
Aðalfundur árið 1986
Aðalfundur, haldinn á Hótel Loftleiðum, mánudaginn 3. mars kl. 20,30.

Garðar Skaptason setti þennan þriðja aðalfund Ferðaklúbbsins 4x4.
Formaðurinn stakk upp á að fundarstjóri yrði kosinn Friðrik Halldórsson og var það
samþykkt. Einnig stakk hann upp á að fundarritari yrði kosinn Þorvarður Hjalti
Magnússon, og varð það einnig samþykkt.

Dagskrá fundarins var að öðru leyti sem hér segir:
Nr. 1 Skýrsla formanns
Nr. 2 Skýrsla gjaldkera
Nr. 3 Fyrirspurnir og kaffihlé
Nr. 4 Kosning stjórnar
Nr. 5 Kosning endurskoðenda
Nr. 6 Kosning laganefndar
Nr. 7 Önnur mál

Garðar Skaptason flutti skýrslu um störf félagsins síðastliðið ár. Kom hann inn á ýmis
mál svo sem hönnun á hinu nýja merki félagsins. Bílasýningu sem klúbburinn stóð fyrir
19. mai 1985. Samvinnu við Bifreiðaeftirlit Ríkisins. Setningu reglugerðar í framhaldi
af því og ýmis önnur mál í félagsstarfinu.
Að öðru leyti vísast til segulbandsupptöku af máli hans.

Þessu næst kom skýrsla gjaldkera, en reikningar voru samþykktir af endurskoðendum.

Að þessu loknu gafst mönnum kostur á að beina spurningum til stjórnarinnar. Komu
fram spurningar um reikning sem liggur hjá Bifreiðaeftirlitinu. Einnig var spurt um
væntanlegt blað. Spunnust nokkrar umræður um þessi mál og fleiri.

Eftir kaffihlé var fyrst á dagskrá kosning stjórnar. Formaður stakk upp á eftirtöldum
mönnum í stjórn:

Formaður:               Friðrik Halldórsson
Ritari:            Þorvarður  Hjalti Magnússon
Gjaldkeri:            Árni Brynjólfsson
Meðstjórnandi: Þorgrímur St. Árnason
Meðstjórnandi: Ævar Gíslason

Ekki komu fram fleiri uppástungur um menn í stjórn. Þessi stjórn var því kjörin með
dynjandi lófataki.
Þessu næst var kosning endurskoðenda. Þeir voru endurkjörnir, þ.e. Jón V. Ólafsson
og Snorri Ingimarsson.

Þessu næst var kosning nefndar til að skoða lög félagsins. Í þessa nefnd voru kosnir
Garðar Skaptason og Bjarni Guðmundsson.



Undir liðnum “Önnur mál” var komið víða við. Fundurinn var sammála um það að
leggja niður uppstillinganefnd þá sem kosin var á síðasta aðalfundi og var því ekki
kjörið í hana á ný.

Garðar kom með fyrirspurn til fundarins um hvort menn hefðu áhuga á utanlandsferð,
t.d. til U.S.A. eða Evrópu. Í ljós kom töluverður áhugi fyrir slíku og stjórninni falið að
athuga málið.
Ýmislegt fleira var rætt, svo sem árshátíð og þau verkefni sem eru framundan.
Einnig var rætt um tilhögun funda og fundarefni.

Fundurinn þakkaði stjórn og dekkjanefnd vel unnin störf í Bifreiðaeftirlitsmálum með
miklu lófataki.

Einnig voru fráfarandi formanni þökkuð vel unnin störf í þágu félagsins undanfarin ár.
Þetta var gert með dynjandi lófataki.

Fundi var síðan slitið rétt fyrir kl. 23.00
Á eftir ræddu menn málin sín á milli í rólegheitum.

Ritari.


