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Fundargerð

stjórnarfundur Félagsbústaða nr. 7, haldinn
28. janúar zOZí kt. 16:oo

(rafrænnI

Mætt: Stjórnarmennirnir Haraldur FlosiTryggvason, Heiða Björg Hilmisdóttir og Laufey ólafsdóttir ak
framkvæmdastjóra Fétagsbústaöa Sigrúnar Arnadóttur sem jafnframt ritaði fundargerð,
Kristinn Karel Jóhannsson sat fundinn undir liðum 2.til 4. Grétar Jóhannsson undir liöum 2. Og 3 og
Bjarni Herrera undir lið 2.

1. Síðasta fundargerð.
Fundargerð 6. fundar, dags. dd.mm.óóóó, lögð fram og samþykkt.

2. Stefnumól: sjólfbærnistefna
Farið var yfir drög að sjólfbærnistefnu og þau rædd.
Drögin verða unnin ófram með hliösjón af þeim óherslum sem fram komu ó fundinum og lögö
fram til afgreiðslu ó fundi stjórnar ífebrúar.

3. Verklagsreglur um framkvæmdir
Vinna víð mótun verklagsreglna um framkvæmdir og viðhald kynnt.

4. LÉnsfjóróætlun 2021
Umræðu um lónsfjóróætlun vegna órsins 2021 var fram haldið fró síðasta fundi.
Stjórn samþykkti lónsfjóróætlun aö upphæð 8.000 m.kr., þar af 3.900 m.kr. vegna fjórfestinga og
4'100 m'kr. vegna endurfjórmögnunar óhagstæöari léna. Um er aö ræða aukna útgófu í óður
útgefnum flokki felagslegra skuldabréfa, F810036658. Skuldabréfin eru gefin út íþeim tilgangi að
fjórmagna verkefni hjó félaginu í samræmi viö ramma Felagsbústaða um félagsleg verkefni.
Andvirði skuldabréfanna veröur notaö til að mæta fjórfestingarþörf félagsins ogleða nritt til
endurfjórmögnunar.

Stjórn samþykkti að veita framkvæmdastjóra félagsins, Sigrúnu Arnadóttur, kt. 27LO6o-726g,
Sunnubraut 39, 200 Kópavogi, heimild og umboö til að standa fyrir sölu skuldabréfa vegna
lónsfjóróætlunarinnar, senda erindi til Reykjavíkurborgar með beiðni um einfalda óbyrgð
Reykjavíkurborgar vegna útgófu skuldabrefanna ó grundvelli 1. mgr. 69. gr. sveitastjórnarlaga nr.
L38/2o1-L til tryggingar ó endurgreiöslu bréfanna vegna útgófu ó órinu 2021, taka tilboðum
fjórfesta og samþykkja lónakjör, svo og að undirrita öll skjöl vegna útgófu ó því tímabili sem
útgófuóætlunin nær til, skjölvegna útgiífu skuldabréfanna og töku þeirra tilviðskipta ó
verðbréfamarkaði og tilkynningu um stækkun skuldabréfaflokksins.

5. Sk'irsla um starfsemina
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Farið var yfir starfsemi félagsins órið 2020.

Stjórn félagsins leggur óherslu ó að velferðarsvið greiði leigu fyrir húsnæði sem stendur

autt og ekki er unnt að leigja út vegna óska eða óherslna sviðsins. Þó telur stjórnin

mikilvægt undirbúa mól betur til að koma megi íveg fyrir tekjutap vegna tíðra

afþakkana ó úthlutun húsnæðis.

6. Endurskoðun 2020: spurningar til stjórnar
Farið var yfir spurningar fró endurskoðendum til stjórnarinnar vegna endurskoðunar

órsins 2020.

Framkvæmdastjóra falið að koma svörunum til endurskoðanda.

7. Starfsreglurstjórnar
Lögð var fram tillaga að breytingum ó gr. 7 .4, og 7.9 í starfsreglum stjórnar Félagsbústaða.

Breytingarnar sem snúa að fundarboðun og fundargerðum voru samþykktar.

8. Arangursmatstjórnar
Mólinu var frestaö.

9. önnur mél
Greint var fró viðræðum Félagsbústaða viö eigendur hótelsins ó Laugavegi 105 og

kynnt kauptilboð í íbúðir Félagsbústaða ó annarri hæð hússins. Kauptitboðinu verður

hafnað.

Fleira var ekki gert. Fundi slitið kl. 18.L0
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