Skipulagsskrá Minningarsjó!s Jóhanns Péturs Sveinssonar
1. gr.
Minningarsjó!ur Jóhanns Péturs Sveinssonar er stofna!ur a! frumkvæ!i ekkju hans, Jóninnu Hörpu
Ingólfsdóttur og Sjálfsbjargar, landssambands fatla!ra. Heimili og varnar"ing er í Reykjavík.
2. gr.
Tilgangur sjó!sins er fyrst og fremst tví"ættur: a) a! styrkja hreyfihamla!a einstaklinga til náms og
b) styrkja einstök málefni me! a!gengi í huga fyrir hreyfihamla!a.
a) Sjó!urinn getur styrkt hreyfihamla!a einstaklinga til náms me! #msu móti s.s. me! framlögum í
rei!ufé, me! tækjakaupum, fer!astyrkjum o.s.frv.
b) Sjó!urinn getur styrkt einstök málefni var!andi a!gengi t.d. me! framlögum í rei!ufé, me!
tækjakaupum, me! "ví a! láta framkvæma einstök verkefni, me! efniskaupum o.s.frv. Vi! úthlutanir
úr sjó!num skal stjórnin for!ast a! fara inn á svi! t.d. Svæ!isskrifstofu málefna fatla!ra,
Framkvæmdasjó!s fatla!ra og annarra opinberra a!ila.
3. gr.
Stofnfé sjó!sins eru gjafir til minningar um Jóhann Pétur samtals a! fjárhæ! kr. 1.640.280,00.
4. gr.
Tekjur sjó!sins eru gjafir til minningar um Jóhann Pétur Sveinsson og önnur framlög.
Stjórn sjó!sins er einnig heimilt a! standa a! tekjuöflun í nafni sjó!sins og er í "ví sambandi heimilt
a! grei!a úr sjó!num kostna! vegna tekjuöflunar, ".m.t. augl#singar.
5. gr.
Stofnfé sjó!sins, auk ver!bóta, má ekki sker!a, en vöxtum, gjöfum, áheitum og ö!rum gjöfum sem
sjó!num kanna a! áskotnast, skal vari! í samræmi vi! tilgang sjó!sins sbr. 2. grein.
6. gr.
Stjórn sjó!sins skipa fimm menn og fimm til vara. Ekkja Jóhanns Péturs og erfingjar skulu skipa "rjá
menn til 2 ára í senn en tveir skulu kosnir af sambandsstjórn Sjálfsbjargar, lsf. fyrst 1995 og sí!an á
"ingi Sjálfsbjargar á 2 ára fresti, fyrst 1996. Varamenn skulu tilnefndir og kosnir á sama hátt.
Stjórnin skal skipa me! sér verkum á fyrsta fundi. Skrá skal í fundarger!arbók "a! helsta sem gerist
á fundum stjórnar.
7. gr.
Stjórn sjó!sins skal ávaxta fé sjó!sins á sem hagkvæmastan hátt. Stjórnin ber ábyrg! á fjárvörslu
sjó!sins og hefur æ!sta vald í málefnum hans. Heimilt er stjórninni a! fela ver!bréfasjó!i ávöxtun
sjó!sins og daglega umsjón.
8. gr.
Stjórn sjó!sins augl#sir styrki úr sjó!num a! jafna!i einu sinni á ári í bla!i/fréttabréfi Sjálfsbjargar og
skal augl#singin vera sjó!num a! kostna!arlausu. Einnig er heimilt a! augl#sa eftir styrkjum í a.m.k.
einu dagbla!i. Heimilt er stjórninni a! hafna öllum umsóknum. Einnig er stjórn sjó!sins heimilt a!
hætta augl#singum um styrki í 2 - 3 ár í senn sé "a! gert til a! styrkja sjó!inn.
9. gr.
Reikningar sjó!sins er almanaksári!. Reikninga sjó!sins skal endursko!a af tveim
sko!unarmönnum Skal annar tilnefndur af ekkju e!a erfingjum Jóhanns Péturs til tveggja ára í senn
en hinn kosinn á "ingi Sjálfsbjargar til sama tíma. Reikningar sjó!sins skulu lag!ir fram á "ingi
Sjálfsbjargar.
10. gr.
Skipulagsskrá sjó!sins ver!ur ekki breytt né sjó!urinn lag!ur ni!ur nema me! sam"ykki a.m.k.
fjögurra stjórnarmanna. Ver!i sjó!urinn lag!ur ni!ur skulu eignir hans renna til Sjálfsbjargar,
landssambands fatla!ra.
11. gr.
Leita skal sta!festingar vi!komandi yfirvalda á skipulagsskrá "essari.
Reykjavík, apríl 1995

