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Skráning í Sjálfstæðisflokkinn. 
 
Verklagsreglur. 
 
Samkvæmt skipulagsreglum Sjálfstæðisflokksins er aðild einstaklinga að flokknum alfarið í 
gegnum þátttöku þeirra í flokksfélögum.  Í X kafla skipulagsreglna Sjálfstæðisflokksins er 
fjallað um flokksfélög, þar kemur fram hvaða tegundir félaga er hægt að stofna og starfrækja, 
yfir hvaða svæði félög ná og önnur atriði sem snerta félögin.  Skráning í  félög 
Sjálfstæðisflokksins fer fram með tvennum hætti.  Annars vegar með skriflegri inntökubeiðni 
sem berst skrifstofu Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík eða annars staðar eða félagi beint og 
hins vegar með rafrænni skráningu en þá berast inntökubeiðnir í tölvupósti annað hvort til 
skrifstofu flokksins eða einstakra félaga.  Hin nýja aðferð við skráningu í flokkinn um netið 
hefur opnað fyrir þá möguleika í ríkara mæli en áður var að unnt sé að misfara með 
inntökubeiðnir.  Einkum þannig að senda skráningu til flokksins án þess að viðkomandi 
einstaklingur hafi haft þar nokkurn atbeina að.   Til þess að koma í veg fyrir þetta og auka 
öryggi í meðferð inntökubeiðna og skráningu manna í flokkinn sem m.a. er í samræmi við þá 
þróun sem orðið hefur í lagasetningum um vernd persónuréttinda og sérstök ákvæði í lögum 
um kerfisbundna skráning upplýsinga hefur Sjálfstæðisflokkurinn ákveðið að setja sér 
eftirfarandi megin reglur við meðhöndlun inntökubeiðna í flokkinn.   
 
1. Skrifleg inntökubeiðni.   

Þegar inntökubeiðni berst skrifstofu flokksins eða félagi skriflega, annað hvort í pósti eða 
hún er afhent persónulega skal meðhöndlun vera með eftirfarandi hætti.  Komi 
einstaklingur á skrifstofu flokks eða gefi sig fram við stjórn félags eða félagsmann í 
sjálfstæðisfélagi og óski eftir inngöngu í sjálfstæðisfélag, skal hann fylla út þar til gert 
eyðublað þar sem fram koma upplýsingar svo sem nafn, kennitala, heimilisfang, 
símanúmar, netfang og annað sem inntökubeiðnin hefur að geyma.  Skal þess gætt að 
viðkomandi fylli sjálfur út inntökubeiðnina og undirriti hana að því loknu.  
Inntökubeiðnin er síðan afhent stjórn viðkomandi félags.  Þegar að stjórn félagsins hefur í 
samræmi við 34. gr. skipulagsreglna Sjálfstæðisflokksins samþykkt inngöngu viðkomandi 
í félagið skal honum send staðfesting á inngöngu hans í Sjálfstæðisflokkinn í formi bréfs 
frá formanni Sjálfstæðisflokksins þar sem hinn nýi flokksmaður er boðinn velkominn í 
Sjálfstæðisflokkinn.   
 

2. Rafræn inntökubeiðni. 
Berist inntökubeiðni skriflega eða með rafrænum hætti um netið skal umsækjanda strax 
send tilkynning um það að inntökubeiðni hans hafi borist flokknum, í henni hafi verið 
tilteknar upplýsingar og skulu þá taldar upp þær upplýsingar sem koma fram í 
inntökubeiðninni.  Umsækjandi er bréflega eða með rafpósti spurður um hvort 
viðkomandi upplýsingar séu réttar og jafnframt tilkynnt að berist engin athugasemd frá 
umsækjanda um upplýsingarnar verði umsókn hans komið á framfæri við stjórn 
viðkomandi félags, sem þurfi að staðfesta hana í samræmi við skipulagsreglur flokksins.  
Að þeirri staðfestingu fenginni er viðkomandi  send staðfesting inngöngu hans í 
Sjálfstæðisflokkinn í formi bréfs frá formanni Sjálfstæðisflokksins þar sem viðkomandi er 
boðinn velkominn í flokkinn.  Gera má ráð fyrir að þær umsóknir sem með þessum hætti, 
annað hvort bréflega eða með rafpósti, berast skrifstofu flokksins í Valhöll taki allt að 7 
virka daga að afgreiða.  Þessar reglur eiga þó ekki við þegar um er að ræða skráningu í 
Sjálfstæðisfokkinn sem fer fram samhliða prófkjöri í samræmi við prófkjörsreglur 
Sjálfstæðisflokksins en þar er gert ráð fyrir, sem er undantekning frá almennum ákvæðum 
skipulagsreglnanna, að unnt sé að óska eftir inngöngu í flokkinn um leið og prófkjör fer 
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fram og öðlast kosningarétt í því þá strax.  Samþykki félagsstjórnar fer þá fram að loknu 
prófkjöri.   
 

3. Samræmt félagatal. 
Skrifstofa flokksins í Valhöll annast nú utanumhald og rekstur félagatala fyrir langflest 
félög flokksins.  Það er mjög mikilvægt að á einum stað séu til slíkar upplýsingar um alla 
flokksmenn til að unnt sé að hafa samband við þá og sannreyna bæði  aðild einstaklinga 
að flokknum og fjölda flokksmanna í einstökum félögum m.a. vegna undirbúnings 
landsfundar og annarra atriða.  Langflestar inntökubeiðnir berast því skrifstofu flokksins 
með einum eða öðrum hætti og verður þessum reglum beitt gagnvart öllum 
inntökubeiðnum sem berast flokksskrifstofunni í Valhöll, hafi þær ekki þegar verið 
samþykktar af stjórn viðkomandi félags og komi til skrifstofunnar að því loknu og hafi 
hlotið afgreiðslu og meðferði í samræmi við þessar reglur.  Reglum þessum er ætlað að 
tryggja að ekki sé misfarið með inntökubeiðnir og engin hætta sé á því að menn séu 
skráðir í Sjálfstæðisflokkinn án eigin vitundar og vilja.  Með sama hætti hefur sú regla gilt 
um árabil á skrifstofu flokksins í Valhöll að einungis er tekið við skriflegum úrsögnum úr 
flokknum og framvegis verður þeim reglum sem hér hafa verið settar beitt varðandi 
úrsagnir sem berast flokknum með netpósti, þ.e.a.s. leitað verður staðfestingar 
viðkomandi á því að hann hafi sjálfur óskað eftir því að segja sig úr flokknum.  Reglur 
þessar eru settar í samræmi við ákvörðun miðstjórnar Sjálfstæðisflokksins 21. nóvember 
2003.  

 
Reykjavík 1. júlí 2004.  
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