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AÐFERÐ

Þátttaka

Fjöldi á kjörskrá: 4130

Fjöldi greiddra atkvæða: 1590

Þátttökuhlutfall: 38,5%

Reykjavík, 9. apríl  2019.

Með þökk fyri r gott samstarf,

Þóra  Ásgeirsdótti r

Ásmundur Pálsson

MARKMIÐ OG FRAMKVÆMD

Atkvæðagreiðsla þessivar gerð afMaskínu fyrir Verkfræðingafélag Íslands.

Atkvæðagreiðslan fór fram dagana 1. til 8. apríl 2019. Þátttakendur fengu sendan tölvupóst með hlekk á atkvæðagreiðsluna og sendar voru tvær áminningar á þá sem ekki höfðu grei tt atkvæði . Þriðja

áminningin var SMS textaskilaboð. Al lsvoru 4.130 á kjörskrá oggreiddu 1.590 af þeim atkvæði , eða 38,5%.
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NIÐURSTAÐA ATKVÆÐAGREIÐSLU

Fjöldi %

atkvæða atkvæða

Ég kýs  Svönu Helen Björnsdóttur sem formann VFÍ 760 48,0

Ég kýs  Gunnar Hrafn Hal l  sem formann VFÍ 576 36,4

Ég ski la  auðu 247 15,6

Fjöldi  atkvæða 1583 100,0

Fjöldi  kjósenda 1583

Fjöldi  á  kjörskrá 4130

Kjörsókn 38,3%

Vinsamlega merkið við þann frambjóðanda sem þið vel jið.

Texti á atkvæðaseðli var svohljóðandi:

Atkvæðaseðill

Kosning í Verkfræðingafélagi Íslands. Nánari upplýsingar um 

frambjóðendur eru á  vef félagsins www.vfi.is.

Í  framboði til formanns VFÍ eru Gunnar Hrafn Hall og Svana Helen 
Björnsdóttir.

Vinsamlega merkið við þann frambjóðanda sem þið veljið.
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NIÐURSTAÐA ATKVÆÐAGREIÐSLU

Fjöldi % %

atkvæða kjósenda atkvæða

Hl ín Benediktsdótti r 800 51,8 22,7

Guðrún A. Sævarsdótti r 793 51,4 22,5

Anna Beta Gís ladótti r 738 47,8 20,9

Ívar Már Jónsson 527 34,2 14,9

Brynjar Örn Ragnarsson 348 22,6 9,9

Ég ski la  auðu 321 20,8 9,1

Fjöldi  atkvæða 3527 228,6 100,0

Fjöldi  kjósenda 1543

Fjöldi  á  kjörskrá 4130

Kjörsókn 37,4%

Vinsamlega merktu við a l l t að þrjá  aði la  sem þú vi l t fá  í s tjórn VFÍ.

Texti á atkvæðaseðli var svohljóðandi:

Atkvæðaseðill

Kos ið verður um einn meðstjórnanda og tvo varameðstjórnendur ti l 
aðalstjórnar VFÍ, annan til tveggja ára og hinn til eins árs. Sá aðili sem fær 
flest atkvæði  verður meðstjórnandi, sá sem fær næst flest atkvæði verður 

varameðstjórnandi ti l tveggja ára og sá sem fær þriðju flest atkvæði  
verður varameðstjórnandi til eins árs.

Vinsamlega merktu við a llt að þrjá  aðila sem þú vi lt fá í s tjórn VFÍ.

Kjósendur gátu merkt við allt að 3 frambjóðendur, því eru fleiri atkvæði en kjósendur.
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NIÐURSTAÐA ATKVÆÐAGREIÐSLU

Fjöldi % %

atkvæða kjósenda atkvæða

Erlendur Örn Fjeldsted 659 50,0 32,7

Hal ldór Zoëga 501 38,0 24,9

Gunnar Sigvaldason 474 36,0 23,5

Ég ski la  auðu 380 28,8 18,9

Fjöldi  atkvæða 2014 152,8 100,0

Fjöldi  kjósenda 1318

Fjöldi  á  kjörskrá 3575

Kjörsókn 36,9%

Vinsamlega merktu við a l l t að tvo aði la  sem þú vi l t fá  í s tjórn Kjaradei ldar VFÍ.

Texti á atkvæðaseðli var svohljóðandi:

Atkvæðaseðill

Kosning ti l stjórnar Kjaradeildar VFÍ. Í  framboði ti l formanns er einn 
frambjóðandi, Birkir Hrafn Jóakimsson, og er hann því s jálfkjörinn.

Kos ið er um tvo meðstjórnendur og varameðstjórnanda í s tjórn 
Kjaradeildar VFÍ. Þeir tveir sem fá flest atkvæði verða meðstjórnendur en 

sá  sem hlýtur fæst atkvæði  verður varameðstjórnandi.

Vinsamlega merktu við a llt að tvo aðila sem þú vi lt fá í s tjórn Kjaradeildar 
VFÍ.Kjósendur gátu merkt við allt að 2 frambjóðendur, því eru fleiri atkvæði en kjósendur.
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NIÐURSTAÐA ATKVÆÐAGREIÐSLU

Fjöldi %

atkvæða atkvæða

Sigurður Valur Ásbjarnarson 49 25,5

Bergþór Þormóðsson 39 20,3

Guðjón Þór Ragnarsson 19 9,9

Ég ski la  auðu 85 44,3

Fjöldi  atkvæða 192 100,0

Fjöldi  kjósenda 192

Fjöldi  á  kjörskrá 555

Kjörsókn 34,6%

Vinsamlega merktu við einn aði la  sem þú vi l t fá  í s tjórn Dei ldar s tjórnenda og s já l fs tætt s tarfandi  í VFÍ.

Texti á atkvæðaseðli var svohljóðandi:

Atkvæðaseðill

Kosning ti l stjórnar Deildar s tjórnenda og sjálfstætt starfandi í VFÍ. Í 

framboði til formanns er einn frambjóðandi, Pá ll Árni Jónsson, og er hann 
því s já lfkjörinn.

Kos ið er um meðstjórnanda og varameðstjórnanda. Sá aðili sem fær flest 
atkvæði  verður meðstjórnandi, sá sem fær næst flest atkvæði  verður 

varameðstjórnandi.

Vinsamlega merktu við einn aðila sem þú vi lt fá  í stjórn Deildar stjórnenda 
og s já lfstætt s tarfandi í VFÍ.


