
 Aðalfundur árið 1985
Aðalfundur, haldinn á Hótel Loftleiðum, mánudaginn 4. mars kl. 20,30.

Garðar Skaptason formaður setti fundinn og stakk upp á að fundarstjóri yrði kosinn.
Mælti hann með Pétri Sigurðssyni og var hann kosinn einróma. Snorri Ingimarsson var
kosinn fundarritar..

Dagskrá fundarins var á þessa leið.
1.  Skýrsla stjórnar.
2.  Reikningar.
3.  Lagabreytingar.
4.  Kosning stjórnar og endurskoðenda.
5.  Kaffihlé.
6.  Önnur mál.

Garðar flutti skýrslu stjórnar og á hún að finnast í skjalamöppu.
Hjalti útskýrði reikningana.
Lagabreytingatillögur voru engar.

Þá var komið að kosningu nýrrar stjórnar og tveggja endurskoðenda.
Nokkrar umræður spunnust um þetta mál vegna þess að ákveðnum hóp manna var stillt
upp til stjórnarsamstarfs. Samþykkt var að kosin skyldi uppstillinganefnd sem skyldi sjá
um þessa hluti fyrir næsta aðalfund. Það voru nokkrir nefndir.
Sigurður B. Sigurðsson, Gunnar Sighvatsson, Gísli Þorsteinsson, Skúli Ágústsson og
Kristinn Sveinsson. Sigurður, Skúli og Kristinn voru kosnir með 20 atkv. hver, Gunnar
fékk 14 og Gísli 7.

Þessir gáfu kost á sér í stjórn:

Garðar Skaptason Formaður
Árni Brynjólfsson Gjaldkeri
Þorvarður Hjalti Magnússon Ritari
Kolbeinn Pálsson Meðstjórnandi
Þorgrímur Árnason Meðstjórnandi

Þeir voru allir sjálfkjörnir og staðfesti fundurinn kjör þeirra með lófataki.

Næst lá fyrir kosning tveggja endurskoðenda. Nefndir voru Sigurður B. Sigurðsson,
Snorri Ingimarsson og Jón V. Ólafsson. Sigurður hlaut 11 atkv. en Jón og Snorri 20
atkv. hvor og eru því endurskoðendur á næsta starfsári.

Nú var komið að kaffihléi og að því loknu voru ýmis mál rædd.
Margar fyrirspurnir og uppástungur bárust frá fundarmönnum.
Fyrst barst uppástunga um árshátíð. Eftir nokkrar umræður kom í ljós í
handauppréttingum að meirihluti vildi árshátíð og eins var meirihluti fyrir að halda hana
utan borgarmarka. Samþykkt var að kjósa formann skemmtinefndar og var Guðbjörn
Grímsson kosinn.



Samþykkt var tillaga gjaldkera um að félagsgjöld yrðu kr. 500.- á ári nu “85 - “86.

Fleiri tillögur komu, t.d. um að halda jeppasýningu eða ökuleikni. Þessar hugmyndir
voru ræddar, en engin samþykkt gerð.

Einnig kom fram hugmynd um að fá styrktarmeðlimi í félagið. Það yrðu þá helst þeir
sem hefðu haf af því að efla jeppaíþróttina.

Umræður urðu fjörugar og margt fleira bar á góma, t.d. fjáröflun og bar þar merkjasala
hæst. Formaður tilkynnti að þetta mál skildi athugað.

Að umræðum loknum sýndi Skúli Ágústsson gamlar 8 mm fjölskyldumyndir úr
ferðalögum á Veapon bílum á árunum 1967 - 1971. Þarna voru meðal annars sýndar
myndir frá Landmannalaugum, Syðra Fjallabak og leiðinni suður fyrir Hofsjökul. Þessar
myndir sýndu vel ferðatæknina á þessum tíma og hve margt hefur breyst á 15 árum í
þeim málum.

Þessum líflega aðalfundi lauk um kl 23.30.

Fundarritari var Snorri Ingimarsson


