
 Dagskrá

Fundir & fundarstaðir
málefnanefnda
ALLIR FUNDIR ERU Í LAUGARDALSHÖLL

Allsherjar- og menntamálanefnd 
SALUR 4, LAUGARDALSHÖLL
Nefndin fjallar um dóms- og löggæslumál, mannréttindamál, 
ríkisborgararétt, neytendamál, málefni trúfélaga og jafnréttis-
mál, mennta- og menningarmál og vísinda- og tæknimál.

Atvinnuveganefnd
SALUR 5, LAUGARDALSHÖLL
Nefndin fjallar um sjávarútvegsmál, landbúnaðarmál, ferða-
þjónustu, iðnaðar- og orkumál, nýsköpun og tækniþróun, 
atvinnumál og nýtingu auðlinda.

Efnahags- og viðskiptanefnd
SALUR 2, LAUGARDALSHÖLL
Nefndin fjallar um efnahagsmál, viðskiptamál, þ.m.t. bankamál, 
fjármálastarfsemi og lífeyrismál, svo og skatta- og tollamál.

Fjárlaganefnd
SALUR 6, LAUGARDALSHÖLL
Nefndin fjallar um fjármál ríkisins, fjárveitingar, eignir ríkisins, 
lánsheimildir og ríkisábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar ríkis-
sjóðs, auk framkvæmd fjárlaga.

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
SALUR 7, LAUGARDALSHÖLL
Nefndin fjallar um stjórnarskrármál, málefni forseta Íslands, 
Alþingis og stofnana þess, kosningamál, málefni stjórnarráðsins 
í heild og önnur mál sem varða æðstu stjórn ríkisins. 

Umhverfis- og samgöngunefnd 
SALUR 3, LAUGARDALSHÖLL
Nefndin fjallar um umhverfis-, skipulags- og byggingarmál og 
rannsóknir, ráðgjöf og vernd auðlinda. Enn fremur fjallar nefnd-
in um samgöngumál, þ.m.t. framkvæmdaáætlanir, byggðamál, 
sveitarstjórnarstigið og verkaskiptingu þess og ríkisins.

Utanríkismálanefnd 
SALUR 8, LAUGARDALSHÖLL
Nefndin fjallar um samskipti við erlend ríki og alþjóðastofnanir, 
varnar- og öryggismál, útflutningsverslun, málefni Evrópska 
efnahagssvæðisins og þróunarmál, svo og utanríkis- og alþjóða-
mál almennt. 

Velferðarnefnd
SALUR 1, LAUGARDALSHÖLL
Nefndin fjallar um sjúkra- og lífeyristryggingar, félagsþjónustu, 
málefni barna, málefni aldraðra og málefni fatlaðra, húsnæðis-
mál, vinnumarkaðsmál og heilbrigðisþjónustu.

Veitingar
Múlakaffi selur heita rétti, smárétti, drykki og 
meðlæti á pallinum fyrir ofan nýja anddyri. 
Einnig verður Te & kaffi með kaffihús á 1. hæð.

Samfélagsmiðlar
Setningarræða Bjarna Benediktssonar formanns 
Sjálfstæðisflokksins verður í beinni útsendingu á 
vefsíðu Sjálfstæðisflokksins: www.xd.is og einnig 
á Facebook-síðu flokksins: www.facebook.com/
sjalfstaedis á föstudag kl. 16.30.

Hægt er að sjá myndir, uppfærslur og upplýsing-
ar um fundinn á Facebooksíðu flokksins:
www.facebook.com/sjalfstaedis 

Eins má fylgjast með landsfundi á samfélags-
miðlum á borð við Twitter, Insta gram og Snap-
chat undir nafninu sjalfstaedisfl
Tístum á Twitter: #landsfundur18

@sjalfstaedisfl @sjalfstaedisfl

@sjalfstaedisfl facebook.com/sjalfstaedis

43.
LANDSFUNDUR

SJÁLFSTÆÐISFLOKKSINS

2018
Munið að miða í Landsfundarhófið 
þarf að kaupa í afgreiðslu fyrir 
klukkan 14.00 á laugardag.



FÖSTUDAGUR 16. MARS

8:45 Laugardalshöll opnuð, afhending 
fundargagna hefst.

8:45-11:00 Viðtalstími samræmingarnefndar* á 2. 
hæð í Laugardalshöll.

9:15–9:50 Í fyrsta skipti á landsfundi —Námskeið 
Óðinsmanna í sal 1 í Laugardalshöll.

10:00–12:00 Fundir málefnanefnda.

12:00 Kosning í stjórnir málefnanefnda hefst 
og stendur til kl. 11 á sunnudag. Kosn-
ingin er rafræn og fer fram í kjörklefum 
við kaffihúsið á 2. hæð í Laugardalshöll.

12:00–13:15 Sameiginlegur hádegisverður lands-
fundarfulltrúa hvers kjördæmis. 

Reykjavík — Vörður Happ á Höfðatorgi.
Suðvesturkjördæmi Grand hótel.
Suðurkjördæmi Cabin hótel.
Norðausturkjördæmi Rúgbrauðsgerðin.
Norðvesturkjördæmi Rúgbrauðsgerðin .

13:15–16:00 Fundum málefnanefnda fram haldið.

16:30 Ræða formanns Sjálfstæðisflokksins
 n Bjarni Benediktsson

18:00-21:00 Móttökur kjördæma 
Reykjavík — Vörður 18-21, KSÍ-stúkan (Vörnin).
Suðvesturkjördæmi 18-21,  KSÍ-stúkan (Sóknin).
Suðurkjördæmi 20-23, Veislumiðstöðin, 
   Borgartúni 6, jarðhæð.
Norðausturkjördæmi 20-23, Rúgbrauðsgerðin.
Norðvesturkjördæmi 20-23, Rúgbrauðsgerðin.

21:30– Landsfundarteiti Sambands ungra sjálf-
stæðismanna fyrir landsfundarfulltrúa í 
Valhöll. 

LAUGARDAGUR 17. MARS

9:00–9:20 Drög að stjórnmálaályktun kynnt. Kjör 
stjórnmálanefndar.

9:20–9:35 Skýrsla framkvæmdastjóra Sjálfstæðis-
flokksins.

• Þórður Þórarinsson

9:35–9:50 Skýrsla ritara og starfandi varaformanns 
Sjálfstæðisflokksins.

• Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir

9:50–11:30 Fyrirspurnartími forystu flokksins.
• Formaður
• Ritari
• Ráðherrar
• Formaður þingflokks

11:30–18:00 Málefnastarf hefst í sal. Umræður um 
tillögur frá málefnanefndum og af-
greiðsla ályktana. 

12:00 Málefnanefndir ljúka störfum.

13:00-13:10 Frá mínum bæjardyrum séð.
• Berglind Ósk Guðmundsdóttir
• Tryggvi Hjaltason

15:00 Ræður frambjóðenda til formanns, 
varaformanns og ritara.

18:00 Hlé á málefnastarfi í sal.

19:15 Landsfundarhóf í Laugardalshöll. 
Athugið: Miðasölu í anddyri Laugardals-
hallar lýkur kl. 14:00.

SUNNUDAGUR 18. MARS

9:00–12:45 Málefnastarfi fram haldið. Umræður 
um tillögur frá málefnanefndum og af-
greiðsla ályktana. 

9:00 Afhending kjörgagna vegna kosninga til 
formanns, varaformanns og ritara hefst 
í afgreiðslu.

11:00 Kosningu í málefnanefndir lýkur.

11:00-11:20 Ræður formanna landssambanda
• Vala Pálsdóttir 

Landssambandi sjálfstæðiskvenna. 
• Halldór Blöndal 

Samtökum eldri sjálfstæðismanna.
• Ingvar Smári Birgisson 

Sambandi ungra sjálfstæðismanna.
• Jón Ragnar Ríkharðsson 

Verkalýðsráði.

12:45 Skipulagsreglur. Afgreiðsla á tillögum á 
breytingum á skipulagsreglum.

13:45 Ávarp borgarstjóraefnis 
Sjálfstæðisflokksins.

• Eyþór Arnalds

13:55 Forystukjör.
• Kosning formanns
• Kosning varaformanns
• Kosning ritara

15:00 Afgreiðsla stjórnmálaályktunar.

16:00 Ávarp formanns og áætluð fundarslit.

Kosning í málefnanefndir er rafræn og fer fram í 
tölvum á pallinum fyrir ofan anddyri Laugardags-
hallar. Landsfundarfulltrúar fá dulkóðað númer á 
kjörstað sem opnar átta kjörseðla í einni af kosn-
ingatölvunum. Kosningin fer fram frá kl. 12 föstu-
daginn 16. mars til kl. 11 sunnudaginn 18. mars.

* Samræmingarnefnd tekur við tillögum að breytingum 
landsfundarályktana frá þeim landsfundarfulltrúum, 
sem ekki munu sitja fund í viðkomandi málefnanefnd. 
Þær verða að vera undirritaðar af a.m.k. 5 landsfundar-
fulltrúum. Mikilvægt er að flokksmenn sem leggja fram 
breytingartillögu kynni sér fundarsköp landsfundar vel.


