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Ávarp formanns Ökonomiu 2017-2018
Skólaárið sem er að líða hefur verið virkilega skemmtilegt. Mikið hefur verið brallað og viðburðirnir ófáir.
Við tókum við þessu krefjandi verkefni í mars lok 2017. Meðal okkar fyrstu viðburða var próflokapartý um
vorið sem heppnaðist mjög vel og voru nemendur hæst ánægðir að fá að sletta aðeins úr klaufunum saman
fyrir sumarið.
Árið okkar fór ekki af stað samkvæmt bókinni en strax um sumarið og byrjun haustsins misstum við tvo
stjórnarmeðlimi og tókum við okkur smá tíma í að syrgja þá. Í Október komu svo inn nýjir meðlimir og
small stjórnin strax vel saman.
Við byrjuðum árið með stæl með nýnemadeginum 1.september sem er eflaust eftirminnilegri hjá sumum
en öðrum. Við hittumst í skólanum og Ásgeir hélt létta kynningu fyrir nýnemana sem dreifðu sér síðan um
allan Odda og þreyttu hinar ýmsu þrautir. Dagurinn endaði svo í partýi heima hjá Katrínu féhirði þar þar
sem eldir nemendur buðu velkomna nýnemanna.
Þegar leið á haustið tóku við fjöldinn allur að vísindaferðum, keilukvöldum, próflokapartý og ekki má
gleyma hagstjórnardeginum. Þar tókum við bikarinn aftur heim með stórkoslegum sigri á
stjórnmálafræðinna.
Vorönn fór vel af stað þar sem nokkrir hressir nemendur skelltu sér í “skíðaferð” til Akureyrar. Gist var í
Gulu villunni sem eins og alltaf tók vel á móti okkur. Einnig var fara í fullt af vísindaferðum og nánast ekki
föstudagur þessa önnina sem ekkert var að gera. Árshátíð hagfræðinema var svo haldinn hátíðleg
laugardaginn 3.mars þar sem nemendur fóru í sitt fínasta púss og dönsuðu og skemmtu sér langt fram á
nótt. Siggi Gunnars sá um að halda uppi stuðinu og Sölvi Blöndal var heiðursgestur kvöldins.
Hagfræðideild varð fyrir miklum breytingum núna í haust þar sem að inntöku prófin voru felld niður og
virðist það hafa haft góð áhrif á skráningu nemenda í deildinna. En nýnema fjöldi nánast tvöfaldaðist milli
árana sem eru miklar gleði fréttir. Miklar breytingar standa yfir á hagfræðináminu sem er von um betri tíma.
Mitt starf sem formaður hefur verið yndislegt og var frábært að fá tækifæri til þess að kynnast öllu því
frábæra fólki sem hagfræðin býr yfir betur. Þetta ár hefði samt ekki verið jafn flott að mínu mati það var ef
það hefði ekki verið fyrir frábæra og dulega fólkið sem var með mér í stjórn. Þannig vil ég þakka þeim
sérstaklega fyrir Alda, Gunnar, Katrín Svava og Styrmir. Ég óska komandi stjórn góðs gengis á næsta ári.
Ólöf Björk Ólafsdóttir

Ökonomia 2017-2018
Fulltrúar Ökonomiu, félags hagfræðinema
Formaður
•

Hlutverk formanns er að kveða til stjórnarfunda og stjórna þeim.

•

Formaður gætir þess að allir stjórnarmenn geri skyldu sína.

•

Formaður hefur eftirlit með starfsemi félagsins og með því að lögum þess og
samþykktum sé fylgt í einu og öllu.

•

Formaður ber ábyrgð á öllu útgefnu efni félagsins.
Ø Ólöf Björk Ólafsdóttir

Varaformaður
•

Hlutverk varaformanns er að halda fundargerðir á fundum.

•

Í forföllum formanns skal varaformaður gegna störfum hans.

•

Varaformaður sér um að gera ársskýrslu stjórnar.
Ø Gunnar Úlfarsson

Féhirðir
•

Féhirðir ber ábyrgð á fjármálum félagsins sem og fjármálum Hjálma.

•

Féhirðir sér um að gera ársreikning félagsins sem leggja skal fyrir aðalfund.

•

Féhirðir skal halda utan um félagatal Ökonomiu.
Ø Katrín Svava Másdóttir

Skemmtanastjóri
•

Hlutverk skemmtanastjóra er að bera ábyrgð á og hafa yfirumsjón með skipulagningu á
öllu skemmtanahaldi á vegum félagsins.
Ø Alda Snorradóttir

Meðstjórnandi
•

Hlutverk meðstjórnanda er að vera stjórninni innan handar með öll þau mál sem stjórnin
tekur að sér.

•

Meðstjórnandi heldur fundargerðir á fundum sé varaformaður fjarverandi.
Ø Styrmir Vilhjálmsson

Fulltrúar annara embætta
Nýnemafulltrúi
Nýnemafulltrúi er hagsmunafulltrúi nýnema. Einungis nýnemar koma til greina til að sinna embætti
nýnemafulltrúa og er hann kosinn af öðrum nýnemum í byrjun árs
Ø Adda Malín Vilhjálmsdóttir

Tveir endurskoðendur
Á aðalfundi eru kosnir tveir menn sem sjá um endurskoðun. Endurskoðendur fara yfir ársreikning áður en
hann er kynnur á aðalfundi
Ø Eðvarð Ingi Erlingsson
Ø Elmar Björnsson

Hagsmunafulltrúi
Hagsmunafulltrúi er kosinn á aðalfundi Ökonomiu. Hann skal sitja deildarfundi við hagfræðideild og hafa
hag hagfræðinema að leiðarljósi en ekki láta stjórnast af utan aðkomandi öflum. Allir nemendur við
deildinna geta leitað til hagsmunafulltrúa ef þeir telja á einhvern hátt hafi verið brotið á rétti sínum og ber
honum að beita sér fyrir því að leysa viðkomandi vandamál og leita þessa utanaðkomandi aðstoðar ef þörf
er á.
Ø Kristófer Már Maronsson

Fjórir málfundarfulltrúar
Á aðalfundi Ökonomiu er kosin fjögurra manna málfundarnefnd. Nefndin stendur fyrir reglulegum
málfundum, a.m.k einum á hvorri önn. Tilgangur fundanna er að efla umræðu um efnahagsmál og afla
Ökonomiu vegsældar og virðingu
Ø Eðvarð Ingi Erlingsson, formaður
Ø Stefán Baldvin Stefánsson
Ø Arnþór Freyr Sigþórsson
Ø Valdimar Orri Einarsson

Ristjóri Hjálma
Kosinn er ritsjóri Hjálma á aðalfundi Ökonomiu. Hann er ristjóri Hjálma, málgagns Ökonomiu og hefur
yfirumsjón með útgáfu blaðsins ásamt nýnemablaðinu
Ø Magdalena Anna Torfadóttir

Aðstoðarritsjóri Hjálma
Ø Ekki fannst fulltrúi

Markaðsstjóri Hjálma
Ø Ekki fannst fulltrúi

Fulltrúar árshátíðarnefndar Ökonomiu
Árshátíðarnefndina skipar stjórnin ásamt tveimur aðilum sem bjóða sig fram í nefndina
Ø Alda Snorradóttir
Ø Ólöf Björk Ólafsdóttir
Ø Gunnar Úlfarsson
Ø Katrín Svava Másdóttir
Ø Styrmir Vilhjálmsson
Ø Bjarki Hermansson
Ø Kristjana Björk Steinarsdóttir

Verkefni og Viðburðir Ökonomiu á árinu
Verkefni
Kynning Hagfræðináms við Háskóli Íslands á háskóladaginn
Ökonomia, í samstarfi við Hagfræðideild Háskóla Íslands, hélt kynningu á hagfræðinámi við Háskóla
Íslands á Háskóladaginn þann 3. Mars. Það gekk vel og tilvonandi stúdentar sýndu mikinn áhuga á
náminu og viðurkenndu fúslega að ekki væri hægt að læra óspillta hagfræði við Háskólann í Reykjavík.

Viðburðir
Nýnemapartý og nýnemadagurinn
Stjórn Ökonomíu tók við nýnemum og kenndi þeim góða námstækni ásamt því að rata vel um ganga
háskólanns. Oddi var einnig kynntur sem hinn eini sanni griðarstaður þar sem hagfræðinemar geta einbeitt
sér að náminu, að því gefnu að stjórnmálafræðinemar tali ekki of hátt. Á meðan öllu þessu stóð var boðið
upp á léttar veitingar.
Um kvöldið var svo haldið heim til seðlabankastjóra Íslands í nýnemapartý. Pizzur í boði Dominos Pizza
ásamt sterku og léttu áfengi var því innbyrt allt kvöldið. Frá kvöldinu er þó ein ráðgáta enn óleyst. Þannig
vildi svo til að einhver ældi upp um alla veggi í einu herbergi hjá Má og Katrínu. Sá og hinn sami er enn
eftirlýstur af seðlabankastjóranum.

Keiluferðir
Efnt var til tveggja keiluferða, eina á hvorri önn. Í þær var mjög góð mæting og alltaf haldið í bæinn eftir
þær. Við viljum þakka Simma og Jóa sérstaklega fyrir góða tónlist og Tveir fyrir einn tilboðin.

Hagstjórnardagurinn
Hagfræðinemar við Háskóla Íslands mættu stjórnmálafræðinenum Háskóla Íslands á hagstjórnardegi til að
fá það á hreint hvor deildin væri betur sett til þess að stjórna okkar fögru eyju. Í stríðinu voru tvær orustur;
sú fyrri var vímuefnalaus íþróttakeppni þar samt keppt var í fótbolta, körfubolt og sú seinni var
drykkjuleikjaþríþraut ásamt spurningakeppni. Eftir daginn var tvímælalaust staðfest með fullri vissu að
hagfræðinemar eru munn betur staddir til þess að úthluta auðlindum landsins betur og stjórna því með
frjósemd og sanngirni í fyrirrúmi. Já krakkar mínir, við tókum bikarinn svo sannarlega þetta kvöld. En ef
einhver veit hvar bikarinn endaði eftir kvöldið má hann hringja í Gunnar, símanúmer 847 1049.

Haustpróflokapartý
Eftir langa og stranga próftörn í desember ákvað Dollý að verðlauna litlu lömbin sín með bjórkvöldi á Tívólí
bar. Þar var mæting góð og mikið fjör. Bjórinn flæddi endurgjaldlaust langt fram á nótt og öll lömb héldu
heim með fullan maga af mjöður.

Skíðaferð
Í janúar var haldið í skíðaferð norður til fegursta fjarðar Íslands, Eyjafjarðar. Í þessum litla firði leynist
perla norðursins, hún gullfagra Akureyri. Það voru 25 hagfræðinemar sem héldu í þessa ferð og aðeins 24
snéru aftur heim eftir helgina.
Í ferðinni var farið í bjórkynningu í kalda, skíðaferð í Hlíðarfjall, söngferð á Götubarinn og uppistand hjá
Kevin Hart. Einnig héldu Gunnar Úlfarsson og Gísli Gylfason eitt allra besta og frumlegasta Pub-quiz fyrri
og seinni tíma.

Útgáfupartý hjálma
Í ár átti útgáfa hjálma að vera algjörlega kolefnislaus en vegna óviðráðanlegra ástæðna fóru 8.500 eintök í
prent, ásamt Viðskiptablaðinu. Útgáfupartýið var haldið í Brautholti og það var fjör.

Árshátíð
Árshátíð Hagfræðinema við Háskóla Íslands var haldin hátíðleg þann 3. Mars. Veislan var í Hátíðarsal
Gróttu út á Seltjarnarnesi. Þar mættu um það bil 90 nemendur og þar að auki 7 kennarar, plús einn maki.
Sölvi Blöndal var heiðursgestur og hélt ræðu fyrir lýðinn. Þar voru allir árgangar með prýðileg atriði, þar
sérstaklega annað árið með viðeigandi samtímaleikrit sem átti að þjóna sem vitundarvakning fyrir
tilvonandi hagfræðinema og einn meðlim peningamálanefndar Seðlabanka Íslands. Stjórnin var einnig með
frumsamið lag.

Aðalfundur
Aðalfundur verður haldinn 6. Apríl í Sjálfsbjargarsalnum. Þar verður farið yfir mál ársins, ársreikning og
lagabreytingar.

Vísindaferðir
Meðlimir nemendafélags hagfræðideildar fóru í fjölda vísindaferða á líðandi námsári. Hér eru þær taldar
upp:
Deloitte
Morgunblaðið
Gamma
Samtök Verslunar og Þjónustu
Marel
Viðreisn
Samtök fjármálafyrirtækja
Almenni lífeyrissjóðurinn
Ölgerðin
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga
Viðskiptaráð
Íslandsbanki
Seðlabanki Íslands
Smáratívolí
Júpíter

Útgáfa á vegum Ökonomiu
Nýnemablað
Ökonomia gefur árlega út nýnemablað og var það Magdalena Anna Torfadóttir sem sá um útgáfu blaðsins
í ár. Blaðið kom út í 100 eintökum og var gefið út á nýnemadaginn 1.september. Allir nýnemar sem mættu
á nýnemadaginn fengu eintak af Hjálmum en stór hluti blaðana endaði þó í ruslinu.

Hjálmar
Ökonomia gefur árlega út Hjálma, blað hagfræðinema. Magdalena Anna Torfadóttir ritstýrði blaðinu í ár.
Blaðið kom út þann 22. febrúar í u.þ.b. 8500 eintökum og var því dreift í allar byggingar Háskóla Íslands,
í Háskólann í Reykjavík, Verzlunarskóla Íslands, Alþingi og Stjórnarráðið, ásamt því að fylgja
Viðskiptablaðinu.

Heimasíða Ökonomiu
Ökonomia á heimasíðuna okonomia.hi.is. Stjórn Ökonomiu sér um síðuna. Heimasíðan er vettvangur
tilkynninga frá Ökonomiu þó meira sé stuðst við facebook síðu félagsins til þessa. Heimasíðan er helst
notuð sem staður þar sem nemendur skrá sig á viðburði á borð við vísindaferðir, haustferð, skíðaferð og þar
fram eftir götunum. VÍR, félag rafmagns- og tölvuverkfræðinema hefur í gegnum tíðina séð um viðhald á
síðunni. Heimasíðan fékk nýtt útlit í ár og lofar það góðu þó enn eigi eftir að bæta.

Samstarfsaðilar Ökonomiu á árinu
•

Íslandsbanki

•

Ölgerðin

•

Dominos

•

Nova

•

KVH

•

Tivoli Bar

•

Háskóli Íslands

Lög Ökonomiu
I. Kafli
1.gr
Félagið heitir Ökonomia, félag hagfræðinema. Heimili þess og varnarþing er Háskóli Íslands. Merki
félagsins er

2.gr
Tilgangur félagsins er að annast sameiginlega hagsmuni grunnnema við Hagfræðideild Háskóla Íslands.
Félagið skal hafa yfirumsjón með félagsstarfi grunnnema innan Hagfræðideildar og efla það sem kostur er.
Meðlimir félagsins eru allir þeir sem greitt hafa félagsgjald skólaársins. Stjórn hefur heimild til þess að
neita þeim aðild sem ekki stunda nám við Hagfræðideild Háskóla Íslands ef þeim þykir þörf til.

3.gr
Verndari Ökonomiu er kindin Dollý. Hún skal vera viðstödd alla helstu viðburði félagsins. Ef Dollý týnist
eða er rænt skulu allir meðlimir Ökonomiu leggja tafarlaust niður skólabækur og ekki taka þær upp aftur
fyrr en Dollý er fundin. Ef meðlimir vanvirða þessa grein eiga þeir á hættu að vera reknir úr félaginu
tafarlaust.

4.gr
Málgagn Ökonomiu eru Hjálmar. Tilgangur blaðsins er að upplýsa nemendur um framgang félagsins og
félagslífsins en jafnframt að fjalla um samfélagsleg málefni út frá sjónarhorni hagfræðinnar. Allur
rekstrarafgangur af útgáfu Hjálma skal fara í rekstur Ökonomiu. Nafn blaðsins, Hjálmar, fallbeygist á
eftirfarandi hátt:
•
•
•
•

Nf.
Þf.
Þgf.
Ef.

Hjálmar
Hjálma
Hjálmum
Hjálma

II. Kafli
5.gr
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Til aðalfundar skal boða eins fljótt og auðið er eftir að
reikningsári félagsins lýkur sbr. 10. grein. Þó skal aðalfundur vera boðaður eigi síðar en í síðustu
kennsluviku að vori ár hvert. Fundurinn skal auglýstur á áberandi hátt í viðeigandi miðlum og á heimasíðu
félagsins með að minnsta kosti viku fyrirvara.

6.gr
Framboð til fundarstjóra verður að senda með a.m.k. þrem dögum fyrir aðalfund og stjórnin tekur ákvörðun
um hver verður fundarstjóri. Ef enginn býður sig fram er fráfarandi formaður fundarstjóri.

7.gr
Kosninga- og framboðsrétt á aðalfundi hafa aðeins meðlimir félagsins samkvæmt 2. grein.

8.gr
Aðalfundur hefur einn vald til lagabreytinga. Öllum kosningabærum mönnum á aðalfundi er heimilt að
leggja fram tillögur til lagabreytinga og telst tillaga því aðeins samþykkt að tveir þriðju hlutar greiddra
atkvæða styðja hana. Atkvæði til lagabreytinga, sem og önnur mál en kosning í stjórn, skulu greidd með
handauppréttingu nema annars sé óskað á fundinum. Tillögum til lagabreytinga skal skila til stjórnar þremur
dögum fyrir aðalfund. Aðalfundur getur vikið frá þeirri reglu, að tillögum til lagabreytinga skuli skila til
stjórnar þremur dögum fyrir aðalfund, ef tveir þriðju hlutar greiddra atkvæða styðja það. Hægt er að stunda
kaup og sölu á atkvæðum vegna lagabreytinga fyrir aðalfund. Verð ræðst af framboði og eftirspurn á
hverjum tíma. Kjósandi verður að sýna fram á, svo ekki verði véfengt, að hann hafi öðlast þau atkvæði sem
hann hyggst nýta á drengilegan hátt.

9.gr
Dagskrá aðalfundar Dagskrá aðalfundar skal vera eftirfarandi:
•

Kosning fundarstjóra aðalfundar.

•

Ársskýrsla stjórnar kynnt.

•

Ársreikningur félagsins kynntur og lagður fyrir aðalfund til samþykktar.

•

Lagabreytingatillögur lagðar fyrir aðalfund til samþykktar.

•

Kosið í stjórn félagsins í leynilegum kosningum:
1. Féhirðir
2. Skemmtanastjóri
3. Varaformaður
4. Formaður
5. Meðstjórnandi

•

Kosið um önnur embætti með handauppréttingum nema frambjóðendur séu fleiri en þörf er á, þá
sé kosningin leynileg:

•

o

Tveir endurskoðendur

o

Hagsmunafulltrúi

o

Fjórir málfundafulltrúar

o

Ritstjóri Hjálmars

o

Aðstoðarritstjóri Hjálmars

o

Markaðsstjóri Hjálmars

Fundi slitið af nýkjörnum formanni og hamslaus drykkja heldur áfram.

10.gr
Á aðalfundi skal kosið í stjórn félagsins. Stjórn skal hafa æðsta vald í málefnum félagsins milli aðalfunda.
Framboði til embættis skal skila til stjórnar eigi síðar en þremur sólarhringum fyrir aðalfund. Kosningar til
embætta í stjórn skulu vera leynilegar. Komi fleiri en tvö framboð í eitt embætti og enginn frambjóðenda
hlýtur hreinan meirihluta atkvæða, skal kosið aftur á milli þeirra tveggja sem flest atkvæði hljóta. Komi
einungis eitt framboð í embætti skal samt sem áður kosið í það tiltekna embætti og þarf frambjóðandi að
hljóta hreinan meirihluta atkvæða. Gildir þetta um framboð til allra embætta, ekki eingöngu stjórnar.

11.gr
Reikningsár Ökonomiu skal vera 15. mars til 14. mars. Ársreikning skal skila til endurskoðenda Ökonomiu
eigi síðar en þremur sólarhringum fyrir boðaðan aðalfund. Fráfarandi stjórn skal leggja fyrir aðalfund
ársreikning félagsins til samþykktar. Ársreikningur telst samþykktur með meirihluta atkvæða.

12.gr
Aðeins er haldinn einn aðalfundur á hverju námsári nema að minnsta kosti þriðjungur félagsmanna æski
skriflega eftir að haldinn verði aukaaðalfundur. Skal þá stjórn félagsins boða til aukaaðalfundar eigi síðar
en 10 dögum eftir að beiðni þess efnis hefur borist. Um aukaaðalfundi gilda ákvæði þessa kafla um aðalfund
að því undanskildu að stjórn ákveður málefni hans og dagsetningu. Í fundarboði skal auglýsa dagskrá og
fyrirliggjandi málefni. Ef aðili sem kjörinn hefur verið í embætti á vegum félagsins, sbr. 12. gr, segir af sér
eða óskar þess að hætta störfum, er stjórn Ökonomiu skylt að boða til aukaaðalfundar eins fljótt og auðið
er, þar sem kosið er á ný í viðkomandi stöðu.

13.gr
Stjórnarmeðlimir Ökonomiu verða að stunda nám við Hagfræðideild Háskóla Íslands. Ef stjórnarmeðlimur
hættir að stunda nám við Hagfræðideild Háskóla Íslands skal hann tafarlaust segja af sér í stjórn Ökonomiu
og stjórn skal boða til aukaaðalfundar.

III. Kafli
14.gr
Stjórn félagsins er skipuð fimm mönnum. Stjórnarmeðlimir skulu gæta hagsmuna félagsins og ekki láta
stjórnast af ytri hagsmunum. Allir stjórnarmeðlimir eru kosnir af aðalfundi og er hlutverk þeirra sem hér
segir.
1. Formaður
• Hlutverk formanns er að kveða til stjórnarfunda (fleirtala) og stjórna þeim.
• Formaður gætir þess að allir stjórnarmenn geri skyldu sína.

•

2.

3.

4.

5.

Formaður hefur eftirlit með starfsemi félagsins og með því að lögum þess og samþykktum
sé fylgt í einu og öllu.
• Formaður ber ábyrgð á öllu útgefnu efni félagsins.
Varaformaður
• Hlutverk varaformanns er að halda fundargerðir á fundum.
• Í forföllum formanns skal varaformaður gegna störfum hans.
• Varaformaður sér um að gera ársskýrslu stjórnar.
Féhirðir
• Féhirðir ber ábyrgð á fjármálum félagsins sem og fjármálum Hjálma.
• Féhirðir sér um að gera ársreikning félagsins sem leggja skal fyrir aðalfund.
• Féhirðir skal halda utan um félagatal Ökonomiu.
Skemmtanastjóri
• Hlutverk skemmtanastjóra er að bera ábyrgð á og hafa yfirumsjón með skipulagningu á
öllu skemmtanahaldi á vegum félagsins.
Meðstjórnandi
• Hlutverk meðstjórnanda er að vera stjórninni innan handar með öll þau mál sem stjórnin
tekur að sér.
• Meðstjórnandi heldur fundargerðir á fundum sé varaformaður fjarverandi.

15.gr
Utankjörfundaratkvæðagreiðslu skal halda eftir að framboðsfrestur rennur út en eigi síðar en einum
sólarhring fyrir boðaðan aðalfund. Atkvæðagreiðslan skal fara fram á háskólasvæðinu á þar til gerða
kjörseðla. Nafnleyndar skal gætt.

16.gr
Á aðalfundi skal kjósa tvo menn sem sjá um endurskoðun reikninga félagsins fyrir aðalfund við lok næsta
starfsárs.

17.gr
Kosið skal um hagsmunafulltrúa hagfræðinema. Öllum hagfræðinemum, hvort sem þeir eru félagar í
Ökonomiu eða ekki, skal heimilt að taka þátt í þeirri kosningu. Fulltrúinn skal kosinn á aðalfundi
Ökonomiu. Fulltrúi skal sitja deildarfundi við Hagfræðideild og hafa hag hagfræðinema að leiðarljósi á
deildarfundum en ekki stjórnast af utanaðkomandi öflum. Allir nemendur við deildina geta leitað til
hagsmunafulltrúa ef þeir telja að á einhvern hátt hafi verið brotið á rétti sínum og ber honum að beita sér
fyrir því að leysa viðkomandi mál og leita til þess utanaðkomandi aðstoðar ef þörf er á. Hagsmunafulltrúi
skal gæta nafnleyndar þegar hann annast mál nemenda ef þess er óskað. Hagsmunafulltrúi skal einnig taka
sæti fyrir hönd hagfræðinema í fulltrúaráði félagsvísindasviðs og vera tengiliður við Stúdentaráð hvað
varðar hagsmuni hagfræðinema. Stjórn Ökonomiu velur annan fulltrúa úr sínum röðum til setu á
deildarfundum.

18.gr
Aðalfundur Ökonomiu kýs fjögurra manna málfundanefnd. Nefndin skal standa fyrir reglulegum
málfundum, a.m.k. einum á hvorri önn. Tilgangur fundanna er að efla umræðu um efnahagsmál og afla
Ökonomiu vegsældar og virðingar.

19.gr
Kosið skal um ritstjóra Hjálma, málgagns Ökonomiu. Hlutverk ritstjóra er að sjá um útgáfu blaðsins. Kosið
skal um aðstoðarritstjóra og markaðsstjóra Hjálma á aðalfundi.

20.gr
Eigi síðar en í septemberlok ár hvert skal stjórn Ökonomiu stjórna kosningum á nýnemafulltrúa
hagfræðinema. Nýnemafulltrúi skal sitja á deildarfundum og einungis nýnemar hafa atkvæðarétt og
kjörgengi. Skal þetta vel auglýst. Þangað til nýnemafulltrúi hefur verið kjörinn skal stjórn Ökonomiu velja
aðila til að sitja á deildarfundum. Stjórn Ökonomiu skal halda leynilega kosningu á háskólasvæðinu eftir
að framboðsfrestur rennur út og skal vera hægt að kjósa í lágmark fjórar klukkustundir á dag, tvo daga í
röð. Geti einstaklingur ekki kosið má hann veita öðrum nýnema undirritað umboð til að kjósa fyrir sína
hönd, (komma í stað punkts) frambjóðendur mega þó ekki kjósa fyrir hönd annarra. Verði ekkert framboð
til nýnemafulltrúa skal stjórn Ökonomiu halda sambærilegar kosningar fyrir fulltrúa til setu á deildarfundum
og hafa allir hagfræðinemar rétt til að bjóða sig fram og kjósa. Þetta skal klárað eigi síðar en 15. október.

21.gr
Öll fjárútlát félagsins skulu vera samþykkt af annað hvort féhirði eða meirihluta stjórnar. Liggi samþykki
féhirðis ekki fyrir skal það vera skýrt tekið fram í ársskýrslu stjórnar.

22.gr
Atkvæði formanns ræður úrslitum ef atkvæði standa á jöfnu þegar kosið er um lagabreytingar og í stjórn
félagsins.

23.gr
Lög þessi taka gildi þegar í stað.

