Lög Ökonomíu
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. Hjálmar
Þf. Hjálma
Þgf. Hjálmum
Ef. 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 fyrir kl 17:00 samdægurs og aðalfundur er haldinn.
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 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 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.
2. Varaformaður
• Hlutverk varaformanns er að halda fundargerðir á fundum.
• Í forföllum formanns skal varaformaður gegna störfum hans.
• Varaformaður sér um að gera ársskýrslu stjórnar.
3. 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.
4. Skemmtanastjóri
• Hlutverk skemmtanastjóra er að bera ábyrgð á og hafa yfirumsjón með
skipulagningu á öllu skemmtanahaldi á vegum félagsins.
5. 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, 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.
24.gr
Allar lagabreytingar sem eru sendar inn þremur dögum fyrir aðalfund skulu vera birtar á
veraldarvefinn sólarhring fyrir aðalfundinn sjálfann.
25.gr
Lög Ökonomíu skulu vera aðgengileg á netinu.
26.gr
Lög þessi taka gildi þegar í stað.

