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Fundargerö

Stjórnarfundar Félagsbústaöa sem haldinn var
fimmtudaginn 26. ógúst kl. 9 ó skrifstofu félagsins

að Þönglabakka 4

Mætt: Haraldur Flosi Tryggvason Klein, Laufey Ólafsdóttir, Heiða Björg Hilmisdóttir og Sigrún Arnadóttir
sem jafnframt ritaöi fundargerð. Auk framangreindra sat Sturla Jónsson endurskoöandi félagsins
fundinn undir lið 2 og Kristinn Karel Jóhannsson undir liö 2 og 3.

1. Fundargerð Fundargerö síðasta fundar
Fundargerð stjórnarfundar 1.9. maí sl. var samþykkt og undirrituð.

2. Hélfsórsuppgjör
Lagt var fram bréf endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar þar sem fram kom að
nefndin heföi fengið kynningu ó reikningnum og teldi hann tilbúinn tíl framlagningar í

stjórn félagsins. Fjórmólastjórigeröigrein fyrir helstu niöurstöðum sex mónaða
uppgjörs og samanburöi viö fjóragasóætlun. Endurskoðandi fór yfir érsreikninginn og
könnunarsk'irslu vegna ha ns.

Arshlutareikningurinn var sa m þykktur og undirritaöur.

3. Fjórhagsrammi og meginóherslur 2O22-2OZG

Lögð var fram minnisblað vegna vinnslu fjórhagsóætlunar 2022-2026 þar sem fram
komu helstu forsendur éætlunarinnar, lausleg tekju- og rekstraróætlun. Þó fór
fra m kvæmdastjóri yfi r d rög aö megi nó he rsl um í sta rfsem in ni fyri r óætl u na rtíma bi lið
Stjórnin samþykkti að óherslur og vinna við fjórhagsóætlun tæki mið af framlögðum
gögnum.

4. Sk'irsla um starfsemina fyrstu 6 mónuðiórsins
Framkvæmdastjóri fór yfir framlagöa sk'irslu um starfsemi félagsins fyrstu sex mónuði órsins.
Umræður urðu um 'imis verkefni og óskaði stjórn eftir nónari greiningu ó viðhaldskostnaöi og
viðhaldsþörf.

5. Uppbyggingaróætlun og þarfagreining VEI
Mólinu frestað til næsta fundar.

6. Samstarfssamkomulag Félagsbústaða og Velferðarsviðs
Kynnt voru drög að endurn'ijuðu samstarfssamkomulagi millivelferðarsviðs og Félagsbústaða
Mólið verður tekið til óframhaldandi umræðu ó næsta stjórnarfundi.



7. Samningur milli Eirar og Félagsbústaða
Farið var yfir endurn'ijaðan samning milli Félagsbústaða og Eirar hjúkrunarheimila og

öryggisíbúða vegna leigu ó íbúðum íFróðengi.
Stjórnin sam þykkti sa mninginn.

8. önnur mól
Næsti fundur stjórnar veröur haldinn fimmtudaginn 16. september kl. 15

Fleira ekkigert. Fundi slitið kl. 11.30.
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