
Aðalfundur árið 1984

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 haldinn þann 29/3 1984 kl 20.00 í húsnæði Vélskóla
Íslands.

Sigfús Gunnarsson formaður setti fundinn og óskaði fundarmenn velkomna. Óskaði
hann síðan eftir fundarritara, og bað um uppástungur hjá fundarmönnum.
Var Garðar Skaptason skipaður fundarstjóri af fundarmönnum án mótmæla.

Dagskrá fundarins var:
1.  Setning fundar
2.  Tilnefning fundarstjóra.
3.  Skýrsla stjórnar.
4.  Önnur mál.
5.  Fundarslit.

Sigfús formaður flutti skýrslu stjórnar og reifaði helstu mál klúbbsins síðast liðið ár, svo
sem ferð sem farin var af félögum um síðustu páska yfir Kjöl. Skipan nefndar til þess
að tala við Bifreiðaeftirlit Ríkisins og árangur erfiðis hennar. Skýrði Sigfús  svo frá að
nefndin hefði útbúið skýrslu sem send hefði verið í Bifreiðaeftirlitið. Farið hefði verið á
fund við ráðamenn í eftirlitinu og nokkrar bifreiðar færðar í eftirlitið til sýnis og
upplýsinga.

Þá skýrði Sigfús frá því félagsstarfi sem fram hefði farið, svo sem félags og rabbfundum
að Fríkirkjuvegi 11, en þar hafði félagið fengið inni án endurgjalds. Skýrsla formanns
fylgir fundargerðarbók.

Næsta fundarefni var reikningar félagsins og gerði Hafþór Ferdinandsson gjaldkeri
grein fyrir þeim.

Var nú komið að stjórnarkjöri og kvaðst Sigfús formaður ekki gefa kost á sér.
Þessir menn voru kjörnir í stjórn:

Formaður: Garðar Skaptason
Ritari: Snorri Ingimarsson
Gjaldkeri: Þorvarður Hjalti Magnússon
Meðstjórnandi: Bergþór Bjarnason
Meðstjórnandi; Hafþór Ferdinandsson

Endurskoðandi: Jón Ólafsson
Endurskoðandi: Sigfús Gunnarsson

Þá var komið að liðnum Önnur mál og var þar fyrsta mál félagsgjöld og var ákveðið að
þau skyldu verða kr: 300.-



Fundurinn samþykkti að stjórnin skipaði nefnd til þess að halda áfram við
Bifreiðaeftirlit Ríkisins.

Tillaga kom fram að leitað yrði eftir því að félagar tækju að sér að stika leiðina inn að
Hveravöllum gegn einhverri þóknun. Tillagan var samþykkt samhljóða. Tillaga þessi
kom frá Hafþóri Ferdinandssyni.

Tillaga um að fá niðurfellingu gjalda af talstöðvum fyrir félagsmenn. Höfðu
fundarmenn mikinn áhuga fyrir að þetta yrði kannað rækilega.

Tillaga kom frá Snorra Ingimarssyni að ná til fleiri hópa jeppaeigenda í þeim tilgangi
að gera fleiri virka í félagsskapnum og ná þeim næst í stjórnarstörf.

Ýmis mál voru rædd fram og aftur án niðurstöðu svo sem hvort félagið skyldi gefa kost
á sér til björgunarstarfa í neyðartilfellum og þá í tengslum við niðurfellingu gjalda af
talstöðvum. Niðurstaða fékkst ekki.

Fundi slitið


