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Almennar leiðbeiningar til sjóðfélaga 
Stjórnarkjör 2023 
 

 

 

Almennar leiðbeiningar um hvernig sjóðfélagi getur kosið í rafrænu stjórnarkjöri 

Kosningar hjá Almenna lífeyrissjóðnum fara fram með rafrænum hætti. Leiðbeiningum 
þessum er ætlað að útskýra og leiðbeina sjóðfélögum um fyrirkomulag kosninganna. 
Sjóðfélagar geta alltaf haft samband við sjóðinn í síma 510-2500 á opnunartíma eða með 
því að senda tölvupóst á almenni@almenni.is og spurt nánar út í framkvæmd kosninganna.  

Eingöngu sjóðfélagar á kjörskrá geta kosið í stjórnarkjöri sjóðsins. Á kjörskránni eru allir 
sjóðfélagar sem áttu réttindi eða inneign í séreignarsjóði hjá sjóðnum þann 31.12.2022. 
Einstaklingur sem telur sig eiga atkvæðisrétt en er ekki inni á kjörskrá getur haft samband 
við skrifstofu Almenna. 

Til þess að geta kosið með rafrænum hætti þurfa þeir sem hafa atkvæðisrétt að hafa: 

a) Snjallsíma eða tölvu sem er tengd internetinu. 
b) Rafræn skilríki eða Íslykil. 

Þeir sjóðfélagar sem ekki eru með rafræn skilríki geta sótt sér rafræn skilríki.  Upplýsingar 
um það hvernig fólk getur fengið útgefin rafræn skilríki eru á https://www.audkenni.is.   

Sjóðfélagar geta einnig notað Íslykil til að auðkenna sig inn á kjörseðilinn, en hægt er að 
panta Íslykil á eftirfarandi tengli: https://www.innskraning.island.is/order.aspx    

Kosningarnar munu standa yfir frá kl. 12:00, 22. mars 2023, og lýkur kl. 16:00, 29. mars 2022. 
Hver sjóðfélagi getur kosið eins oft og hann vill, en aðeins síðasti kjörseðillinn mun gilda. 

Úrslit verða kunngjörð á ársfundi sjóðsins sem hefst kl. 17:15, 30. mars 2023, á Grand Hótel 
Reykjavík. 

Á næstu síðu eru leiðbeiningar um hvernig sjóðfélagi kemst inn á kosningasíðu sjóðsins: 

 

 

 

 

mailto:almenni@almenni.is
https://www.audkenni.is/
https://www.innskraning.island.is/order.aspx
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Innskráning inn á kosningasíðu 

1. Sjóðfélagi fer inn á heimasíðu sjóðsins, www.almenni.is. 
2. Á heimasíðu smellir sjóðfélagi á borða efst á síðunni sem merktur er: „Stjórnarkjör 

2023“. Þar birtast upplýsingar um frambjóðendur og tengill sem vísar sjóðfélögum á 
kosningavef.  

3. Sjóðfélagi smellir á tengil sem leiðir hann á kosningavef.  
4. Þar skráir sjóðfélagi sig inn með rafrænum skilríkjum eða Íslykli. Þessi gluggi mun 

birtast honum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Hægt er að auðkenna sig/skrá sig inn til að greiða atkvæði með Íslykli eða rafrænum 

skilríkjum á farsíma eða snjallkorti. 
a. Ef þú vilt auðkenna þig með rafrænum skilríkjum þá slærð þú inn GSM 

símanúmer þitt inn í svæðið „Símanúmer“. Að því loknu smellir þú á hnappinn 
„Innskrá“, þá koma boð í síma þinn þar sem þú ert beðin/n um að slá inn “pin” 
númer þitt. Ef þú ert á kjörskrá þá birtist kjörseðillinn. 

b. Ef þú vilt auðkenna þig með Íslykli þá slærð þú inn kennitölu þína inn í svæðið 
„Kennitala“ og Íslykilinn þinn inn í svæðið „Íslykill“. Að því loknu smellir þú á 
„Staðfesta“. Ef þú ert á kjörskrá þá birtist kjörseðillinn. 

 

http://www.almenni.is/
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Kosning tveggja aðalmanna í stjórn 
Atkvæðaseðill 1 af 3 – karlar sem sækjast eftir sæti aðalmanns í stjórn 

1. Að innskráningu lokinni birtist skjár með mynd af þeim körlum sem bjóða sig fram 
sem aðalmenn í stjórn. Þeir eru átta talsins. Kjósa á einn karl í aðalstjórn. Þetta er 
atkvæðaseðill 1 af 3:  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Hægt er að kjósa einn karl og fara öll atkvæði sjóðfélaga á þann frambjóðanda. Ef 

sjóðfélagi kýs að taka ekki afstöðu og skila auðu skal hann merkja við „Tek ekki 
afstöðu.“ Ef reynt er að velja fleiri en einn eða engan frambjóðanda lætur kerfið vita 
og ekki er hægt að smella á hnappinn „Áfram“ fyrr en það hefur verið lagað.  
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3. Þegar einn frambjóðandi hefur verið valinn, eða ef merkt er við „Tek ekki afstöðu“, 
skal smella á „Áfram“. Þá birtist annar kjörseðill þar sem kosið er um konur sem 
sækjast eftir sæti aðalmanns í stjórn. 
 

Atkvæðaseðill 2 af 3 – konur sem sækjast eftir sæti aðalmanns í stjórn 

4. Þegar smellt hefur verið á „Áfram“ á atkvæðaseðli 1 birtist atkvæðaseðill 2. Þar birtist 
mynd af þeim konum sem sækjast eftir sæti aðalmanns í stjórn. Kjósa á eina konu í 
stjórn. Þær eru fjórar talsins: 
 

 

 

5. Hægt er að kjósa eina konu og fara öll atkvæði sjóðfélaga á þann frambjóðanda. Ef 
sjóðfélagi kýs að taka ekki afstöðu og skila auðu skal hann merkja við „Tek ekki 
afstöðu.“ Ef reynt er að velja fleiri en einn eða engan frambjóðanda lætur kerfið vita 
og ekki er hægt að smella á hnappinn „Áfram“ fyrr en það hefur verið lagað.  
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6. Ef sjóðfélagi kýs að breyta því hvernig hann ráðstafaði atkvæðum sínum á 
atkvæðaseðli 1 getur hann smellt á „Fyrri“ og farið þannig til baka á seðilinn.  

7. Þegar einn frambjóðandi hefur verið valinn, eða ef merkt er við „Tek ekki afstöðu“, 
skal smella á „Áfram“. Þá birtist annar kjörseðill þar sem kosið er um konur sem 
sækjast eftir sæti varamanns í stjórn. 
 

Atkvæðaseðill 3 af 3 – konur sem sækjast eftir sæti varamanns í stjórn 

8. Þegar smellt hefur verið á „Áfram“ á atkvæðaseðli 2 birtast þær konur sem gefa kost 
á sér í varamannssæti. Sæti konu var að losna í varastjórn sjóðsins og því gátu aðeins 
konur boðið sig fram til varamanns skv. samþykktum Almenna lífeyrissjóðsins. Fjórar 
konur eru í kjöri til varastjórnar: 
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9. Á kjörseðli varamanna skal aðeins velja einn frambjóðanda eða „Tek ekki afstöðu“. Ef 
reynt er að velja fleiri en einn frambjóðanda eða engan lætur kerfið vita og ekki er 
hægt að smella á hnappinn „Kjósa“ fyrr en það hefur verið lagað.  

10. Þegar því er lokið skal smella á „Kjósa“. Athugið að kjósa má eins oft og hver vill. 
Aðeins síðasti kjörseðill sem skilað er mun gilda. 
 

Hvar sé ég atkvæðisrétt minn? 

Eingöngu sjóðfélagar á kjörskrá geta kosið í stjórnarkjöri sjóðsins. Á kjörskránni eru allir 
sjóðfélagar sem greitt hafa í sjóðinn og áttu réttindi þann 31.12.2022. Sjóðfélagar geta séð 
atkvæðisrétt sinn efst á kjörseðli eða á sjóðfélagavef sínum með því að fara í Núverandi staða 
– Réttindi – Atkvæðisréttur. Sjá mynd:  

 

 

 

Einstaklingur sem telur sig eiga atkvæðisrétt en er ekki inni á kjörskrá getur haft samband 
við skrifstofu Almenna lífeyrissjóðsins í síma 510-2500 eða sent tölvupóst á netfangið 
almenni@almenni.is  

 

Takk fyrir að nýta lýðræðislegan rétt þinn hjá Almenna lífeyrissjóðnum. 

mailto:almenni@almenni.is

