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SÍM kosning 2022 Aðalfundur SÍM 2022 

BHM kosning 2 

Upplýsingar um þátttakendur 
 

Hlutfall svara 41,64% 

Fjöld með þátttökurétt 867 

Svör 361 

Fjöldi sem ekki tók þátt 506 

Hófu þátttöku 373 

Luku þátttöku 361 

Hlutfall þeirra sem luku þátttöku 96,78% 

Póstar sem hafa verið skoðaðir 0 

Meðaltími 00:02:29 

Dags. síðasta svars 14.05.2022 11:50 

 

 



SÍM kosning 2022 Aðalfundur SÍM 2022 

BHM kosning 3 

Kosning um formann SÍM 2022 
Rafrænn kjörseðill 

 

Kosið er um formann til næstu tveggja ára. Hver félagsmaður hefur eitt atkvæði. 

Fjöldi atkvæða ræður úrslitum. 
Veldu þann sem þú vilt kjósa sem næsta formann. Athugið að einnig er hægt að velja að skila auðu 

atkvæði. Greiðið því næst atkvæði um kjör meðstjórnenda. 

 
 

Svar Fjöldi Prósenta 

Anna Eyjólfsdóttir 284 78,67% 

Bryndís Björnsdóttir 65 18,01% 

Skila auðu 12 3,32% 

Samtals 361 100,00% 

 



SÍM kosning 2022 Aðalfundur SÍM 2022 

BHM kosning 4 

Kosið er um tvo aðalmenn í stjórn. Hver félagsmaður hefur tvö atkvæði og ekki 

er hægt að kjósa sama frambjóðandann oftar en einu sinni. Þeir tveir frambjóðendur 

sem fá flest atkvæði verða aðalmenn í stjórn félagsins. 
Veldu allt að tvo frambjóðendur til stjórnar. Athugið að einnig er hægt að velja að skila auðu 

atkvæði. Smelltu svo á "kjósa" hnappinn og staðfestu því næst val þitt. 

 
 

Svar Fjöldi Prósenta 

Bryndís Hrönn Ragnarsdóttir 66 9,78% 

Freyja Eilíf 181 26,81% 

Hannes Lárusson 31 4,59% 

Hlynur Helgason 231 34,22% 

Wiola Ujazdowska 88 13,04% 

Þóra Karlsdóttir 73 10,81% 

Skila auðu 5 0,74% 

Samtals 675 100,00% 

 



SÍM kosning 2022 Aðalfundur SÍM 2022 

BHM kosning 5 

Upplýsingar um tölfræðiúrvinnslu 
 

A. Töflur 

Niðurstöður fyrir hverja spurningu eru birtar í töflum og gröfum. Texti spurningarinnar sést 

efst í töflunni. Í töflunni eru birtir allir svarmöguleikar ásamt FJÖLDA þeirra sem velja hvern 

svarmöguleika, Prósentutölur og Vikmörk hlutfalla. Töflurnar sem birta samkeyrslu (greiningu) 

spurninga sýna HEILDARFJÖLDA svarenda sem svara tiltekinni spurningu, sniðmengi svara eru þeir 

þátttakendur sem svara báðum spurningum, þ.e. þeirri sem verið er að greina og þeirri sem verið 

er að greina eftir. Niðurstöður útreikninganna má birta ýmist eða bæði sem PRÓSENTU- eða 

FJÖLDATÖLU. 

 

B. Öryggismörk 

Til að meta gildi niðurstaða rétt þarf grundvallarskilning á vikmörkum hlutfalla. Vikmörk 

hlutfalla segja til um hversu nálægt rétt niðurstaða er með einhverri tiltekinni vissu. Sem stendur 

segir þessi tala okkur með 95% vissu að hlutfall svarenda liggi á útreiknuðu bili +/- vikmörkin 

(hlutfall svara getur auðvitað ekki orðið minna en 0% eða meira en 100%). Dæmi: sé hlutfall 

svarmöguleikans “mjög gott” 78% og vikmörkin 4,5%, er vitað með 95% vissu að hlutfallið liggur á 

bilinu, 73,5% - 82,5% (78% +/- 4,5%). 

 

C. Gröf 

Gröf í kerfinu geta verið stöplarit, kökurit eða línurit. Ritin myndgera niðurstöður fyrir 

einstaka spurningar. 

 


	Upplýsingar um þátttakendur
	Kosið er um formann til næstu tveggja ára. Hver félagsmaður hefur eitt atkvæði. Fjöldi atkvæða ræður úrslitum.
	Kosið er um tvo aðalmenn í stjórn. Hver félagsmaður hefur tvö atkvæði og ekki er hægt að kjósa sama frambjóðandann oftar en einu sinni. Þeir tveir frambjóðendur sem fá flest atkvæði verða aðalmenn í stjórn félagsins.
	Upplýsingar um tölfræðiúrvinnslu

