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Stefnumótun 2013 – 2014 

Inngangur 

Á aðalfundi félagsins 19. mars 2013 var samþykkt tillaga um að stjórn 
þess skipaði starfshóp til að móta framtíðarsýn KB til næstu 10 til 15 ára. 
Tillögur eða drög hópsins að framtíðarsýn KB yrðu lagðar fyrir næsta 
aðalfund. 

Með hliðsjón af  samþykkt aðalfundar skipaði stjórnin starfshóp sem skyldi 
móta stefnu KB til næstu 10 til 15 ára. Í honum voru Guðrún 
Sigurjónsdóttir, bóndi og rekstrarfræðingur, Glitstöðum, formaður stjórnar 
KB; Heiðar Lind Hansson, blaðamaður og sagnfræðingur; Einar Eyjólfsson, 
ráðgjafi hjá SSV og viðskiptafræðingur og Ásdís Helga Bjarnadóttir, 
endurmenntunarstjóri LBHÍ og búvísindamaður. Guðsteinn Einarsson 
kaupfélagsstjóri var starfshópnum til aðstoðar. 

Starfshópurinn átti fundi með Jóni Sigurðssyni f.v. rektor á Bifröst og 
Skúla Skúlasyni stjórnarformanni Kaupfélags Suðurnesja og Samkaupa hf.   
Jón og Skúli fluttu hópnum erindi um vettvang samvinnumála í heiminum 
og hér á landi í fortíð og nútíð ásamt tækifærum sem byðust 
samvinnumönnum víða um heim.  

Starfshópurinn stóð einnig fyrir tveimur stefnumótunarfundum. Sá fyrri 
var kynningar- og umræðufundur með félagskjörnum deildarstjórnum KB 
og stjórn félagsins, í Gamla mjólkursamlaginu við Skúlagötu í Borgarnesi 
fimmtudaginn 7. nóvember 2013. Alls mættu þar 22 félagskjörnir 
deildarstjórar og stjórnarmenn í KB auk starfshópsins.  

Síðari fundurinn var með ungu fólki á félagssvæði KB í Hótel Borgarnesi 
laugardaginn 18. janúar 2014. Þar mættu 10 manns ásamt starfshópnum 
og einum stjórnarmanni í KB. Þar var starfsemi KB og starfshættir 
samvinnufélaga kynnti.  Fundarmönnum var skipt í hópavinnu  þar sem 
kallað var eftir viðhorfum fundarmanna til KB og samvinnufélagsformsins, 
hugmyndum að tækifærum sem byðust í héraði og leitað eftir því hvar 
fundarmenn sæju KB fyrir sér í framtíðinni.  

Báðir fundir voru afar gagnlegir og umræður þar bæði fjörugar og líflegar. 

Það er skoðun starfshópsins að ný framtíðarsýn og nýir 

starfshættir Kaupfélags Borgfirðinga eigi að taka mið af 



hugmyndafræði og starfsháttum samvinnufélaga eins og þeir eru 

skilgreindir af ICA alþjóðasamtökum samvinnumanna 

(http://ica.coop/en/whats-co-op) 

 

Niðurstöður og tillögur starfshópsins er að finna í þeim drögum sem hér 
fylgja með. 

Gögn vegna þessarar vinnu, sem safnað var, verða tiltæk til frekari 
upplýsingar þeim sem áhuga kunna að hafa á að kynna sér málin betur. 

Á aðalfundi KB 20. mars voru drög þessi samþykkt, en vinnuhóp falið að 
lagfæra skv. athugasemdum sem fram komu á fundinu. 

Endanleg stefnumótun var síðan samþykkt af stjórn Kaupfélags 
Borgfirðinga svf á fundi hennar þann 14. apríl 2014. 

 

Stefnumótun fyrir Kaupfélag Borgfirðinga svf. 

Grundvöllur félagsins 

• Kaupfélag Borgfirðinga svf. er samvinnufélag, opið öllum íbúum á 
félagssvæðinu. 

• Hver félagsmaður í samvinnufélaginu hefur eitt atkvæði óháð stofnfjáreign 
eða annarri fjármögnun. 

• Félagssvæðið nær yfir Vesturland, frá Hvalfjarðarbotni í suðri að Kjálkafirði 
í vestri. 

• Markmið félagsins er að vinna að hagsmunum félagsmanna og 
félagssvæðisins með virku samstarfi félagsmanna, samstarfi við önnur 
samvinnufélög og önnur félagasamtök. 

• Félaginu stýrir stjórn sem er lýðræðislega kjörin á aðalfundi ár hvert. 

 

Starfsemi félagsins 

Félagið er samvinnufélag á neytendasviði og á sviði atvinnuuppbyggingar og 
atvinnuþróunar á félagssvæðinu. Starfsemi þess og starfshættir eru í anda 
hugmyndafræði samvinnumanna eins og henni er lýst í skilgreiningu 
alþjóðasamtaka samvinnufélaga (ICA) (http://ica.coop/en/what-co-op/co-
operative-identity-values-principles) 

 



Tengsl við félagsmenn 

Félagið uppfæri heimasíðu sína, kb.is, þar sem finna má margvíslegar 
upplýsingar um starfsemi þess. Heimasíðan eflir líka samstarfið í anda 
samvinnumanna.  

Heimasíða eða fésbókarsíða félagsins verður rafrænn umræðuvettvangur fyrir 
félagsmenn og viðskiptavini.  

Félagið stefnir að því að gefa reglulega út rafrænt fréttabréf með upplýsingum 
um starfsemina.  

 

Stefna og áherslur í eflingu ímyndar og þekkingar á KB 

1. Ný heimasíða og aukin virkni hennar. 

2. Samfélagsmiðlar og skipulögð nýting þeirra. 

3. Uppbygging menningar- eða samfélagssjóðs. 

4. Árleg kynning á starfsemi KB og samvinnufélaga tengt aðalfundi ár hvert. 

 

Arður til félagsmanna 

Stefnt skal að því að arður af rekstri félagsins og fyrirtækja þess skili sér til 
félagsmanna með eftirfarandi hætti: 

1. Með afslætti af viðskiptum við félagið og fyrirtæki í eigu þess. 

2. Með stuðningi félagsins og fyrirtækja í eigu þess við samfélagsleg verkefni 
á félagssvæðinu og samfélagssjóði sem hafa það hlutverk að styðja  
einstaklinga og félagasamtök til uppbyggingar á félagssvæðinu. 

3. Með greiðslu vaxta á stofnsjóði þegar afkoma er jákvæð, skv. ákvörðun 
aðalfundar og skv. tillögu stjórnar, þó aldrei hærri en sem samsvarar 
meðalvöxtum Seðlabanka Íslands. 

 

Samfélagsleg ábyrgð 

Félagið starfi með langtímahagsmuni félagsmanna og félagssvæðisins að 
leiðarljósi. 

Félagið skal rekið í anda hugmyndafræði samvinnumanna og á grundvelli 
sjálfshjálpar, sjálfsábyrgðar, lýðræðis, jöfnuðar, jafnréttis, sjálfbærni og 
samvinnu. 



Kaupfélag Borgfirðinga tekur virkan þátt  í verkefnum er stuðla að framförum og 
uppbyggingu atvinnulífs og samfélagsins á félagssvæðinu. 

 

 

Umhverfismál 

Kaupfélag Borgfirðinga leggur áherslu á að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum 
og hvetur til aukinnar umhverfisvitundar á félagssvæði sínu.  

Áhersla er lögð á að kaupa inn vistvæn aðföng og stuðla að sem bestri nýtingu 
þeirra.  

KB ber virðingu fyrir umhverfinu og reynir eftir fremsta megni að lágmarka 
umhverfisáhrif starfsemi sinnar.  

 

Fyrirkomulag félagslegs rekstrar 

Áhersla skal lögð á að allur rekstur á vegum félagsins sé innan þess í 
samvinnufélagsformi.  

Félagið tekur þátt í rekstri félaga með öðru rekstrarformum ef það er talið 
nauðsynlegt, t.d. þegar um er að ræða samstarf við önnur samvinnufélög, 
fyrirtæki eða einstaklinga. 

Upplýsingar um rekstur hlutafélaga, sem KB á hluti í, skulu birtar á deildar-og 
aðalfundum þannig að félagsmönnum sé haldið upplýstum um alla þætti 
starfseminnar. 

Stjórn setji félaginu starfsáætlun til skemmri tíma og kynni á aðalfundum. 

 

Markmið í rekstri og efnahagslegri stöðu 2014-2019 

Meginmarkmið í fjárhagslegri afkomu næstu fimm árin verði að greiða niður 
skuldir og styrkja fjárhagslega stöðu. 

Ekki verði farið í ný verkefni nema tryggt sé að þau styðji við meginmarkið í 
fjármálum í formi bættrar afkomu og bættrar fjárhagslegrar stöðu. 

Eigið fé félagsins um áramót 2013-2014 er 264 milljónir króna eða um 27% af 
efnahag.   

Markmið með rekstri til 2019 er að eigið fé verði a.m.k. 330 milljónir króna eða 
35% af efnahag. 



Langtímaskuldir eru í árslok 2013 640 milljónir króna. Stefnt skal að árlegri 
niðurgreiðslu þeirra þannig að í árslok 2019 verði þær komnar í 550 milljónir 
króna. 

Í þessum markmiðum er ekki gert ráð fyrir uppfærslu hlutafjáreignar eða 
söluhagnaði af hlutafjáreignum. 

Fjárhagsleg markmið verði endurskoðuð með reglubundnum hætti.   

 

Starfsáætlun til skemmri tíma 

• Uppfærsla heimasíðu. 

• Uppsetning á fésbókarsíðu auk annarra svæða á mikilvægum 
samfélagsmiðlum. 

• Söfnun netfanga félags- og viðskiptamanna. 

• Samningur við aðra eigendur Samkaupa um frekari þróun 
félagsmannakorts.  

• Bjóða nýsköpunarfyrirtækjum eða öðrum fyrirtækjum laust húsnæði í 
fasteignum sínum. 

• Kanna kosti þess að stofna húsnæðissamvinnufélög á leigumarkaði á 
félagssvæðinu. 

• Skipuleggja kynningardag í aðdraganda aðalfundar með það að markmiði 
að fjölga félagsmönnum. 

• Skipuleggja a.m.k. tvo kynningarfundi á ári (t.d. morgunverðarfundi) þar 
sem flutt verða erindi um nýsköpun, viðskiptatækifæri, samvinnustarf og 
önnur framfaramál félagssvæðisins. Markmiðið verði að að fundirnir hreyfi 
við umræðu um framfaramál og að erindin kveiki nýjar hugmyndir hjá 
fundarmönnum. 

• Gefa út rafrænt fréttabréf a.m.k. þrisvar á ári. 


