
Samþykktir fyrir Foreldrafélag Ungbarnaleikskólans Ársólar 

1.gr. 

Félagið heitir Foreldrafélag Ungbarnaleikskólans Ársólar 

2. gr. 

Heimili félagsins er Sólheimar 31-35, 104 Reykjavík og varnarþing er í Reykjavík. 

3. gr 

Tilgangur félagsins er að innheimta árgjald sem notað verður til að safna fyrir vorhátíð og því 
sem leikskólinn óskar eftir eða vantar hverju sinni. 

4. gr. 

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að stofna bankareikning sem mun halda utan um 
fjármuni félagsins sem mun svo nota til þess að halda skemmtanir fyrir börnin og kaupa það 
sem leikskólann vanhagar um. 

5. gr. 

Stofnfélagar eru:  

Brynja Kristín Guðmundsdóttir, kt.041175-5169 

Guðrún Íris Úlfarsdóttir, kt. 230781-3899 

Sólrún Óskarsdóttir, kt. 031275-5129 

Þórunn Hilda Jónasdóttir, kt. 020678-4969 

6.gr. 

Allir foreldrar leikskólabarna í Ungbarnaleikskólanum Ársól hafa rétt á að ganga í félagið. 

7. gr. 

Stjórn félagsins skal að lágmarki skipuð 3 félagsmönnum, formanni og 2 meðstjórnendum. 
Stjórnarmenn skulu kosnir til 1 árs í senn og skal verkum skipt á fyrsta fundi stjórnar. 
Formaður boðar stjórnarmenn á stjórnarfundi þegar þurfa þykir. 

Daglega umsjón félagsins annast formaður 

Firmaritun félagsins er í höndum: að lágmarki 2 stjórnarmanna 

 



8. gr. 

Starfstímabil félagsins er skólaárið eða frá hausti til næsta hausts. Á aðalfundi félagsins skal 
stjórn gera upp árangur liðins árs. Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi. 

9. gr. 

Árgjald félagsins er breytilegt en vegna fyrsta starfsárs hefur árgjaldið verið ákveðið 1.500 kr. 
og skal það innheimt að hausti hvers árs. 

10. gr.  

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið til kaupa á því sem 
Ungbarnaleikskólann Ársól vantar og óskar eftir hverju sinni. 

11. gr. 

Ákvörðun um slit félags verður tekin á stjórnarfundi með einföldum meirihluta og renna 
eignir þess til Ungbarnaleikskólans Ársólar. 

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi félagsins og öðlast gildi 01.12.2011 

01.12.2011 

Foreldraráð Ungbarnaleikskólans Ársólar 
 

 
_____________________________ 
Brynja Kristín Guðmundsdóttir 
Kt. 041175-5169 
 
_____________________________ 
Guðrún Íris Úlfarsdóttir 
Kt. 230781-3899 
 
_____________________________ 
Sólrún Óskarsdóttir 
Kt. 031275-5129 
 
_____________________________ 
Þórunn Hilda Jónasdóttir 
Kt. 020678-4969 

 

** Skv. lögum um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003 skal ríkisskattstjóri skrá og gefa út kennitölu á 
félög, samtök og aðila, aðra en einstaklinga, sem hafa með höndum eignaumsýslu, eru 
skattskyldir eða bera aðrar skattalegar skyldur. 


