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Útdráttur 

Í lokaverkefni þessu verður leitast við að skýra frá megineinkennum íslenskra samvinnufélaga. 

Í upphafi verður farið stuttlega yfir hugtakið félag og skilgreiningu á því, ásamt því að fjalla 

almennt um félagaform. Þá verður farið yfir tilurð samvinnufélaga og því næst stiklað á stóru 

varðandi lagaumgjörð samvinnufélaga, frá árinu 1921 til dagsins í dag. Skilgreining 

félagaforms fer eftir umgjörð laga hverju sinni og því er greint frá megineinkennum 

félagaformsins út frá gildandi lögum nr. 22/1991 um samvinnufélög. Lauslega er síðan fjallað 

um helstu tegundir samvinnufélaga og starfsemi þeirra. Helstu niðurstöður ritgerðar eru að 

einkenni samvinnufélaga eru nokkuð mörg og ýmis áhugaverð ákvæði er að finna í lögunum. 

Starfssvið samvinnufélaga er nokkuð vítt, þó að færri séu starfandi í dag en hér árum áður, þá 

telur höfundur að rótgróin samvinnufélög hafi nokkuð sterka stöðu í dag. Helst má þar nefna 

kaupfélög sem eru enn starfandi, ýmis húsnæðis-og byggingarsamvinnufélög. Samvinnufélög 

virðast þó hafa verið barn síns tíma og löggjöfin sem félagaformið lútir er komin til ára sinna.  
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ábyrgð, Húsnæðissamvinnufélög, Byggingarsamvinnufélög, Stofnsjóður, Stjórnarmenn.   



    

 

Formáli 

Lokaverkefni þetta er 8 ECTS eininga ritgerð til B.S.-gráðu í viðskiptalögfræði við lagasvið 

Háskólans á Bifröst. Yfirskrift ritgerðarinnar er: Megineinkenni íslenskra samvinnufélaga í ljósi 

1. gr. laga nr. 22/1991 um samvinnufélög. Undirritaður vill þakka eftirtöldum aðilum fyrir 

þeirra aðstoð við gerð ritgerðarinnar:  

Andreu Jóhannsdóttur, bókasafnsfræðingi, fyrir nytsamlegar ábendingar,  

Atla Birni Þorbjörnssyni, LL.M, fyrir góðar ráðleggingar, 

 Höllu Tinnu Arnardóttur, fyrir vandaðan yfirlestur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifröst, 17. desember 2013 

 

__________________________________ 

Arnar Stefánsson  



    

 

Efnisyfirlit 

Inngangur ................................................................................................................................... 1 

1. Hugtakið félag og skilgreining ........................................................................................... 3 

1.1. Almennt um félög ........................................................................................................ 3 

2. Saga samvinnu á Íslandi og lagaumgjörð ........................................................................... 4 

2.1. Kaupfélag Þingeyinga .................................................................................................. 5 

2.2. Lög um samvinnufélög ................................................................................................ 6 

3. Megineinkenni samvinnufélaga ......................................................................................... 7 

3.1. Stofnun samvinnufélaga .............................................................................................. 8 

3.2. Félagsmenn .................................................................................................................. 9 

3.3. Stofnsjóður ................................................................................................................. 10 

3.4. Ábyrgð í samvinnufélögum ....................................................................................... 12 

3.5. Félagsfundir ............................................................................................................... 13 

3.6. Stjórn og framkvæmdastjórn samvinnufélaga ........................................................... 14 

3.7. Slit samvinnufélaga ................................................................................................... 18 

4. Samvinnufélög á Íslandi ................................................................................................... 18 

4.1. Starfssvið samvinnufélaga ......................................................................................... 19 

4.2. Gerðir samvinnufélaga .............................................................................................. 19 

5. Samantekt ......................................................................................................................... 22 

6. Heimildaskrá .................................................................................................................... 24 



    

1 

 

 

Inngangur 

Samvinnufélög hafa verið við lýði í hartnær 130 ár og hafa tvímælalaust markað spor í sögu 

lands og þjóðar. Á síðari hluta 20. aldar fór hins vegar fjölda þeirra að fækka til muna en á 

síðustu tveimur áratugum hefur fjöldi félaganna staðið nokkuð í stað. Skýrist það nokkuð vegna 

aukinnar hlutafélagavæðingar á 10. áratugnum en örugglega að miklu leyti vegna breyttra 

þjóðfélagshátta og þéttbýlisþróun. Þrátt fyrir það er félagaformið ekki dautt úr öllum æðum og 

til eru dæmi um stórfyrirtæki sem enn starfa á sviði samvinnu en þar má nefna t.d. Sláturfélag 

Suðurlands svf., KEA svf., og Hreyfill-Bæjarleiðir svf.   

Við vinnslu þessa verkefnis varð mér fljótt ljóst að heimildir um samvinnufélög eru af skornum 

skammti, allavega efni sem telja má sem heildstæða fræðilega umfjöllun á sviði lögfræðinnar. 

Það var helst að finna sögubækur og blaðagreinar um samvinnufélög, félagatöl og erlenda 

umfjöllun um samvinnuhreyfingar. Þessi skortur hamlaði mér nokkuð við gerð verkefnisins og 

því varð úr að meginhluti umfjöllunar er byggður á ákvæðum laga nr. 22/1991 um 

samvinnufélög. Þrátt fyrir nokkurn áhuga á viðfangsefninu, þá eru lagaákvæði samvinnufélaga 

nokkuð víðfeðm og því var afráðið að afmarka efnið enn frekar. Til þess var notast við 1. gr. 

lagabálksins og snýr hann að starfssviði samvinnufélaga en þar segir:  

„Lög þessi gilda um félög er stofnuð eru á samvinnugrundvelli með því markmiði að 

efla hag félagsmanna eftir viðskiptalegri þátttöku þeirra í félagsstarfinu. Í 

samvinnufélögum er félagatala óbundin, stofnfé ekki fastákveðin fjárhæð, félagsmenn 

og aðrir félagsaðilar bera ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins 

og skipulag og starfsemi félagsins er sem í lögum þessum segir. 

Í þessum tveimur málsliðum koma fram þau helstu einkenni sem fræðimenn vísa oftast til þegar 

fjallað er um samvinnufélög. Var því einblínt á þessa lagagrein og lunginn úr verkefninu er 

byggður á þeim atriðum sem þar eru nefnd, s.s. félagsmenn, stofnfé, ábyrgð, skipulag og 

starfsemi.  

Verkefninu er skipt í nokkra kafla. Í fyrsta kafla er lauslega farið yfir hugtakið félag og hvernig 

það er skilgreint. Í öðrum kafla er farið stuttlega yfir hugmyndafræðina sem hvílir að baki 

samvinnu, því næst er greint frá tilurð samvinnufélaga á Íslandi og lauslega greint frá sögu 

lagaumgjörðar félaganna fram til núgildandi laga. Í þriðja kafla er farið ítarlega yfir helstu 

einkenni samvinnufélaga en sá kafli er eins og áður sagði að mestu byggður á lögum nr. 22/1991 

um samvinnufélög, þá er einnig í kaflanum að finna, til frekari skýringar, reifanir á nokkrum 
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nýlegum dómum sem komið hafa til kasta dómstóla og varða umfjöllunarefnið. Í fjórða kafla 

er gerð grein fyrir helstu starfssviðum samvinnufélaga og mismunandi tegundum þeirra. Að 

lokum eru gert grein fyrir niðurstöðum varðandi helstu megineinkenni íslenskra 

samvinnufélaga.  
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1.  Hugtakið félag og skilgreining 

Í félagi getur fólk fylkt sér um hugðarefni sín af meiri mætti en einstaklingurinn er oftast fær 

um og því er stofnun félags jafnan vænleg til árangurs, hvort heldur sem er í ágóðaskyni eða til 

þess að vinna að framgangi annarra sameiginlegra hugsjóna, hagsmuna eða áhugamála.1 

Félög teljast vera ein tegund samtaka en hið síðarnefnda hefur verið skilgreint sem hvers konar 

varanleg samvinna einstaklinga og/eða lögaðila í þágu ákveðins tilgangs, hvort sem er á sviði 

einkaréttar eða opinbers réttar. Samtök geta verið af ýmsum toga, t.a.m. opinber samtök, 

þjóðréttarleg samtök og hagsmunasamtök. Félög sem byggja á einkaréttarlegum löggerning eru 

stundum nefnd einkaréttarleg samtök eða einkasamtök til aðgreiningar frá samtökum á sviði 

opinbers réttar eða þjóðarréttar.2  

Hugtakið félag er því jafnan skilgreint sem hvers konar samvinna einstaklinga og/eða lögaðila 

um ákveðinn tilgang sem ætlað er að stunda til langframa, stofnað af fúsum og frjálsum vilja 

með einkaréttarlegum löggerningi, oftast nær með gagnkvæmum samningi á milli tveggja eða 

fleiri aðila.3  

1.1. Almennt um félög 

Líkt og áður var nefnt er eitt megineinkenni flestra félaga að við stofnun er stefnt að varanlegu 

samstarfi í þágu ákveðins tilgangs. Stofnendur félaga verða að hafa sameiginlegt markmið og 

er það grundvöllur félagsstofnunar. Skipta má síðan félögum í ófjárhagsleg félög og fjárhagsleg 

félög eftir markmiði þeirra.4 

Helsta einkenni ófjárhagslegra félaga er að ekki er stefnt að fjárhagslegum hagnaði með 

starfsemi þeirra, hvorki fyrir félagsmenn eða félagið sjálft. Ófjárhagsleg félög á Íslandi eru 

mörg en þó hefur ekki verið sett nein heildarlöggjöf um þau. Sem dæmi um ófjárhagslegt félag 

má nefna félag sem stofnað er af vinahóp til þess að sinna einhverskonar áhugamáli en engar 

sérstakar reglur eru þá settar um félagsskapinn né stjórn kosin.5 

Fjárhagsleg félög hafa það að markmiði að keppa að fjárhagslegum ávinningi.6 Slík félög geta 

þó verið nokkuð ólík að öðru leyti en megintilgangur þeirra. Fjárhagslegum félögum má skipta 

í gagnkvæm félög, persónuleg félög og fjármagnsfélög. Gagnkvæm félög eru til að mynda 

                                                 
1 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Félagaréttur. Bls. 11.  
2 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Félagaréttur. Bls. 12. 
3 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Félagaréttur. Bls. 12.  
4Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Félagaréttur. Bls. 38-39. 
5 Stefán Már Stefánsson. (2013). Hlutafélagaréttur. Bls. 23. 
6 Stefán Már Stefánsson. (2010). Hlutafélög, einkahlutafélög og fjármálamarkaðir. Bls. 4-5. 



    

4 

 

ábyrgðar- og tryggingarfélög en samvinnufélag er aftur á móti gott dæmi um persónulegt félag, 

sem ásamt samlags- og einkahlutafélagi falla undir fjármagnsfélög.7  

Í næsta kafla verður greint frá þeim grundvallarreglum sem mótað hafa skipulag 

samvinnufélaga, upphaf félagaformsins hér á landi og stuttlega fjallað um sögu laga um 

samvinnufélög.  

2.  Saga samvinnu á Íslandi og lagaumgjörð 

Samvinnufélög hafa verið samofin sögu Íslendinga í nær 130 ár eða allt frá stofnun Kaupfélags 

Þingeyinga á síðari hluta 19. aldar. Á þessum tíma hafa átt sér margs konar samfélagslegar 

breytingar t.a.m. breytingar á lagaumhverfi, pólitísku landslagi og efnahag. 

Grunnhugmyndafræðin að baki samvinnufélaga hefur þó lítið breyst. 

Upphaf nútíma samvinnureksturs má rekja til 27 manna sem stofnuðu kaupfélag og opnuðu 

samhliða verslun í vefnaðarbænum Rochdale á Bretlandi árið 1844. Sams konar fyrirkomulag 

á verslun hafði oft verið reynt áður en þær tilraunir urðu jafnan skammlífar. Rekstur 

kaupfélagsins í Rochdale gekk hins vegar vel og áttu grunnreglur sem félagið byggði á, stærstan 

þátt í því. Reglurnar, sem síðar urðu þekktar sem Rochdale – reglurnar (e. Rochdale Principles), 

voru sem hér segir: 

1.     Frjáls aðild að félaginu. Með opinni félagsaðild var öllum heimilt að ganga í félagið 

gegn því að greiða aðildargjald sem haft var mjög lágt. Þetta átti við konur jafnt sem karla.  

2.    Lýðræðisleg stjórn. Þessi regla fól í sér að hver meðlimur félagsins hefði eitt atkvæði 

óháð því hversu stóran hluta í félaginu hann eða hún ætti.  

3.    Tekjuafgangur greiddur af vörukaupum. Hagnaður af rekstri félagsins skyldi greiddur 

til félagsmanna í hlutfalli við umfang viðskipta þeirra við félagið.  

4.     Lágir vextir greiddir af stofnfé félagsmanna.  

5.     Hlutleysi í stjórnmálum og trúmálum.  

6.   Staðgreiðsluviðskipti. Öll viðskipti skyldu vera greidd út í hönd þegar viðskiptin ættu 

sér stað.  

7.      Fræðslustarf. Félaginu var ætlað að mennta og fræða meðlimi sína. 8  

                                                 
7 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Félagaréttur. Bls. 49.  
8 Ívar Jónsson. (2003). Samvinnuhreyfingar Bandaríkjanna, Bretlands, Íslands og Svíþjóðar – tilvikarannsókn. Bls. 
1-2.  
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Þessar grunnreglur urðu í kjölfarið víðfrægar og kveikjan að stofnun fleiri kaupfélaga á 

Bretlandseyjum og síðar í öðrum ríkjum.9 

2.1. Kaupfélag Þingeyinga 

Skipulögð félög bænda um verslun höfðu starfað af og til, víðsvegar um Ísland á síðari hluta 

19. aldar. Tilraunir voru gerðar með pöntunarfélög sem voru alls kostar ekki frábrugðin 

kaupfélögunum á þeirra fyrstu árum. Það var þó ekki fyrr en eftir aldamót að íslensk kaupfélög 

tóku upp sambærilega rekstrarhætti og tíðkuðust í samvinnufélögum í nágrannalöndum okkar. 

Þrátt fyrir það hefur skapast sú venja að telja stofnun Kaupfélags Þingeyinga, að Þverá í 

Laxárdal þann 20. febrúar árið 1882, sem upphaf samvinnufélaga á Íslandi. Ekki er litið svo á 

að stofnfundur Kaupfélagsins hafi markað upphafið heldur að Kaupfélagið hafi komið af stað 

hreyfingu félaga sem síðar var talin til hinnar alþjóðlegu samvinnuhreyfingar og tók upp 

vinnubrögð hennar.10  

Stofnun Kaupfélags Þingeyinga vakti mikla athygli hérlendis og stofnuð voru níu kaupfélög til 

viðbótar fyrir aldamót. Árið 1902 stofnuðu síðan þrjú þingeysk kaupfélög Sambandskaupfélag 

Þingeyinga og síðar með frekari þátttöku var það nefnt Sambandskaupfélag Íslands. Nafni þessa 

sambands var breytt átta árum síðar í Samband íslenskra samvinnufélaga11 en sambandið átti 

eftir að verða valdamikið afl í íslenskum atvinnurekstri á 20. öldinni.12  

Íslensk samvinnufélög eru talin sprottin af tveimur rótum. Annars vegar þær fjölbreyttu tilraunir 

sem gerðar voru um félagsskap um verslun og hins vegar það tækifæri sem sauðasala til 

Bretlands skapaði. Í upphafi var Kaupfélagi Þingeyinga einungis ætlað að starfa sem pöntunar- 

og afurðasölufélag þar sem samið var við enskan sauðakaupmann um að sækja sauði til bænda 

í skiptum fyrir vörur. Ári síðar fór félagið að flytja út sauði og selja fyrir eigin reikning en árið 

1884 sá félagið að fullu leyti um sína sauðasölu. Þessi viðskipti við Breta reyndust íslenskum 

bændum almennt hagkvæm enda fengu þeir jafnan hærra verð fyrir sauðina með eigin sölu en 

í gegnum kaupmenn og ekki þurfti mikla álagningu til að mæta rekstrarhalla vegna 

útflutnings.13  

                                                 
9Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 30. 11. 2013]. 
10 Gunnar Karlsson. (2009). Saga Íslands X. Bls. 54-55.  
11 Samband íslenskra samvinnufélaga er jafnan þekkt sem SÍS.  
12Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
13 Gunnar Karlsson. (2009). Saga Íslands X. Bls. 55.  
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Árið 1895 var skipulagi Kaupfélags Þingeyinga breytt svo að samþykkt var að hver félagsmaður 

skyldi leggja 3% af andvirði erlendra vörukaupa í „varasjóð“. Þetta er talið marka upphaf að 

myndun stofnsjóðs í samvinnufélagi. Kaupfélag Eyfirðinga varð svo árið 1906 fyrsta 

kaupfélagið hérlendis til að taka upp á því að skipta tekjuafgangi af rekstri meðal félagsmanna 

og jafnframt setja á laggirnar stofnsjóð fyrir félagsmenn. Sambandskaupfélagið fylgdi þessu 

fordæmi eftir og ári síðar var samþykktum þess breytt á sama hátt.14  

Samvinnufélögin áttu stóran þátt í að taka viðskipti frá dönskum verslunum og færa þau í 

hendur landsmanna. Félögin áttu einnig drjúgan þátt í að beina viðskiptum landsmanna frá 

Danmörku til Bretlands, og vafalaust má telja að þau hafi knúið kaupmenn til að lækka 

verslunarálagningu og mæta þörfum viðskiptamanna mun betur. Samvinnufélögin voru því 

eitthvert mesta breytingarafl verslunarinnar á þessum tíma.15 

2.2. Lög um samvinnufélög 

Að frumkvæði þingmannanna Sigurjóns Friðjónssonar, Einars Árnasonar og Hjartar 

Snorrasonar var lagt fram frumvarp til laga um samvinnufélög árið 1921. Í athugasemd með 

frumvarpinu kom meðal annars fram:  

„Samkvæmt áliti yfirdómsins [...], þekkir íslensk löggjöf ekki hugtakið samvinnufjelag. Samt hafa 

þessi fjelög starfað hjer á landi hjer um bil 40 ár, eru til í hverju einasta kjördæmi landsins og 

mörg í sumum. Meira en helmingur allra Íslendinga er á einn eða annan hátt starfandi í 

samvinnufjelögum. [...] Þar sem nú samvinnufjelögin grípa svo mjög inn í líf þjóðarinnar, eru 

frábrugðin öllum öðrum fjelagsskap í landinu að skipulagi og vinna almenningi mikið gagn, bæði 

beint og óbeint, er það ekki nema sjálfsögð krafa til þjóðfjelagsins, að það láti þau njóta 

fullkominnar verndar landslaganna. Til þess þarf að lögtaka almenn samvinnulög. Og þar sem nú 

hliðstætt frumvarp um hlutafjelög er lagt fyrir Alþingi, er mjög heppilegt að hin almennu 

samvinnulög sjeu lögtekin um leið.“16 

Samvinnufélögin höfðu sem sagt verið starfandi í u.þ.b. 40 ár en hvorki hugtakið samvinnufélög 

né lög um slíkan félagsskap höfðu ratað í landslög. Á því varð hins vegar breyting þegar lög nr. 

36/1921 um samvinnufjelög voru samþykkt. Þeim var síðar breytt með lögum nr. 22/1930 og 

með lögum nr. 22/1937 en þær breytingar voru felldar inn í meginmál laganna. Lögin voru 

síðan endurútgefin hið sama ár, sem lög nr. 46/1937 um samvinnufélög. Þá voru gerðar frekari 

breytingar á lögunum 1938, 1958 og 1977.17  

                                                 
14 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
15 Gunnar Karlsson. (2003). Saga Íslands X. Bls. 56.  
16 Alþingistíðindi 1921, Frumvarp til laga um samvinnufjelög. þingskjal 125. Bls. 482.  
17 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
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Þann 29. maí 1980 ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni að hefja undirbúning að nýrri löggjöf 

um samvinnufélög og samvinnusambönd í samráði við samvinnuhreyfinguna. Var skipuð fimm 

manna nefnd til að vinna að því verkefni og skilaði nefndin af sér frumvarpsdrögum árið 1983. 

Nokkru síðar eftir afhendingu urðu stjórnarskipti eða árið 1984 og var þá skipuð ný nefnd til að 

endurskoða lög og stofnanir í atvinnurekstri eða með önnur fjárhagsleg markmið. Sú nefnd 

ræddi frumvarpsdrögin frá fyrri nefnd og út frá þeim lagði formaðurinn drög að frumvarpi til 

samvinnufélaga árið 1985. Þá auðnaðist ekki tími til að vinna að greinargerð né öðrum 

athugasemdum og því var það frumvarp aldrei lagt fram.18  

Sú vinna sem þessar tvær nefndir unnu á árunum 1980 – 1985 fór þó ekki forgörðum, því að 

hinn 23. apríl 1990 var ný nefnd skipuð af viðskiptaráðherra og var henni ætlað að endurskoða 

lög um samvinnufélög og semja frumvarp til nýrra laga um félagaformið. Í nefndina voru 

skipaðir: Björn Friðfinnsson ráðuneytisstjóri, Erlendur Einarsson, fyrrverandi forstjóri, Hörður 

Zóphaníasson skólastjóri, Ólafur Sverrisson, fyrrverandi kaupfélagsstjóri og Stefán Már 

Stefánsson prófessor. Nefndin hafði fyrrnefnd frumvarpsdrög frá forverum sínum um efnið og 

notaði það til hliðsjónar við starf sitt. Var tekin sú ákvörðun að aðlaga frumvarpið að lögum um 

hlutafélög eftir því sem við átti. Þannig var t.d. gert ráð fyrir því í frumvarpinu að 

samvinnufélögum yrði gert kleift að afla sér eigin fjár með sölu hluta í B - deild stofnsjóðs sem 

að mörgu svipar til sölu hluta í hlutafélögum. Eignarhaldi á hluta í B - deild stofnsjóðs fylgir 

þó ekki atkvæðisréttur á félagsfundum. 

Eftir þessar breytingar árið 1990 urðu næst breytingar árið 1991 þegar sett voru lög nr. 22/1991 

um samvinnufélög sem enn eru í gildi en fjallað verður um helstu ákvæði lagabálksins í næsta 

kafla. 

3.  Megineinkenni samvinnufélaga 

Lög nr. 22/1991 um samvinnufélög gilda um félagaformið og skilgreiningin sem jafnan er notuð 

um það er að finna í fyrsta ákvæði lagabálksins en þar segir í fyrsta málslið: „Lög þessi gilda 

um félög er stofnuð eru á samvinnugrundvelli með því markmiði að efla hag félagsmanna eftir 

viðskiptalegri þátttöku þeirra í félagsstarfinu.“ Starfsemi samvinnufélaga getur því verið fólgin 

í að sjá um verslunarrekstur fyrir neytendur eða vinnslu, sölu afurða sem félagsmenn framleiða 

og einnig í að útvega félagsmönnum sínum nauðsynlegar vörur eða þjónustu til eigin þarfa.19 

Hagsæld félagsmanna eftir viðskiptalegri þátttöku í félagsstarfinu birtist þá helst í að 

                                                 
18 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
19 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Félagaréttur. Bls. 60.  
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hugsanlegur tekjuafgangur eftir reikningsskil, er skipt eftir þátttöku félagsmanna en ekki eftir 

fjárframlögum.20 

Félagaformið er síðan skilgreint enn frekar í 2. málsl. 1. gr. en þar segir að í samvinnufélögum 

er félagatala óbundin, stofnfé sé ekki fastákveðin fjárhæð, félagsmenn og aðrir félagsaðilar beri 

ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins og skipulag og starfsemi félagsins 

fari eftir fyrrnefndum lagabálki. Verður greint frá þessum einkennum í næstu köflum en fyrst 

verður vikið að stofnun samvinnufélaga.  

3.1. Stofnun samvinnufélaga 

Ákvæði um stofnun samvinnufélaga er að finna í II. kafla svfl. Þar segir í 4. gr. laganna að hafi 

menn hug á því að stofna samvinnufélag, verða þeir að boða til stofnfundar á því starfssvæði 

eða starfssviði sem félaginu er ætlað að ná til. Þá er ekkert því til fyrirstöðu að samvinnufélag 

taki til landsins alls, líkt og fram kemur í greinargerð með ákvæðinu. Ennfremur segir í 

lagagreininni að til stofnfundar skuli boða með opinberri auglýsingu og með þeim hætti að gera 

má ráð fyrir að hún berist til allra þeirra sem hag gætu haft af þátttöku í starfsemi félagsins.  

Í 2. mgr. og 3. mgr. 4. gr. er kveðið á um að stofnendur geti verið lögráða einstaklingar, félög 

eða stofnanir sem stunda atvinnurekstur en skilyrði er að bú þeirra sé ekki undir 

gjaldþrotaskiptum. Samkvæmt 5. mgr. 4. gr. telst samvinnufélag vera löglega stofnað ef 15 

aðilar eða fleiri samþykkja stofnunina og setja þeir félaginu samþykktir í samræmi við gildandi 

lög um félagaformið. Í 6 gr. svfl. segir að jafnskjótt og samvinnufélagið er stofnað og 

samþykktir þess settar, skal kjósa félaginu stjórn og endurskoðendur. Það sem m.a. skal koma 

fram í samþykktum samvinnufélags er reifað í 1.-16. tölul. 5. gr. svfl. Þar ber helst nefna heiti 

félagsins og tilgang þess, starfssvæði eða starfssvið sem félaginu er ætlað að starfa á, fjárhæð 

aðildargjalds, aðildarskilyrði og brottfall aðildar, atkvæðavægi á félagsfundum og ákvæði um 

ráðstöfun tekjuafgangs.  

III. kafli laganna snýr að hvernig hátta skuli skráningu samvinnufélaga en það er veigamikið 

atriði þegar samvinnufélag hefur verið löglega stofnað og stjórn kosin.21 Það er ekki fyrr en að 

samvinnufélagið hefur verið tilkynnt til skráningar fyrirtækjaskrár, sem er í höndum 

ríkisskattstjóra, að félagið öðlast fyrst réttindi á hendur öðrum aðilum með samningi og aðrir á 

hendur félaginu. Þetta skal gera innan mánaðar frá félagsstofnun, sbr. 11. gr. svfl. 

                                                 
20 Sigríður Logadóttir. (2003). Lög á bók – Yfirlitsrit um lögfræði. Bls. 321.  
21 Stjórn samvinnufélags skal tilkynna skráningu til samvinnufélagaskrár sem er í höndum Ríkisskattstjóra sbr. 
Reglugerð nr. 162/2006 um gjaldtöku fyrirtækjaskrár, hlutafélagaskrár og samvinnufélagaskrár. 
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Allar breytingar á félagssamþykktum eftir stofnun félagsins, skulu teknar á félagsfundi og þurfa 

þær að hljóta samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða á fundinum, sbr. 70. gr. Breytingar á 

samþykktum skal tilkynna til samvinnufélagaskrá þegar í stað annars öðlast breytingin ekki 

gildi. Slíkt hefur komið til kasta Hæstaréttar í máli nr. 340/2006. 

S var félagsmaður í samvinnufélaginu M. Stundaði hann mjólkurbúskap en hætti síðan 

framleiðslu árið 2001. Hið sama ár tóku gildi lög nr. 22/2001 um breytingu á lögum nr. 22/1991 

um samvinnufélög, fól breytingin m.a. í sér að heimilt væri að endurmeta séreignarhluti 

félagsaðila í A-deild stofnsjóðs fyrir árslok 2004. Á grundvelli þessarar breytingar var samþykkt 

samhljóða á aðalfundi M, árið 2002, að breyta ákvæði í samþykktum félagsins og hljóðaði það 

svo eftir breytingu „Séreign hvers mjólkurframleiðanda í séreignarsjóði fellur til útborgunar er 

hann hættir mjólkurframleiðslu, en er að öðru leyti ekki kræf. Nú leggur framleiðandi niður 

framleiðslu og skal þá greiða honum að fullu hlutdeild hans í séreignarsjóði eigi síðar en 1. júlí á 

því ári, sem á eftir fer.“ Í júní 2002 fékk S senda ávísun sem svaraði til inneignar hans í 

séreignarsjóði. S endursendi ávísunina og taldi sér óskylt að taka við greiðslunni og sæta því að 

inneign hans yrði greidd út. Hann ætti rétt á því að eiga áfram inneign sína í séreignarsjóði í 10 ár 

og vísaði m.a. til 37. gr. og 38. gr. svfl. í þeim efnum. Þá hafi M láðst að tilkynna breytingar á 

samþykktum félagsins til samvinnufélagaskrár í tæka tíð og því væri ákvörðun um útgreiðslu 

ólögmæt og vísaði hann einkum til ákvæða XII. kafla svfl. um breytingar á samþykktum o.fl. S 

byggði sýknukröfu sína aðallega á 2. mgr. 15. gr. um að félagsaðild S hafi verið brottfallin þegar 

hann hafi hætt mjólkurframleiðslu en það var skilyrði fyrir aðild að M. Hæstiréttur taldi að 

breyting á samþykktum hafi ekki öðlast gildi þegar ávísunin var send gegn vilja S, engin heimild 

var til staðar fyrir þeirri ráðstöfun M að greiða út inneign til handa S vegna brottfalls félagsaðildar. 

Samkvæmt því átti áfrýjandi áfram inneign sína í séreignarsjóði félagsins. 

Þessi dómur sýnir fram á formfestuna sem gildir varðandi skráningu félaga og þeirra breytinga 

sem gerðar eru á félagssamþykktum. Ef tilkynning um breytingu á samþykktum berst ekki á 

tilsettum tíma, þá öðlast hún ekki gildi og má segja að hún sé aðeins dauður bókstafur í augum 

laganna.  

3.2. Félagsmenn 

Með óbundinni félagatölu líkt og kemur fram í 2. málsl. 1. gr. svfl. er átt við það að skylt sé að 

veita nýjum félögum inngöngu í samvinnufélag ef þeir fullnægja almennum skilyrðum um 

félagsaðild. Í kafla IV. um réttindi og skyldur félagsmanna segir í 1. mgr. 15 gr. svfl. að öllum 

þeim sem vilja starfa í félaginu og hlíta samþykktum þess, skuli vera heimil innganga í félagið. 

Fyrrnefnd aðildarskilyrð geta þó takmarkað fjölda félagsmanna en skilyrðin eiga að koma fram 

í samþykktum félagsins. Umrædd skilyrði geta t.d. varðað búsetu eða starfsgrein. Samkvæmt 

greinargerð með lögunum er gert ráð fyrir að efnisrök liggi að baki hinum almennu 

aðildarskilyrðum, svo að þau séu ekki í raun afmörkuð við þröngan hóp manna, því að 

meginreglan er sú að félögin skuli vera sem flestum opin.22 Óski aðili eftir félagsaðild þá ber 

honum að snúa sér til stjórnar með aðildarbeiðni, nema önnur tilhögun sé ákveðin af 

                                                 
22 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
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félagsfundi, sbr. 16. gr. svfl. Aðeins er þá heimilt að víkja félagsmanni úr félaginu ef talið er að 

félagsaðili hafi brotið gróflega gegn samþykktum félagsins og hagsmunum og tekur 

félagsfundur ákvörðun um slíkt, en samkvæmt almennum reglum eiga dómstólar þá 

úrskurðarvald um hvort ástæður brottrekstrar séu nægar. 

Samkvæmt 2. mgr. 15. gr. svfl. þá fellur félagsaðild brott þegar félagsaðili fullnægir ekki 

ákvæðum félagssamþykkta um aðild. Þá er til dæmis átt við að ef félagsmaður flytur brott af 

starfssvæði félagsins eða hættir störfum í þeirri atvinnugrein sem aðildarskilyrði, t.a.m. í 

framleiðslusamvinnufélagi. Á aðalfundi félags er þó heimilt, samkvæmt ákvæðinu, að gera 

undanþágu frá þessu með samþykkt aðalfundar, t.d. að félagsmenn sem láta af störfum sökum 

aldurs, haldi áfram aðild að félaginu.  

Meginhugmyndin með reglunum er að ekki verði rask á starfsemi félagsins eða grundvelli þess, 

þó nýir félagsmenn gangi í félagið eða eldri félagsmenn gangi úr því eða andist.23 Líkt og fram 

kemur í 17. gr. svfl. þá erfast réttindi félagsmanna ekki, né eru þau framseljanleg. Hæstiréttur 

hefur vísað til þessa ákvæðis í niðurstöðu sinni er varðaði gagnkvæm félög í Hæstaréttardómi 

nr. 143/2000, þar sagði dómstóllinn:   

Megi t.d. nefna, að samkvæmt 17. gr. laga nr. 22/1991 um samvinnufélög erfist 

félagsréttindi í samvinnufélögum ekki. Sé og almenna reglan í gagnkvæmum félögum að 

eignarréttindi þeirra sameigenda sem andast, ganga úr félaginu eða hætti aðild að því með 

einhverjum hætti meðan félagið er við lýði, erfast ekki né komi til útgreiðslu í slíkum 

tilvikum heldur falli niður og hverfi til félagsins. Falli ábyrgð sameiganda á 

félagsskuldbindingum líka að sama skapi niður við andlát eða brotthvarf úr félaginu. 

Þar sem aðild að samvinnufélagi getur verið bundin ákveðnum skilyrðum, líkt og áður var 

minnst, þá er óvíst hvort aðrir geta tekið við hlutverki félagsmanns sem fullnægir settum 

aðildarskilyrðum og því eðlilegt að réttindi erfist ekki. 

3.3. Stofnsjóður 

Stofnfé í samvinnufélögum er ekki fastákveðin fjárhæð líkt og í hlutafélögum en hins vegar 

greiða félagsmenn aðildar- eða inntökugjald og öðlast við það hlutdeild í stofnsjóði félagsins. 

Félagsmaður ber því einungis ábyrgð á skuldbindingum félagsins með þeirri stofnsjóðsinneign 

sem myndast en hann getur þó sérstaklega tekið á sig ábyrgð á einstökum skuldbindingum 

félagsins.24  

                                                 
23 Áslaug Björgvinsdóttir. (1999). Félagaréttur. Bls. 60.  
24 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
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Samkvæmt 8. tölul. 5. gr. skal í samþykktum ákveða aðildargjald að samvinnufélagi. 

Aðildargjald þetta má eingöngu greiða í reiðufé og er ekki heimilt að leggja fram önnur 

verðmæti til fullnustu því. Þegar gjaldið hefur verið innt af hendi er það fært til séreignar 

félagsmanns í stofnsjóð félagsins, sbr. 1. mgr. 37. gr. Í stofnsjóð er einnig lagður árlegur 

hagnaður félags, að frádregnu tapi, sem ákveðinn er á aðalfundi, nema honum sé úthlutað til 

félagsaðila sem arði, sbr. 3. mgr. 41. gr.25 Við úthlutun hagnaðar ber þó að hafa í huga þær 

takmarkanir sem útlistaðar eru í 40. gr. og 41. gr., þar má t.a.m. nefna innlausnarákvæði hluthafa 

í B-deildar stofnsjóðs ef til samruna samvinnufélaga kemur, sbr. 3. mgr. 40. gr., og að 

aðalfundur getur ekki ákveðið hærri greiðslur í stofnsjóð en stjórn félagsins hefur lagt til, sbr. 

4. málsl. 1. mgr. 41. gr.26 

Hlutdeild félagsmanns í óskiptum stofnsjóði eða A-deild stofnsjóðs er ekki framseljanleg og 

stendur hún ekki til fullnustu kröfuhafa félagsmanns. Samkvæmt 38. gr. skal nota stofnsjóð við 

rekstur félagsins. Aðildargjald og vextir koma ekki til útborgunar nema við sérstök skilyrði.27 

Séreignarhluta félagsmanns í sjóði skal koma til útborgunar við andlát hans og sama gildir um 

slit félags sem á aðild að samvinnufélagi. Þá er heimilt að greiða út séreignarhluta ef 

félagsmaður flyst af því svæði, eða af landi brott, sem félagið starfar á samkvæmt samþykktum. 

Félagsmaður þarf þó að óska eftir úthlutun vegna flutnings og ganga úr félaginu. Séreignarhluti 

er þá einnig greiddur út ef félagsmaður nær 70 árum að aldri, sbr. 2. mgr. 38. gr., og ef félagi 

er slitið og það hættir starfsemi en í slíkum tilfellum gilda ákvæði XII. kafla um breytingu á 

rekstrarformi og slit samvinnufélaga.  

Upphaflega var stofnsjóður í samvinnufélagi óskiptur og taldist hann ein eignarheild. Hins 

vegar við endurskoðun svfl. árið 1990 var ákveðið að gefa félagsaðilum kost á að skipta 

stofnsjóði í tvær deildir, aðra fyrir aðildargjöldin og hina fyrir fé sem aflað væri með sölu 

eignarhluta. Hafa hlutirnir ákveðið nafnverð og þeim fylgja ákveðin réttindi svipað og þekkist 

með hluti í hlutafélögum. Ef félagsaðilar nýta sér slíka heimild kallast sá hluti sem hýsir 

aðildargjöldin A-deild stofnsjóðs en hin deildin sem mynduð væri með sölu eignarhluta nefnist 

B-deild stofnsjóðs, sbr. 15. tölul. 5. gr., 39. gr. og 49. gr. svfl. Notast skal báðar deildir við 

reksturs félagsins. Ef B-deild stofnsjóðs er sett á laggirnar eftir að félagið hefur verið stofnað 

þarf að tilkynna það innan tveggja vikna til samvinnufélagaskrár.28   

                                                 
25 3. mgr. 41. gr. kom inn með 4. gr. laga um breytingu á lögum nr. 22/1991, um samvinnufélög, (rekstrarumgjörð). 
Áður tíðkaðist ekki útgreiðsla arðs af A-deild stofnsjóðs.  
26 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattlagning samvinnufélaga. Bls. 38.  
27 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattlagning samvinnufélaga. Bls. 38. 
28 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattlagning samvinnufélaga. Bls. 38-39.  
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Aðilar sem kaupa eignarhluti í B-deild stofnsjóðs öðlast rétt til hlutdeildar í hagnaði 

samvinnufélags í samræmi við samvinnufélagalög og samþykktir félagsins. Í samþykktum má 

ákveða að greiðsla arðs af B-deildar hlutum njóti forgangs fram yfir greiðslur A-deildar 

stofnsjóðs og að greiða skuli ákveðið hlutfall af arði félagsins, sbr. 40. gr. Hagnaður er greiddur 

út til hluthafa í hlutfalli við eign þeirra af heildareign B-deildar stofnsjóðs og bætist því ekki 

við kaupverð hluta hans, líkt og gildir um vexti og verðbætur af séreignarhlutum félagsmanna 

í A-deild stofnsjóðs.29 Samkvæmt 1. mgr. 42. gr. svfl. fylgir ekki atkvæðisréttur í félaginu með 

eignarhluta í B-deild stofnsjóðs. Eigandi slíkra hluta á þó rétt að vera boðaður til félagsfunda 

og nýtur þar málfrelsis, sbr. 2. mgr. 42. gr. Þá geta eigendur, sem eiga hið minnsta 10% hluta í 

B-deild stofnsjóðs, gert kröfu um að á aðalfundi sé tekin ákvörðun að úthluta arði til B-deildar 

hluthafa fjárhæð er er nemur allt að helmingi þess sem eftir stendur af árshagnaði30 félagsins, 

sbr. 2. mgr. 42. gr. Samkvæmt sama ákvæði geta þeir þó ekki krafist hærri greiðslu en sem 

nemur 10% af nafnverði hluta í B-deild, nema þeim sé veittur frekari forgangsréttur í 

samþykktum félagsins.  

Eigendur hluta í B-deild stofnsjóðs eiga rétt á að fá gefið út samvinnuhlutabréf til sönnunar á 

eignarhlut sínum og skal þar tilgreina t.d. nafn félags, númer og fjárhæð hlutar, og önnur þau 

atriði sem geta haft áhrif á verðgildi bréfsins, sbr. 43. gr. Óleyfilegt er að leggja á hömlur á 

viðskipti með hluti í B-deild stofnsjóðs eða með samvinnuhlutabréf, og gilda venjulegar reglur 

um viðskiptabréf um framsal og veðsetningu samvinnuhlutabréfa nema annað sé tekið fram í 

bréfinu, sbr. 1. mgr. og 2. mgr. 44. gr. Geta því hlutar í B-deildar stofnsjóðs gengið kaupum og 

sölum öfugt við séreignarhluti í A-deild stofnsjóðs.31  

3.4. Ábyrgð í samvinnufélögum 

Samkvæmt 1. gr. svfl. bera félagsmenn og aðrir félagsaðilar ekki persónulega ábyrgð á 

heildarskuldbindingum félagsins en í 18. grein laganna er það skýrt nánar og greint frá því að 

þeir beri ekki ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins umfram greiðslu aðildargjalds og með 

eignaraðild að sjóðum félagsins. Í hinu síðarnefnda ákvæði er vísað til 3. mgr. 2 gr. a. en þar er 

þess getið að trygging fyrir því fé sem lagt er inn í innlánsdeild sem samvinnufélögum er heimilt 

að starfrækja skv. 2. gr. a., sé bæði eign félagsins í Tryggingarsjóði innlánsdeilda, svo og sú 

ábyrgð félagsmanna sem áður var getið. Í raun er ábyrgðarákvæði svfl. að efni til þau sömu og 

er að finna í lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, sem og í lögum nr. 138/1994 um einkahlutafélög 

                                                 
29 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattlagning samvinnufélaga. Bls. 39. 
30 Árshagnaður félagsins þegar tap fyrri ára hefur verið jafnað og það dregið frá sem samkvæmt lögum eða 
félagssamþykktum skal lagt í varasjóð eða til annarra þarfa.  
31 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattlagning samvinnufélaga. Bls. 40.  
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en í báðum þeim félagaformum ber almennt enginn félagsmanna persónulega ábyrgð á 

heildarskuldbindingum félagsins, þ.e. félagsmenn þessara félagforma búa við svokallaða 

takmarkaða ábyrgð, þar sem ábyrgðin er óbein og pro rata.32   

Líkt og nefnt var í kafla 3.1., þá geta félagsaðilar hins vegar verið ábyrgir ef framkvæmdir eru 

einhverjir löggerningar áður en félagið er skrásett. Sá sem undirritar ýmis stofnskjöl fyrir hönd 

lögaðila getur þannig orðið ábyrgur ásamt umbjóðenda sínum, líkt og hann væri sjálfur 

stofnandi félagsins, skv. 4. mgr. 4. gr. svfl. Undir þetta er tekið í 9. gr. laganna en þar segir að: 

„ef löggerningur er gerður fyrir hönd óskrásetts félags bera þeir, sem átt hafa þátt í 

gerningnum eða ákvörðun um hann, óskipta ábyrgð á efndum“. Ábyrgð einstaklinga, hvort sem 

um stofnanda eða annan er að ræða, getur þannig orðið meiri í upphafi áður en félagið hefur 

verið skrásett og það tekið við ábyrgðinni.  

3.5. Félagsfundir 

Félagsfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins sem lög og félagsamþykktir ákveða, sbr. 

19. gr. svfl. Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. skal halda aðalfund ár hvert en auk þess getur félagsstjórn 

boðað aukafundi þegar henni þykir þess þörf. Þá segir ennfremur í ákvæðinu að stjórninni er 

jafnframt skylt að boða til aukafundar ef félagsaðilar sem fara með að minnsta kosti 10% 

atkvæða eða þriðjungur félagsdeilda krefst þess skriflega og greinir fundarefni. Er þetta úrræði 

í samræmi við minnihlutavernd í félögum.33 Ef stjórnin boðar ekki aðalfund innan tveggja vikna 

frá því að henni var það skylt samkvæmt lögum, samþykktum félagsins eða löglegri kröfu 

félagsmanna, þá geta félagsmenn óskað eftir því að ráðherra boði til fundar. Verði ráðherra við 

þeirri bón þá er greint frá framvindu þess í 3. mgr. 19. gr. svfl. 

Jafnan atkvæðisrétt hafa allir félagsmenn í samvinnufélagi sem ekki er skipt í deildir, þ.e.a.s. ef 

ekki er mælt um annan hátt í samþykktum félagsins, sbr. 20 gr. Þá ræður afl atkvæða úrslitum 

í málum á félagsfundum skv. 5 mgr. 20. gr., og nægir einfaldur meirihluti, nema þar sem lög 

eða samþykktir félagsins mæla fyrir öðru. Félagsmanni er heimilt að láta umboðsmann sækja 

félagsfundi fyrir sína hönd, umboðsmanni er þó aðeins heimilt að fara með eitt atkvæði 

félagsmanns umfram sitt eigið, sbr. 23. gr. Var þessi háttur hafður á því að þátttaka í 

samvinnufélagi er mjög persónubundin en einnig til að koma í veg fyrir „smölun“ umboða.34 Í 

félagi sem skipt er í deildir hafa kjörnir fulltrúar einir atkvæðisrétt og er hann jafn fyrir alla. Til 

                                                 
32 Þá ber hver og einn skuldari aðeins ábyrgð á tilteknum hluta skuldbindingar.  
33 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
34 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
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samræmis við 3. mgr. 20. gr. telst aðalfundur vera lögmætur ef fulltrúar þriðjungshluta atkvæða 

eða að minnsta kosti helmingur kjörinna fulltrúa í deildaskiptu félagi sækja fundinn. Fram kom 

í greinargerð laganna um ákvæðið, að vægari kröfur eru gerðar um fundarsókn en í 

hlutafélögum, því að samvinnufélög væru oft fjölmenn og erfitt að ná lögmætum fundi ef sömu 

kröfur væru fyrir hendi.35  

Kveðið er á um skipan aðalfundar í 21. gr. en þar segir að á fundi skuli leggja fram ársreikning, 

skýrslu endurskoðenda auk skýrslu stjórnar um hag félagsins. Í 2. mgr. ákvæðisins segir að þær 

ákvarðanir sem skal taka á aðalfundi eru m.a. kosning stjórnar, tilhögun hagnaðar eða taps á 

reikningsári, staðfestingu ársreiknings og önnur mál sem heyra undir aðalfund samkvæmt 

samþykktum. Hvað varðar aðalfund í deildarskiptu félagi þá tekur 22. gr. laganna á því en þar 

segir að boða skal til aðalfundar í hverri deild árlega. Skulu þar tekin fyrir og afgreidd mikilvæg 

málefni er deildina varðar.36 Framkvæmdastjóri eða annar fulltrúi framkvæmdastjórnar og 

stjórnar félagsins skal jafnan sitja hinn árlega deildarfund með fullu málfrelsi.  

Verklagsreglur um stjórn félagsfunda koma fram í 1.-6. mgr. 24. gr. en þar er meðal annars 

kveðið á um að stjórn fundar sé í höndum fundarstjóra sem kosinn er úr hópi félagsmanna nema 

mælt sé fyrir öðru í samþykktum eða boðun fundar sé í höndum ráðherra skv. fyrrnefndri 3. 

mgr. 19. gr., en þá skipar umboðsmaður ráðherra fundarstjóra. Skrá skal síðan fjölda mættra 

félagsmanna og umboðsmenn þeirra, svo ljóst sé hve mörg atkvæði eru til staðar á fundi. Kosin 

er fundarritari og skal hann halda fundargerðarbók um ákvarðanir og úrslit atkvæðagreiðslna. 

Á sú bók að vera félagsmönnum aðgengileg í síðasta lagi tveimur vikum eftir félagsfund.  

Boða skal til félagsfundar með viku fyrirvara hið skemmsta ef ekki er kveðið á um lengri frest 

í samþykktum félags, sbr. 1. mgr. 26. gr. svfl. Deildarfulltrúa skal boða skriflega til fundar en í 

óskiptum félögum og fjölmennum samvinnufélögum er talið rétt að boða til fundar með 

opinberri auglýsingu. Í fundarboði skulu þau málefni koma fram er tekin verða til dagskrár en 

ef slíkt láðist verða þau málefni ekki tekin til endalegrar úrlausnar þó gera megi leiðbeinandi 

ályktun til stjórnar félagsins, sbr. 2., og 3. mgr. 26. gr. 

3.6. Stjórn og framkvæmdastjórn samvinnufélaga 

Líkt og fram kom í kafla 3.5. er stjórn samvinnufélags kosin á aðalfundi félagsins og kemur það 

fram í 27. gr. svfl. Ennfremur segir í ákvæðinu að stjórnin skuli vera skipuð hið fæsta þremur 

                                                 
35 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
36 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
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mönnum og þremur til vara, samkvæmt ítarlegri ákvæðum samþykkta félagsins. Meirihluti 

stjórnarinnar skal ávallt vera kjörinn á aðalfundi en með lögum nr. 22/1991 um samvinnufélög, 

var gerð sú nýlunda á ákvæði um skipun stjórnar, að heimilt væri samkvæmt samþykktum 

félags, að veita starfsmönnum, hagsmunasamtökum eða stjórnvöldum rétt til tilnefningar 

stjórnarmanns eða manna. Þá er 4. málsl. 27. gr. nokkuð nýr af nálinni en í stjórnum 

samvinnufélaga, þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn á ársgrundvelli, skal hvort kyn eiga 

fulltrúa í stjórn og þegar stjórnin er skipuð þremur mönnum eða fleirum skal tryggja að 

kynjahlutfall sé ekki lægra en 40%.37   

Um almenn hæfisskilyrði stjórnarmanna í samvinnufélagi er fjallað um í 2. mgr. 27. gr. en þeim 

er gert að vera lögráða, fjár síns ráðandi og mega ekki hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað 

sem um ræðir í 1. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga.38 Félagsmenn eru kjörgengir til stjórnar 

og ef lögaðilar eru aðilar að samvinnufélagi þá eru stjórnarmenn og framkvæmdastjórar einnig 

kjörgengir.  

Meginverkefni stjórnar og framkvæmdastjóra birtast í 28. gr. svfl. Helsta verkefni stjórnar er 

að sjá um að starfsemi félagsins sé í samræmi við gildandi lög og samþykktir félagsins og hún 

sé jafnan í réttu og góðu horfi. Í því felst t.a.m. að stjórn hafi frumkvæði að stefnumótun 

félagsins til lengri tíma og beri tillögur þess efnis undir félagsfundi.39 Stjórnarmönnum og 

framkvæmdastjóra er óheimilt að framfylgja ákvörðunum félagsfundar eða annarra 

stjórnaraðila ef þær ákvarðanir brjóta í bága við lög eða samþykktir félagsins, sbr. 2. mgr. 33. 

gr. Samkvæmt 2. mgr. 28 . gr. ræður stjórnin framkvæmdastjóra og gerir við hann 

ráðningarsamning en framkvæmdastjóri ræður aðra starfsmenn, segir þeim upp störfum, þ.e.a.s. 

ef samþykktir mæla ekki fyrir öðru. Hann skal þó hafa samráð við stjórn félagsins um ráðningar 

í stjórnunarstöður. Framkvæmdastjóra er þó ekki heimilt að sitja í stjórn félagsins á meðan hann 

gegnir stöðu sinni, enda á stjórnin að hafa eftirlit með störfum hans.40  

Í 3. mgr. 28. gr. er verkefnum framkvæmdastjóra lýst. Framkvæmdastjóri annast daglegan 

rekstur félagsins og í þeim efnum skal hann fara eftir samþykktum félagsins, stefnumótun 

                                                 
37 Ákvæði um kynjahlutfall, kom inn með lögum nr. 49/2011 um breytingu á lögum um stofnun 
sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur, lögum um Landsvirkjun, lögum um samvinnufélög og lögum um 
sameignarfélög (stjórnarformaður, kynjahlutfall í stjórn). 
38 Í 1. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga segir: „Nú fremur opinber starfsmaður refsiverðan verknað og má þá 
í sakamáli á hendur honum svipta hann heimild til að rækja starfann, ef hann telst ekki lengur verður eða hæfur 
til þess.“ 
39 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
40 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
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félagsfunda og stjórnar, auk fyrirmælum sem félagsstjórn hefur gefið. Óvenjulegar ráðstafanir 

falla ekki undir daglegan rekstur og beitingu slíkra ráðstafana er framkvæmdastjóra aðeins 

heimilt að fenginni sérstakri heimild frá félagsstjórn eða að ekki var unnt að bíða eftir slíku 

samþykki án verulegs óhagræði fyrir starfsemi félagsins. Skal þá tilkynna stjórninni tafarlaust 

um ráðstöfunina.41 Um óvenjulega og meiriháttar ráðstöfun framkvæmdastjóra samvinnufélags 

var fjallað í dómi Hæstarréttar nr. 211/2004.  

S höfðaði mál á hendur samvinnufélaginu K m.a. til greiðslu fjögurra víxla sem fyrrum 

framkvæmdastjóri K hafði gefið út og samþykktra til greiðslu af dótturfélagi stefnda E. 

Víxlarnir fjórir voru til framlengingar á víxli sem S hafi keypt af K en innan við ári síðar 

var E tekið til gjaldþrotaskipta. S krafðist því að K sem útgefandi víxlanna yrði gert að 

greiða þá. K byggði sýknukröfu sína aðallega á því að framkvæmdastjórinn hafi farið út 

fyrir umboð sitt þar sem um óvenjulegar og meiriháttar ráðstafanir hafi verið að ræða og 

að S hafi mátt vita það. Við munnlegan málflutning fyrir Hæstarétti reisti S kröfur sínar 

meðal annars á því að framkvæmdastjóri K hafi haft prókúru, þeirri málsástæðu var 

mótmælt af hálfu K því hún væri of seint borin fram. Samsinnti dómstóllinn því þar sem S 

hafði ekki byggt á því í héraði. Hvað varðaði ráðstafanir framkvæmdastjórans þá féllst 

dómstóllinn ekki á að um óvenjulegar og meiriháttar ráðstafanir hafi verið að ræða því að 

framkvæmdastjóri hafi verið að tryggja hag K með útgáfu víxlanna, að auki hafi  

stjórnarmenn undirritað ársreikninga 2001 og 2002 athugasemdarlaust, þar sem fram komu 

upplýsingar um ábyrgðarskuldbindingar félagsins.  

Í ofangreindum dómi er útlistað nokkuð vel hvað felst í 3. mgr. 28. gr., þ.e. hvað telst til 

almennra starfa framkvæmdastjóra og þeim skyldum sem hann gegnir. Ef að framkvæmdastjóri 

hefur hag fyrirtækisins í fyrirrúmi við ráðstafanir og stjórn gerir engar athugasemdir við þær, 

fyrr en á hólminn er komið, þá virðist það ekki vænlegt til árangurs að bera fyrir sig óvenjulega 

og meiriháttar ákvörðun af hálfu framkvæmdastjóra.  

Framkvæmdastjóri á að sjá til þess að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og venjur og 

meðferð eigna sé með tryggilegum hætti. Samkvæmt 4. mgr. 28. gr. er það síðan í verkahring 

stjórnar að nægilegt eftirlit sé viðhaft með bókhaldi og fjármunum félagsins. Það felur í sér að 

innra eftirlit sé í góðu lagi og verklagsreglur um meðferð fjármuna séu í samræmi við góðar 

rekstrarvenjur. Stjórn félagsins getur einungis veitt prókúrumboð samkvæmt 5. mgr. 28. gr., en 

nánari ákvæði um slíkt umboð er að finna í lögum nr. 42/1903 um verslanaskrár, firmu og 

prókúruumboð.42 

Formaður stjórnar boðar stjórnarmenn til funda en svo er mælt fyrir um í 1. mgr. 29. gr. Skal 

stjórnin halda reglulega fundi og jafnframt ef að einhver stjórnarmaður krefst þess. 

Framkvæmdastjóri á þá sæti á stjórnarfundi og hefur þar bæði umræðu-og tillögurétt nema 

                                                 
41 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
42 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
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stjórnin ákveði annað í einstaka málum er snerta t.a.m. framkvæmdastjórann sjálfan. 

Stjórnarfundur telst vera lögmætur ef meiri en helmingur stjórnarmanna mætir til fundar eða 

kveðið er á um strangari kröfur í samþykktum félagsins, sbr. 2. mgr. 29. gr. Mælt er einnig fyrir 

um í ákvæðinu, þá meginreglu að mikilvægar ákvarðanir megi ekki taka án þess að allir 

stjórnarmenn hafi tækifæri til fjalla um málið, sé þess kostur. Í 3. mgr. ákvæðisins segir að 

einfaldur meirihluti atkvæða ráði úrslitum á stjórnarfundum samvinnufélags en þó má gera 

ríkari kröfur um atkvæðafjölda í samþykktum félagsins. Haldin skal sérstök gerðabók 

félagsstjórnar og mikilvægt er að þar séu skráðar allar ákvarðanir stjórnar, bókanir 

stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, sbr. 4. mgr. 29. gr.  

Um vanhæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra í einstökum málum er fjallað um í 30. gr. en 

ákvæðið er nánast samhljóða 72. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Stjórnarmenn og 

framkvæmdastjóri mega ekki taka þátt í meðferð máls um samningsgerð milli félagsins og 

þeirra, um málshöfðun gegn þeim, eða í málum eða málshöfðun milli félagsins og þriðja manns 

ef þeir eiga verulegra hagsmuna að gæta og stangast á við hagsmuni félagsins. Hið sama á við 

um tilvik þar sem vandamenn þessara aðila eiga í hlut. Þetta felur í sér að stjórnarmaður og 

framkvæmdastjóri mega ekki taka þátt í umfjöllun um mál né vera viðstaddir ákvörðun stjórnar 

um það. Þá er lögð sú skylda á stjórnarmenn og framkvæmdastjóra að tilkynna um slík tilvik. 

Kveðið er síðan á um í 1. mgr. 30 gr. að varamaður skuli taka sæti stjórnarmanns ef hann reynist 

vanhæfur af framangreindum sökum.  

Í 31. gr. er fjallað um umboð til þess að binda félagið gegn þriðja manni en þar kemur fram að 

félagsstjórn kemur fram út á við fyrir hönd félags og ritar firma þess.43 Stjórnin getur þó veitt 

öðrum heimild til að rita firma félagsins s.s. stjórnarmönnum, framkvæmdastjóra eða öðrum 

sem uppfylla almenn hæfisskilyrði, sbr. 2. mgr. 27. gr. og einnig sérstökum hæfisskilyrðum, 

sbr. 1. mgr. 30. gr. Veittri heimild er stjórninni síðan unnt að afturkalla hvenær sem samkvæmt 

4. mgr. 31. gr. Framkvæmdastjóri má hins vegar ávallt koma fram fyrir hönd félagsins í málum 

er varða daglegan rekstur og í öðrum tilfellum ef hann hefur til þess umboð, sbr. 32. gr. Ef sá 

sem kemur fram fyrir hönd félagsins, skv. 31. og 32. gr., og hefur farið út fyrir heimild sína, þá 

er löggerningurinn þó ekki skuldbindandi fyrir félagið ef viðsemjandi var grandsamur um 

heimildarskort, sbr. 34. gr. Þá er forsvarmönnum félagsins skylt að mismuna ekki 

félagsmönnum með ráðstöfunum sem bersýnilega eru til þess fallnar að afla ákveðnum 

                                                 
43 Ritun firma félags felur í sér umboð til að undirrita hvers konar löggerninga sem falla innan tilgangs félagsins.  
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félagsmönnum eða öðrum ótilhlýðilegra hagsmuna á kostnað annarra félagsmanna eða 

félagsins, sbr. 1. mgr. 33. gr. 44  

3.7. Slit samvinnufélaga 

Um breytingu á rekstrarformi samvinnufélaga og slit þeirra er fjallað um í XII. kafla. Í 1-6. 

tölul. 62. gr. a. svfl. er greint frá þeim ástæðum er skylda slit samvinnufélags en ákvæðið var 

að mestu samhljóða 100. gr. þágildandi laga um hlutafélög. nr. 32/1978. Verður nú stiklað á 

stóru um ástæður þess að samvinnufélagi skuli slíta.  

Ef ályktun er þar að lútandi og hún er samþykkt á tveimur lögmætum félagsfundum í röð með 

að minnsta kosti 2/3 hlutum greiddra atkvæða, skal slíta félaginu, sbr. 1. tölul. ákvæðisins. 

Einnig ef að félagsaðilar verða færri en fimmtán eða færri en þrír ef um samvinnusamband er 

að ræða eða ef félagið fullnægir ekki ákvæðum laga um samvinnufélög. sbr. 2. tölul. Þá er skylt 

að slíta samvinnufélagi vegna gjaldþrots eða ef félagsstjórn sinnir ekki tilkynningarskyldu sinni 

til samvinnufélagaskrár, sbr. 3. og 4. tölul. Samkvæmt 5. tölul. ber að slíta samvinnufélagi ef 

það er til samræmis við ákvæði samþykkta félagsins. Til samræmis við ákvæði 1. mgr. og 2. 

mgr. 62. gr. b., að þegar slit félags eru ákveðin þá þarf annað hvort að afhenda bú félagsins 

héraðsdómara til meðferðar eða kosin er skilanefnd til þess að fara með mál félagsins á meðan 

á félagsslitum stendur. Nokkuð var um félagsslit og gjaldþrotaskipti samvinnufélaga á síðari 

hluta 20. aldar en nú verður vikið aðeins að starfsemi slíkra félaga.  

4.  Samvinnufélög á Íslandi  

Í byrjun níunda áratugarins eða þann 29. maí 1980, ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni að 

undirbúa nýja löggjöf um samvinnufélög og samvinnusambönd í samráði við 

samvinnuhreyfinguna. Á þessum tíma höfðu vinsældir félagaformsins dalað en þegar ný löggjöf 

leit dagsins ljós, lög nr. 22/1991 um samvinnufélög, var sérstaklega tekið fram í frumvarpi til 

laganna að skráð samvinnufélög væru ekki nema 27 talsins. Síðar með aukinni 

hlutafélagavæðingu á 10. áratugnum og endalokum samvinnuhreyfingarinnar, hefur 

félagaformið átt erfitt uppdráttar.45 Því til stuðnings má nefna að rúmum tveimur áratugum síðar 

eða í árslok 2012 voru skráð 35 samvinnufélög á Íslandi.46  

                                                 
44 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013]. 
45 Frumvarp til laga um samvinnufélög, þskj. 331, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/113/s/0331.html [Sótt á vefinn 24. 11. 2013].  
46Hagstofa Íslands. Fjöldi fyrirtækja og félaga eftir rekstrarformum 2005-2012. Fjöldi samvinnufélaga. Slóð: 
http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Fyrirtaeki-og-velta/Fyrirtaeki [Sótt á vefinn 24. 11. 2013.] 
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4.1. Starfssvið samvinnufélaga 

Samanber 2. gr. svfl. þá starfa samvinnufélög á ýmsum sviðum. Annars vegar má nefna öflun 

vöru og/eða hvers konar þjónustu fyrir félagsmenn á sem ákjósanlegustu kjörum. Slík innkaup 

geta verið takmörkuð við ákveðna vöruflokka, t.a.m. vélar og tæki eða tekið til venjulegra 

neysluvara. Þá reka slík félög gjarnan kaupfélag sem er smásöluverslun fyrir almenning og er 

því hverjum sem er heimilt að eiga þar viðskipti. Hins vegar má nefna vinnslu á ýmsum afurðum 

sem félagsmenn framleiða í atvinnurekstri sínum og sölu þeirra til annarra atvinnurekenda eða 

neytenda. Tvö meginstarfssvið samvinnufélaga eru innkaup á vörum og þjónustu annars vegar 

og vinnsla og sala afurða hins vegar. Ekkert er því síðan til fyrirstöðu að samvinnufélag starfi 

á báðum þessara sviða en þá er um að ræða blandaða starfsemi. 47 

Samvinnufélag getur verið stofnað til að vinna að hagsmunum félagsmanna á annan hátt en 

fyrrnefnd sjónarmið um innkaup og sölu afurða. Í því sambandi má nefna að sparisjóðirnir voru 

myndaðir á grundvelli samvinnu en á slíkum grunni má einnig telja til stéttarfélög landsins. 

Þrátt fyrir samvinnugrundvöllur sé til staðar, þá verður að hafa í huga að aðeins er um 

samvinnufélag að ræða, ef stofnun, skipulag og félagsslit þess samræmast ákvæðum laga um 

samvinnufélög við skráningu.48  

4.2. Gerðir samvinnufélaga 

Samvinnufélög hafa verið flokkuð eftir starfssviðum og verður nú greint frá helstu einkennum 

slíkra félaga og nefnd nokkur dæmi um landsþekkt félög.  

Innkaupa-og pöntunarfélög, markmið slíkra félaga er að annast vöruinnkaup fyrir félagsmenn 

en það geta verið bæði fyrir einstaklinga, til persónulegra þarfa, og/eða fyrir starfsemi 

atvinnurekenda. Almennt selja innkaupa-og pöntunarfélög beint til félagsaðila úr vörugeymslu 

og reka því ekki verslanir líkt og kaupfélög.49 

Kaupfélög eru líklega þekktasta tegund samvinnufélaga. Tilgangur þeirra getur falið í sér 

rekstur á verslun og/eða blandaðri starfsemi af ýmsum toga.50 Dæmi um kaupfélag í blandaðri 

starfsemi er Kaupfélag Skagfirðinga en helstu rekstrareiningar þess eru mjólkurafurðarstöð, 

kjötafurðastöð, Kjarninn þjónustuverkstæði, dagvöru- og ferðamannaverslun í Skagafirði og 

Verslunin Eyri.51 

                                                 
47 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattlagning samvinnufélaga. Bls. 35 
48 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattlagning samvinnufélaga. Bls. 35 
49 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattur á fyrirtæki. Bls. 602.  
50 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattur á fyrirtæki. Bls. 602. 
51 Kaupfélag Skagfirðinga. Starfsemi. Sótt af http://www.ks.is/is/starfsemi 
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Vinnslu-og sölufélögum er ætlað að annast vinnslu og framleiðslu á afurðum, svo sem kjöt og 

mjólk o.fl., og heildsölu þeirra. Atvinnurekendur eru því stórtækustu viðskiptamenn slíkra 

félaga.52 Þekkt dæmi um vinnslu-og sölufélag er til dæmis Sláturfélag Suðurlands svf. en það 

annast slátrun, úrvinnslu og sölu á framleiðslu félagsmanna. Þá flytur félagið inn vörur og 

stundar aðra verslun eftir því sem það styrkir sölu á framleiðslu félagsins.53 

Framleiðslusamvinnufélög eru stofnuð í þeim tilgangi að framleiða ákveðnar vörur eða 

afurðir.54 Dæmi um slíkt félag var Framleiðslusamvinnufélag Iðnaðarmanna en það var eitt 

umsvifamesta verktakafyrirtæki landsins árum áður eða allt þar til það var tekið til 

gjaldþrotaskipta árið 1989.55,56 

Blönduð samvinnufélög starfa almennt að vinnslu og/eða framleiðslu, vöruinnkaupum í 

heildsölu og sölu á vörum og þjónustu í smásölu. Þegar um slíkt ræðir er að jafnaði talað um 

blandaða starfsemi tveggja eða fleiri atvinnurekstrarþátta. Hérlendis gengur slíkt félag alla jafna 

undir nafninu kaupfélag.57  

Samvinnusamband er þegar þrjú eða fleiri samvinnufélaga, með lík verksvið, hafa komið sér 

saman um að mynda samband sem sérstakt félag, sbr. 60. gr. svfl. Slíkt samband er þá sérstakt 

félag með eigin réttindi og skyldur og telst því vera sjálfstæður skattaðili. Kunnugasta 

samvinnusambandið er vafalaust Samband íslenskra samvinnufélaga sem fjallað var um í kafla 

2.2. um upphaf samvinnufélaganna.  

Byggingarsamvinnufélög hafa það augnamið, sbr. 1. gr. laga nr. 153/1998 um 

byggingarsamvinnufélög, að reisa íbúðarhús fyrir félagsmenn sína til eigin afnota á sem 

hagkvæmastan hátt, ásamt öðrum byggingum sem teljast vera í eðlilegum tengslum við 

íbúðarhúsnæðið og reka lánastarfsemi fyrir félagsmenn sína. Samkvæmt 2. gr. fyrrnefndra laga 

þá fer félagsstofnun, skrásetning, félagsstjórn og félagsslit byggingarsamvinnufélags, eftir því 

sem við getur átt, eftir ákvæðum laga um samvinnufélög nr. 22/1991 og að teknu tilliti til 2. 

                                                 
52 Ásmundur G. Vilhjálmsson.(2003). Skattur á fyrirtæki. Bls. 602. 
53 Sláturfélag Suðurlands. (án dags).Starfsemi. Sótt af http://www.ss.is/um_ss/starfsemi/ 
54 Ásmundur G. Vilhjálmsson.(2003). Skattur á fyrirtæki. Bls. 602.  
55 Morgunblaðið (1998). Maðurinn er mælikvarði alls. Sótt af http://www.mbl.is/greinasafn/grein/387891/ 
56 Alþýðublaðið. (1979). Aðalfundur framleiðslusamvinnufélags Iðnaðarmanna. Sótt af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3223702 
57 Ásmundur G. Vilhjálmsson. (2003). Skattur á fyrirtæki. Bls. 603.  
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mgr. og 3. mgr. ákvæðisins. Gott dæmi um slíkan félagsskap er Byggingarsamvinnufélagið 

Samtök aldraðra en það hefur byggt vel á fimmta hundrað íbúða fyrir félagsmenn sína.58,59 

Húsnæðissamvinnufélög eru félög sem ætlað er að byggja, eiga og hafa yfirumsjón með rekstri 

íbúðarhúsnæðis, sem félagsmönnum þeirra er látið í té sem íbúðir með búseturétti sem tryggir 

þeim ótímabundin afnot af þeim gegn greiðslu búseturéttargjalds og búsetugjalds. Á sama máta 

er slíkum félögum heimilt að byggja, kaupa, eiga og reka húsnæði sem tengist starfsemi 

félagsins, svo sem þjónustu- og dvalarhúsnæði, sbr. 2. gr. laga nr. 66/2006 um 

húsnæðissamvinnufélög.  

Þrátt fyrir að margs konar gerðir samvinnufélaga séu til voru eins og áður sagði aðeins 35 

samvinnufélög skráð á Íslandi árið 2012. Hins vegar mætti nefna að flest þessara félaga sem 

nefnd hafa verið hér á undan sem dæmi um mismunandi gerðir samvinnufélaga eru nokkuð 

þekkt og hafa mörg hver starfað í fjölda ára. Það er því ekki að sjá að samvinnufélagaformið 

verði útdautt á næstu árum. 

  

                                                 
58 Samtök aldraðra (2006). Samþykktir samtakanna.  
Sótt af http://www.aldradir.is/index.php?option=content&task=view&id=24&Itemid=38 
59 Samtök aldraðra (2013). Fundargerð aðalfundar samtaka aldraðra 2013.  
Sótt http://www.aldradir.is/index.php?option=com_frettir&Itemid=26 
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5.  Samantekt 

Félag er hægt að mynda á grundvelli hugsjóna og segja má að samvinna einstaklinga í félagi, 

þeim til hagsældar sé skýr hugsjón. Lengi hafði slíkt félagsstarf verið reynt en það var ekki fyrr 

en að handfylli vefara í Rochdale á Bretlandi lögðu til grundvallarreglur, að slík hugsjón varð 

að veruleika. Þessar reglur sem kenndar eru við Rochdale voru barn síns tíma en slíkt 

fyrirkomulag reyndist vera kjörið fyrir fátæka íslenska bændur sem máttu sín yfirleitt ekki 

mikils gagnvart kaupmönnum og danskri verslun á þessum á síðari hluta 19. aldar. Stofnuð voru 

kaupfélög og almennt er saga íslenskra samvinnufélaga rakin aftur til stofnunar Kaupfélags 

Þingeyinga þann 20. febrúar árið 1882. Það var ekki fyrr en rúmum 40 árum síðar eða árið 1921 

að löggjafarvaldið áttaði sig á því að dómstólar landsins ættu í erfiðleikum með að fjalla um 

slíkan félagsskap, því hann var ekki skilgreindur með lögum. Var það talið ómögulegt í ljósi 

þess að þorri heimila í landinu naut góðs af samvinnufélögum á einn eða annan hátt. Í kjölfarið 

voru sett lög nr. 36/1921 um samvinnufjelög, þau voru síðan endurútgefin sem lög nr. 46/1937 

en þeim lögum var síðan breytt eftir það á tæplega 20 ára fresti eða árin 1938, 1958 og loks 

1977. Í kjölfar ályktunar Alþingis árið 1980 fór af stað umfangsmikil vinna við endurskoðun 

löggjafarinnar, þeirri vinnu lauk með lögum nr. 22/1991 um samvinnufélög sem eru enn í gildi 

með áorðnum breytingum.  

Skilgreining sem jafnan er notuð um samvinnufélög er að finna í fyrstu grein laga nr. 22/1991 

um samvinnufélög. Helstu einkenni félagaformsins er að finna í 2. málsl. 1. gr. en þar má nefna 

að félagatala er óbundin, stofnfé er ekki föst fjárhæð, félagsmenn og aðrir aðilar bera ekki 

persónulega ábyrgð á skuldbindingum félags. Í II. kafla laganna er fjallað um stofnun 

félagaformsins, þar er kemur fram hverjir mega stofna samvinnufélag, hvenær félagið telst 

löglega stofnað og hvernig lögum félagsins skal háttað. Mikilvægt er að skráning 

samvinnufélags og skráning á breytingu samþykkta félagsins sé gerð á tilhlýðilegan hátt því 

annars öðlast hún ekki gildi.  

Meginregla er að öllum eigi að vera heimilt að ganga í samvinnufélag ef þeir uppfylli 

aðildarskilyrði félagsins og aðeins er heimilt að víkja félagsmanni úr félaginu ef hann hefur 

brotið alvarlega gegn samþykktum félagsins eða hagsmunum þess. Réttindi félagsmanna erfast 

ekki né eru þau framseljanleg. Félagsmaður skal þá greiða aðildargjald sem rennur í stofnsjóð 

félagsins sem séreign hans. Stofnsjóðurinn er notaður við daglegan rekstur félagsins og með 

nýlegum lagabreytingum er nú hægt að úthluta hagnaði félagsins sem arði til félagsmanna. 

Séreignarhluta félagsmanns í stofnsjóði kemur aðeins til útborgunar við ákveðnar aðstæður 
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t.a.m. andlát hans, hann flyst á brott eða félaginu er slitið. Við endurskoðun laganna árið 1990 

var gerð sú nýjung að gera mönnum kleift að skipta félagi í tvær deildir, A-deild og B-deild. Sú 

fyrrnefnda yrði líkt og áður þekktist en hin síðarnefnda B-deild svipar margt um til hlutafélaga. 

Eigendur hluta í B-deild geta hlotið arð af hagnaði félagsins og þá ganga þeir hlutir kaupum og 

sölum. Hluthafarnir í B-deild njóta þó takmarkaðri réttinda en félagsmenn í samvinnufélagi, t.d. 

að enginn atkvæðisréttur fylgir slíkum eignarhluta.  

Félagsmenn bera ekki persónulega ábyrgð á heildarskuldbindingum félagsins umfram greiðslu 

aðildargjalds og eignaraðild í sjóðum félagsins. Ábyrgð félagsmanna í samvinnufélagi er að 

efni til eins og er að finna í lögum um hlutafélög og um einkahlutafélög, þ.e. þeir búa við 

takmarkaða ábyrgð. Hins vegar ef að ekki er rétt staðið að skráningu félags og viljayfirlýsingar 

eru gefnar áður en félagið telst vera lögaðili, þá geta félagsmenn verið persónulega ábyrgir fyrir 

slíkum löggerningum.  

Félagsfundur er æðsta vald í málefnum félagsins og allir félagar hafa jafnan atkvæðisrétt sem 

ráða úrslitum mála. Stjórn félagsins er kosin á aðalfundi og meirihluti hennar skal vera úr röðum 

félagsmanna, þá er nokkrum aðilum s.s. starfsmönnum og hagsmunasamtökum heimilt að 

tilnefna stjórnarmenn. Samvinnufélög með 50 starfsmenn eða fleiri þurfa að virða lögbundið 

kynjahlutfall í stjórn. Önnur ákvæði er gilda um stjórn og framkvæmdastjóra eru þá margt um 

lík lögum um hlutafélög og einkahlutafélög. Samvinnufélagi skal þá slíta ef að félagið uppfyllir 

eitthvað af þeim atriðum er fram koma í 62. gr. a. en þar má nefna ef félagsaðilar verða færri 

en fimmtán eða færri eða félagið vanrækir að senda samvinnufélagaskrá tilkynningar.  

Einkenni samvinnufélaga sem birtast í lögum nr. 22/1991 um samvinnufélög eru fjölmörg og 

erfitt að gera þeim góð skil í stuttu máli. Umfjöllun fræðimanna um félagaformið er nokkuð 

takmörkuð og ástæðan þar að baki er hugsanlega sú að margir telja að félagaformið sé í 

dauðateygjunum. Starfssvið samvinnufélaga er þó nokkuð vítt og tegundir þeirra margar, þrátt 

fyrir að færri félög séu starfandi í dag en hér árum áður, þá telur höfundur að rótgróin 

samvinnufélög hafi nokkuð sterka stöðu í dag. Helst má þar nefna kaupfélög sem eru enn 

starfandi ásamt ýmsum húsnæðis- og byggingarsamvinnufélögum. Hins vegar má segja að 

félagaformið líkt og það er í dag, virðist vera barn síns tíma. Því er ekki úr vegi að endurskoða 

löggjöfina sem félagaformið lútir að og reyna að endurskapa framúrstefnuna sem birtist í 

grundvallarreglum Rochdale fyrir tæpum 150 árum.  
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