
Aðalfundur árið 1989
Aðalfundur, haldinn á Hótel Loftleiðum, mánudaginn 5. júní  kl. 20,00.

Fundarstjóri var kosinn Sævar Reynisson og fundarritari Helgi Valsson.
Dagskrá:
1.  Skýrsla stjórnar
2.  Skýrsla skálanefndar
3.  Reikningar lagðir fram
4.  Lagabreytingar
5.  Kosning í stjórn og nefndir
6.  Félagsgjöld ákveðin
7.  Önnur mál

Fráfarandi formaður, Friðrik Halldórsson, flutti skýrslu stjórnar og þar kom fram að
haldnir hafi verið 14 stjórnarfundir og einn fundur með Suðurlandsdeild á Selfossi, sem
stofnuð var 16. janúar 1989 og eru félagar í henni um það bil 80. Á árinu var reistur
skáli sunnan undir Hofsjökli sem félagsmenn reistu. Lauslegt brunabótamat á honum er
í kringum 6 milljónir króna. Jeppaklúbbur Reykjavíkur og Landsamband íslenskra
vélsleðamanna gáfu styrki til byggingarinnar. Félagsmenn  söfnuðu fyrir og keyptu
rafstöð sem er staðsett við skálann. Á árinu var gefið út afmælisrit og einnig félagatal.
Stjórnin hefur átt í viðræðum við Sjóvá Almennar sem hafa beitt sér fyrir að flest
tryggingafélögin ætla að bjóða jeppamönnum að kaskótryggja bíla sína hvar sem er. Í
samvinnu við Toyota umboðið var haldinn Toyota dagur á Hellisheiði og tókst vel. Í
staðinn fær félagið hitaofn í skálann og félagsmenn afslátt á varahlutum. Stofnuð var
hjálparsveit sem hefur þann tilgang að aðstoða félagamenn við björgun verðmæta.
6. mai var haldinn vorfagnaður og tókst vel. Ákveðið hefur verið að halda sýningu í
haust.
Kristinn Kristinsson flutti skýrslu skálanefndar. Í henni kom fram að rétt eftir síðasta
aðalfund fékk félagið synjun um byggingarleyfi norðan Laufafells, og lagði skálanefnd
þá áherslu á að byggt yrði í Kisubotnum og framkvæmdir yrðu hafnar sem fyrst. Farin
var skoðunarferð með félagsmenn helgina 8. til 10. júlí sem 50 manns tóku þátt í. 11.
júlí var haldinn félagsfundur  þar sem staðsetning skálans var ákveðin. Byrjað var
helgina 15. til 17. júlí. Um verslunarmanna var skálinn reistur og gerður fokheldur.
19. til 21. ágúst var fyrst sofið í skálanum og 2. til 4. sept. var kamarinn smíðaður.
Ólafur Ólafsson gjaldkeri lagði fram uppgjör síðasta árs.
Tekjur: 1.329.365.- Gjöld: 746.781.- Tekjur umfram gjöld: 582.584.- Eigið fé:
1.699.035.- Eignir:1.699.035.- Byggingakostnaður skála: 1.388.424.-
Vegna þess hve framkvæmdir við skála gengu vel var ákveðið að auka fjárveitingu til
hans  frá því sem síðasti aðalfundur ákvað. Ekki hefur gengið sem skyldi að innheimta
vegna afmælisblaðsins og eru útistandandi skuldir þar. Skráðir félagsmenn eru 370 og
hafa 250 greitt félagsgjöld. Reikningar eru endurskoðaðir af Jóni Ingvasyni og Snorra
Ingimarssyni.
Garðar Skaptason kynnti lagabreytingar laganefndar. Ekki voru allir sammála hvort
leggja ætti lagabreytingarnar fram í einu lagi eða hverja grein fyrir sig.
Gert var hlé á fundinum meðan stjórn og laganefnd komu sér saman um hvað gera
skyldi. Ákveðið var að leggja hverja grein fyrir sig. Breytingartillögur fylgja með
fundargerðinni



já 26
nei 11

4, grein já 32
samþykkt

5, grein
nei 19 felld

já 34
nei 1

10 grein já 0
felld

Athugasemd var gerð við að leggja 10. grein sér, en ekki með 5. grein, þar sem ef hún

á að hvergi í lögum er getið aðseturs og varnarþings félagsins.

Stjórnarkjör.

Kristín Sigurðardóttir formaður
ritari

Jón Ingvason
Grétar Kjartansson meðstjórnandi

meðstjórnandi
Gunnar Sighvatsson varamaður og Valur Helgason varamaður.

Þorsteinsson.
Í laganefnd voru kosnir Friðrik Halldórsson, Þorgrímur St. Árnason og Ómar

Í húsnefnd voru kosnir Ragnar Kristinsson, Einar Sigurðarson, Emil Borg, Sigþór
Árnason og Karl Sigurjónsson.

Jónsson, Þórarinn Guðmundsson og úr stjórn Einar Ingi Sigurbergsson.
Endurskoðendur voru kosnir Ólafur Ólafsson og Steingrímur Friðriksson.

Önnur mál:
Ákveðið var að klára sem mest í skálanum í sumar. Einnig var ákveðið að halda

mánaðarmótin júlí - ág´ust.
Fram kom ábending um að lagabreytingarnar yrðu kynntar á síðasta félagsfundi

Tillaga um að kalla skálann Skálabotna þar til annað betra nafn finnst kom frá Ragnari
Kristinssyni.

Var frávísunartillagan samþykkt með 16 atkv, gegn 11.
Fundi var slitið kl. 00.30


