
 

 

SAMÞYKKTIR 

- Bergið headspace -  
 

Heiti 

1. gr. 

Félagið er almennt félag og nafn þess er Bergið headspace. 

 

Heimili 

2. gr. 

Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík. 

 

 Tilgangur 

3. gr.  

 Tilgangur Bergsins headspace er: 

1. Að reka Bergið headspace, stuðningssetur fyrir ungt fólk. Skal þar vera boðið upp á 

gjaldfrjálsa lágþröskuldaþjónustu fyrir ungt fólk í vanda þar sem áhersla er lögð á 

einstaklingsbundna og þverfaglega þjónustu með áfallamiðaðri nálgun. Með 

lágþröskuldarþjónustu er átt við aðgengi að þjónustu án hindrana þar sem 

skjólstæðingar eru hvattir til að sækja sér þá þjónustu sem þeir þurfa eða æskja, án 

nokkurra þröskulda sem þarf að yfirstíga til þess að þjónustan verði veitt. Nánar tiltekið 

skal boðið upp á einstaklingsbundna ráðgjöf fagfólks og sérfræðinga, stuðning, 

ráðleggingar og leiðbeiningar um geðheilbrigðismál, sem og markvisst hópastarf með 

þarfir og geðheilbrigðismál ungs fólks að leiðarljósi. Bergið headspace skal vera ætlað 

ungu fólki á aldrinum 12 til 25 ára.  

2. Að veita ráðgjöf, upplýsingar og fræðslu um velferð og úrræði fyrir ungt fólk á Íslandi 

með það að markmiði að efla rannsóknir og auka umræðu og þekkingu á málefnum 

ungs fólks. 

 

4. gr. 

Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að: 

 

1. veita ráðgjöf og stuðning í formi viðtala eða í hópastarfi með það að markmiði að bæta 

líðan og virkni ungmenna sem til Bergsins headspace leita. Þjónustan í Berginu 

headspace skal vera veitt af fagaðilum í geðheilbrigði, námsráðgjöf eða virkni. 

Þjónustan skal vera veitt í gegnum síma, alnet og í húsnæði Bergsins headspace, og 

skal hún vera öllum gjaldfrjáls sem í hana leita; 

2. veita fræðslu og stuðning vegna geðheilbrigðimála og velferðar ungmenna, sem og 

áfallahjálp til hópa sem til þess leita, s.s. í skólum, félagsmiðstöðvum eða annars staðar 

þar sem þörf er á; 

3. taka þátt í starfshópum eða nefndum í stefnumótun um geðheilbrigði ungs fólks, sem 

og í samstarfi við opinberar stofnanir um verkefni er snúa að markmiðum samtakanna; 



 

4. standa að greinaskrifum, fyrirlestrum, fjölmiðlaumfjöllun eða með öðrum hætti auka 

umræðu um geðheilbrigði ungs fólks; 

5. standa að rannsóknum á vellíðan ungs fólks, gæði ráðgjafa og öðru sem við kemur 

geðheilbrigði og velferð ungs fólks á Íslandi í samstarfi við innlenda sem og erlenda 

háskóla; 

6. taka þátt í alþjóðlegum samstarfsverkefnum er varða geðheilbrigði ungs fólks og vinna 

með hliðstæðum samtökum erlendis; og 

7. sinna öðrum tilfallandi verkefnum er samræmast tilgangi félagsins, sbr. 3. gr.  

 

Fjármögnun og ráðstöfun fjármuna 

5. gr. 

Félagið er fjármagnað með styrkjum og framlögum frá styrktarsjóðum, hinu opinbera, 

almenningi og lögaðilum sem og með öðrum þeim fjármunum sem félaginu kann að hlotnast. 

 

Félagið stundar ekki atvinnustarfsemi. Þó er félaginu heimilt að standa að sölu á varningi og 

öðrum minniháttar fjáröflunum til þess að afla fjár.  

 

6. gr. 

Fjármunum félagsins skal einvörðungu varið í þágu verkefna sem samrýmast tilgangi þess, sbr. 

3. gr. Þar undir fellur kostnaður sem hlýst af starfsemi félagsins, svo sem vegna 

starfsmannahalds og húsaleigu, sem og annar tilfallandi kostnaður, svo sem vegna kynningar- 

og fræðslumála o.fl. 

 

Þagnarskylda 

7. gr. 

Félagar, starfsfólk og stjórn samtakanna eru bundin þagnarskyldu. Þagnarskylda helst eftir að 

starfi fyrir félagið lýkur. 

 

Félagsaðild 

8. gr.  

Félagar í Berginu headspace, geta þeir orðið sem styðja markmið samtakanna og greiða árgjald. 

Skuldlausir félagar hafa einir atkvæðisrétt á félagsfundum og á aðalfundi. Þau félagasamtök, 

sem styðja markmið samtakanna, geta orðið styrktarfélagar enda greiði þau árgjald.  

 

Fulltrúar styrktarfélaga hafa málfrelsi og tillögurétt á félagsfundum og á aðalfundi. 

 

Félagsgjald 

9. gr. 

Tillaga stjórnar um upphæð félagsgjalds skal lögð fyrir árlega á aðalfundi og vera samþykkt 

með 2/3 greiddra atkvæða. Félagsgjöld skulu innheimt árlega. 

 

Félagsmenn bera ekki persónulega ábyrgð á skuldum eða öðrum skuldbindingum félagsins 

umfram framlag félagsgjalds. 

 



 

Aðalfundur 

10. gr. 

Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs. 

Aðeins félagsmenn mega vera þátttakendur í aðalfundi. 

 

11. gr. 

Aðalfund skal halda fyrir lok apríl ár hvert. Boða skal til hans skriflega með minnst tveggja 

vikna fyrirvara með sannanlegum hætti. Dagskrá fundarins skal koma fram í fundarboði. 

Aðalfundur er löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagsmanna ræður 

úrslitum mála. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir: 

 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 

2. Ársskýrsla stjórnar Bergsins lögð fram til umræðu  

3. Ársreikningar samtakanna lagðir fram til umræðu og samþykktar 

4. Fjárhagsáætlun yfirstandandi árs lögð fram 

5. Lagabreytingar 

6. Ákvörðun félagsgjalda 

7. Kosning stjórnar og skoðunarmanna 

8. Ákvörðun stjórnarlauna 

9. Önnur mál 

 

Stjórn 

12. gr.  

Stjórn Bergsins headspace skal skipuð fimm aðalmönnum og tveimur varamönnum. Á 

aðalfundi skulu kosnir tveir stjórnarmenn það ár sem ber oddatölu en þrír það ár sem ber slétta 

tölu, ennfremur skulu kosnir til eins árs í senn tveir varamenn til stjórnar, svo og tveir 

skoðunarmenn reikninga úr hópi félagsmanna. Á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund skiptir 

stjórn með sér verkum og velur sér formann, ritara, gjaldkera og meðstjórnendur. 

 

Stjórn markar stefnu samtakanna, hefur eftirlit með fjárreiðum, ræður framkvæmdastjóra og fer 

með æðsta vald í málefnum samtakanna milli aðalfunda. Stjórn skal undirbúa aðalfund og aðra 

félagsfundi. Formaður boðar til funda. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar. 

 

Stjórn félagsins veitir prókúruumboð fyrir þess hönd. Framkvæmdastjóri félagsins og gjaldkeri 

þess skulu að jafnaði hafa prókúruumboð. 

 

13. gr.  

Stjórnarfundi skal halda minnst 6 sinnum á ári og skulu þeir settir niður fyrir ár í senn en 

breytingar á fundartíma skulu tilkynntar skriflega með minnst viku fyrirvara. Skylt er að boða 

stjórnarfund ef tveir stjórnarmenn óska þess. Stjórnarfundur er ályktunarfær ef minnst þrír 

stjórnarmenn eða varamenn þeirra sækja fundinn. Í upphafi stjórnarfundar skal bera fundargerð 

síðasta fundar upp til samþykktar.  

 



 

Áheyrnarfulltrúa fagráðs og ungmennaráðs skal boða á stjórnarfundi og hafa þeir málfrelsi og 

tillögurétt en ekki atkvæðarétt.  

 

Félagsfundir 

14. gr.  

Félagsfundir skulu haldnir þegar þörf krefur eða þegar tveir stjórnarmenn, endurskoðandi eða 

að minnsta kosti tuttugu félagsmenn óska þess. Á félagsfundum má fjalla um öll þau mál er 

félagið varða. Til félagsfunda skal boða skriflega með að minnsta kosti sjö daga fyrirvara. 

 

 Framkvæmdastjóri 

15. gr.  

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á og sinnir daglegum rekstri Bergsins headspace. 

Framkvæmdastjóri fer með vald stjórnar milli stjórnarfunda, í umboði hennar. Hann skal leggja 

fyrir stjórn til umræðu og ákvarðanatöku allar fyrirætlanir um meiriháttar fjárfestingu, 

breytingu á rekstri Bergsins eða samtakanna, svo og ákvarðanatöku um stefnumótun í 

samskiptum við opinbera aðila ef þurfa þykir.  

 

Framkvæmdastjóri skipuleggur og stjórnar fjáröflun samtakanna í samvinnu við stjórn. Hann 

skal í hvívetna gæta hagsmuna samtakanna og kemur fram fyrir hönd þeirra út á við, m.a. í 

viðræðum og samningum við opinbera aðila. Framkvæmdastjóra er heimilt að skipa nefndir og 

ráð sér til aðstoðar til að vinna að ákveðnum verkefnum í þágu samtakanna. 

 

Endurskoðendur 

16. gr. 

Á aðalfundi skal kjósa löggiltan endurskoðanda, endurskoðunarfélag eða skoðunarmann, til allt 

að fimm ára í senn, til þess að endurskoða eða yfirfara ársreikning félagsins.  

 

Reikningsárið 

17. gr. 

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt til 

endurskoðunar eða yfirferðar eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund. 

 

Fagráð 

18. gr.  

Fagráð skal að jafnaði koma að þróun á faglegu starfi Bergsins headspace og vera vettvangur 

fyrir umræður og skoðanaskipti um framkvæmd þjónustu. Framkvæmdastjóri skipar í fagráð 

og sér til þess að fulltrúar mismunandi fagstétta, auk ráðgjafa og sérfræðinga Bergsins, eigi sæti 

í ráðinu s.s. félagsráðgjafar, iðjuþjálfar, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, geðlæknar, starfs- og 

námsráðgjafar o.fl. Fagráð fundar minnst 4 sinnum ári. Framkvæmdastjóri hefur umsjón með 

starfi fagráðs, boðar fundi, skipar fundaritara og heldur utan um faglega umræðu.  

 

Fagráð tilnefnir einn úr sínum hópi sem áheyrnarfulltrúa á stjórnarfundum Bergsins headspace.  

 

 



 

Ungmennaráð 

19. gr.  

Ungmennaráð er skipað fólki, 30 ára og yngra, sem kemur að ákvarðanatöku og þróun innra 

starfs Bergsins headspace. Einnig kemur ráðið að ýmsum verkefnum sem framkvæmdastjóri 

vísar til ráðsins eða eru sprottin út frá þörfum skjólstæðinga Bergsins og snúa að innra eða ytra 

starfi. 

 

Að jafnaði skipar framkvæmdastjóri í ungmennaráð. Fulltrúar í ungmennaráði eru 30 ára eða 

yngri og skal miða að jöfnu kynjahlutfalli auk annars fjölbreytileika. Fjöldi meðlima í 

ungmennaráði er ekki fastskorðaður og skal framkvæmdastjóri leitast við að skipa í það eins 

margt og vill taka þátt. Ráðið skal funda minnst 4 sinnum á ári.  

 

Framkvæmdastjóri hefur umsjón með starfi ungmennaráðs, boðar fundi og heldur utan um þau 

málefni sem rædd eru hverju sinni.  

 

Ungmennaráð tilnefnir einn úr sínum hópi sem áheyrnarfulltrúa á stjórnarfundum Bergsins 

headspace. 

 

Meðferð hagnaðar 

20. gr. 

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið til uppbyggingar innviða Bergsins 

headspace. 

 

Breyting samþykkta og slit félagsins 

21. gr. 

Samþykktum þessum má aðeins breyta á aðalfundi. Til þess þarf 2/3 greiddra atkvæða. Skal 

þess getið í fundarboði ef tillögur til lagabreytinga verða lagðar fram á fundinum. 

 

22. gr. 

Til þess að leggja félagið niður þarf samþykki 3/4 fundarmanna á aðalfundi, enda hafi áformum 

um félagsslit verið getið sérstaklega í fundarboði. Verði félagið lagt niður skal eignum þess 

varið til líknarfélaga eða sambærilegra félaga sem skráð eru í almannaheillafélagaskrá 

Skattsins. Því ákvæði má aldrei breyta. 

 

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi samtakanna í sal Iðnó, mánudaginn 17. september 2018. 

Lögum þessum var breytt og breytingar samþykktar á aðalfundi samtakanna, Suðurgötu 10, 8. 

apríl 2019. Lögum þessum var breytt og breytingar samþykktar á aðalfundi samtakanna, 

Suðurgötu 10, 9. mars 2020. Lögum þessum var breytt og breytingar samþykktar á aðalfundi 

samtakanna, Suðurgötu 10, 24. febrúar 2022. 
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Undirritanir (a.m.k. meirihluti stjórnar eða prókúruhafi): 
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