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Nefndasvið um sagnir; Ö gm undur Jónasson 
M orgunbiaðið - Fréttir; R U V - fre ttas to fa  utvarps 
Frum varp um breytingar á lögum  um trúfé lög

Lífsskoðunarfé lag e r v íð tæ kara  hugtak en trúféíag. Ölí trúfé lög eru lífskoðunarfé lög. AS Í er dæ m i um sam tök 
lífsskoðunarfé laga. A S Í gæ ti þannig hvatt að ildarfé lög sín tii að gangast fy rir nám skeiðum  fyrir ung linga um 
verka lýðsm á l og fle ira  og s tað fest þáttöku þeirra ( s líkum  nám skeiðum  árið  sem  ung lingarn ir verða 14 ára og kallað 
athöfn ina ferm ingu að fyrirm ynd trú fé lags sem  nefn ist S iðm ennt. Eru s tjó rnm ála fé lög ekki líka llfsskoðunarfé lög?
Ég tel þannig að fyrirhugaða r b reytingar á fögum um trúfélög varhugaverðar. M ér finnst tvennt kom a til greina. A nnars 
vega r verð i orð inu "trú fé lag" breytt í "lífsskoðunarfé lag" þannig að  öli fé lög sem  falla und ir he itið  lífsskoðunarfé lag geti 
öð last hlutdeild I sóknarg jö ldum  og fre ls i frá faste ignagjö ldum  a f fé lagshe im iium  sínum  m eð því að skrá  sig sem  
lífsskoðunarfé lag hjá ínnanrík isráðuneytinu. H ins vega r verði lögin látin standa öbreytt og iífsskoðunarfé lögum  sem 
viija kræ kja sé r í sóknarg jö ld  og fre ls i frá  faste ignag jö ldum  verði ben t á að setja  trúargrunn sinn, öðru nafni 
s iðm enntargrunn eða lífsskoðunargrunn, n iður á blað og senda inn til innanrík isráðuneytis ins um ie ið og þau sæ kja 
um að verða skráð sem  trúfélag.
S tíg ið varlega til ja rð a r háttv irtir a lþ ing ism enn og ráðhnerrar.
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