séu fyrirsjáanle. Viðar tekur að sér að gera uppkast að bréfi til
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félagsmanna sem ekki hafa greitt félagsgjald og þeir hvattir til að gera það. Einnig rætt um þann
möguleika að nota Karolina Fund.

Fundi var slitið um klukkan 22:00
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