
Aðalfundur árið 1992
Aðalfundur, haldinn á Hótel Loftleiðum, mánudaginn 4. mai  kl. 20,00.

Steingrímur Friðriksson formaður setti fundinn og gerði að tillögu sinni að Bjarni
Gunnarsson yrði kosinn fundarstjóri og  Ólafur Ólafsson fundarritari. Sú tillaga var
samþykkt. Bjarni Gunnarsson tók þá við fundarstjórn. Hann sagði að rétt hefði verið að
fundarboðun staðið.

Fyrsta atriði var skýrsla formanns, Steingríms Friðrikssonar. Sú skýrsla er til vélrituð.
Fjallar hún m.a. um árshátíð, MILJÖ 91, fjölskylduferð, Toyota daginn, stikuferð,
dýnuferð Glóbus, styrk frá OLÍS, styrki frá félaginu til deilda, útgáfustarfsemi, fund
með Umhverfisráðherra o.fl.
Þá kom Steingrímur í umræðu sinni inn á bílasýninguna og húsnæðissamning við
Ferðafélag Íslands.
Aað lokum þakkaði hann samstarf við félagsmenn.

Síðan voru umræður opnaðar um skýrslu stjórnar, en enginn tók til máls og var því
skýrslan samþykkt.

Þvínæst var skýrsla gjaldkera, Ómars Sigurðssonar. Fyrst var fjallað um sýningu.
Spurning kom upp um ferðakostnað, en það var m.a. kostnaður í sambandi við ferðir
Eyþórs Ólafssonar.

Þvínæst var fjallað um rekstrarreikning, tekjur og gjöld. Friðrik Halldórsson spurði um
mismun á kostnaði og tekjum í sambandi við blað félagsins. Þ.e. 248.260.- á móti
48.450.-. Upplýst var að ekki væru allir reikningar farnir í innheimtu.
Sami spurði um fjölda greiddra félagsmanna, en þeir eru tæplega 400.

Þvínæst var farið yfir efnahagsreikning, og kom fram að tryggingaverðmæti Setursins
er u.þ.b. 8, 6 milljónir króna.

Friðrik spurði hvort þörf væri á að geyma svona mikið fé á almennum bankareikningum
eins og gert er.
Svarað var að það væri ekki naupsynlegt, en mikil innkoma hefði verið upp á síðkastið,
auk þess sem greiða þyrfti húsaleigu til F. Í. og áætlun væri um allt að 400.000.- króna
rekstrarkostnað félagsins í sumar.

Fyrirspurnir um reikninga félagsins komu engar til fundarstjóra og voru því reikningar
félagsins samþykktir.

Síðan gekk út listi yfir ógreidda félagsmenn og munu þeir verða strikaðir út, sem ekki
hafa greitt félagsgjöld í 2 ár.

Næsti liður var skýrslur nefnda.
Fyrstur var Þórarinn Guðmundsson frá hjálparsveit. Fjallaði hann um ferð í Nýjadal
eftir páska, en sú ferð tókst ekki í fyrstu tilraun, en í seinni tilrau fór Ægir Bjarnason
ásamt fleirum og tókst sú ferð.



Fyrirspurn frá Friðrik Halldórssyni um hver borgi ef farnar séu tvær ferðir og önnur
tekst ekki, t.d. hvort eki hafi verið útséð með veður í fyrra skiptið.
Svarað var að spáin hafi verið slæm, en menn hafi verið bjartsýnir og spár rættust ekki
alltaf.
Upplýst var að ekki hafi náðst í hjálparsveit í fyrra skiptið.
Friðrik upplýsti að eigandinn væri sjómaður og hefði viljað sækja bílinn sem fyrst.

Næstur var Karl Sigurjónsson frá skálanefnd.
Upplýsti hann um frágang á viðbyggingu, steniklæðningu og millilofti. Þá hefði þak
veirið málað og rafstöð flutt í gám. 5 vinnuferðir voru farnar á síðasta ári og hafi
þáttaka verið dræm.
Fram kom að mesti gistifjöldi hafi verið 76 manns eina nótt um páska.
Sveinbjörn Halldórsson upplýsti um tekjur og kostnað af skála.
Friðrik Halldórsson spyr um framtíðarsýn, hvað eigi að fera á næstunni.
Eftir er að panilklæða svefnloft, útbúa salerni og ganga frá húsi.
Friðrik telur vanta að auglýsa verkþætti fyrir vinnuferðir.

Næstur var Jón Bergsson úr ritnefnd. Tilkynnti hann að hann gæfi ekki kost á sér áfram
til starfa í ritnefnd, en hann hefur starfað í henni í 2 ár.
Upplýsti hann að Setrið hefði komið út 9 sinnum árið 1991 og 11 sinnum 1992 auk
hátíðarútgáfu á síðasta ári, eða alls 21 skipti.
Hann taldi nefndir ekki nota blaðið nóg.
Hann vísaði á Einar Óskarsson í sambandi við innheimtu auglýsingareikninga vegna
hátíðarútgáfu.
Að lokum þakkaði hann samstarfið við ritnefndarstörfin.

Næstur var Þorvarður Hjalti Magnússon úr tækninefnd.
6 fundir voru haldnir með Bifreiðaskoðun. Helstu málefnin voru m.a. breyttar
dekkjareglur, stýrisbreytingar í Toyota Hilux, hraðamælar innan ákveðinna marka o.fl.
Þá hefur verið unnið að álagsmælingum í stýri og smíðaður sérstakur mælir í því
sambandi. Þá fór tækninefnd til deilda félagsins á árinu.
Engar fyrirspurnir komu til tækninefndar.

Næstur var Sigurgeir Þórarinsson frá umhverfisnefns.
Vildi hann leggja niður heitið “Áróðursnefnd” úr heiti nefndarinnar. Haft hefur verið
samband við Náttúruverndarráð á árinu. Einnig hefur verið samvinna við
Sjálfboðaliðasamtökin um Náttúruvernd og er fyrirhuguð ferð í Lakagíga í sumar.
Þá kom upp tillaga um að taka land í fóstur með landgræðslu á ákveðnu svæði.
Snorri Ingimarsson spurði um stefnumótun á hálendinu.
Upplýst var að málið væri í biðstöðu þar sem sveitarfélög hefðu stoppað málið.
Þá var rætt um skálamál og gjaldtöku.
Kynnt var bréf frá Alþingu um umhverfismál.
Að lokum var minnt á að umhverfisnefnd er stjórnskipuð nefnd, en ekki kosin á
aðalfundi, og talið brýnt að það yrði gert á næsta aðalfundi.

Næsti fundarliður var um tillögur.

1, tillaga frá Ómari Sigurðssyni gjaldkera um hækkun félagsgjalds úr 2.900.- í 3.000.-
krónur. Ekki var talin þörf á meiri hækkun vegna góðrar afkomu.



Tillagan var samþykkt.

2, tillaga frá Sigurgeir Þórarinssyni um 100.000.- kr. framlag til umhverfisnefndar.
Fé skyldi varið til auglýsinga, ferðar með Sjálfboðaliðasamtökunum og
gróðursetningarferðar ásamt áróðursherferðar um verslunarmannahelgi.
Tillagan var samþykkt.

Í framhaldi af þessu kom tillaga frá Friðrik Halldórssyni um samstarf vil L.Í.V. um
ruslapokadreyfingu og bæklinga um ferðir útlendinga í samvinnu við aðra.

3, tillaga frá tækninefnd um 50.000.- kr. framlag til mælasmíði.
Tillagan var samþykkt.

4, tillaga um inngöngu Skagafjarðardeildar frá Hermanni Halldórssyni formanni hennar.
Tillagan var samþykkt.

Að þessu loknu var hlé í 15 mínútur.

Eftir hlé fór fram stjórnar og nefndakjör.

1, kosning stjórnar.
Fyrst var kosning formanns. Í framboði var Árni Páll Árnason og var hann kosinn með
lófataki.
Næst var kosning tveggja meðstjórnenda. Í framboði voru Ásgeir Þorvaldsson og Jón
Bergsson. Báðir voru kosnir með lófataki.
Í framboði til varamanns var Ægir Bjarnason og hlaut hann einnig kosningu.

2, kosning nefnda.
Hjálparsveit. Í framboði voru: Einar Ingi Sigurbergsson, Gretar Kjartansson, Ragnar
Kristinsson, Unnar Eyjólfsson, Þórarinn Guðmundsson og Ægir Bjarnason.
Hlutu þeir kosningu.

Skálanefnd: Í framboði: Árni Bergsson, Erling Júliníusson, Karl Sigurjónsson, Ómar
Wieth, Sveinbjörn Halldórsson og Viðar Elliðason.
Hlutu þeir kosningu.

Ritnefnd: Í framboði: Bjarni Gunnarsson, Emil Borg og Helgi Valsson
Hlutu þeir kosningu.

Tækninefnd: Í framboði: Guðni Ingimarsson, Jónas Jónasson, Sigurður Birgir
Sigurðsson, Snorri Ingimarsson, Vilhjálmur Freyr Jónsson og Þorvarður Hjalti
Magnússon.
Hlutu þeir kosningu.

Umhverfisnefnd (stjórnskipuð): Í framboði: Halldór Sigurðsson, Kristín Sigurðardóttir,
Linda Þórðardóttir, Sigurgeir Þórarinsson og Valur Helgason.
Hlutu þau kosningu.

Endurskoðendur: Í framboði: Albert Sveinsson og Bjarni Gunnarsson



Hlutu þeir kosningu.

Næsti liður var önnur mál.
Fyrstur kom upp Steingrímur Friðriksson (óbreyttur félagsmaður) og kynnti bréf sem
hafði borist frá stjórn Biskupstungnahrepps um byggingu sæluhúss við Kjalveg (nýja)
skammt frá brú við Svartá.
Hugmyndir eru uppi um að Ferðaklúbburinn taki þátt í uppsetningu og taki að sér
gæslu hússins á veturna og fái í sinn hlut gistitekjur skálans á veturna.
Stjórn Ferðaklúbbsins ásamt hluta skálanefndar og Suðurlandsdeildar fór á fund
sveitastjórnar í vetur.
Líklegt er að um rútustopp yrða að ræða á sumrin.
Í umræðum spurði Snorri Ingimarsson hvort húsið yrði lokað.
Svarið var nei, því slíkt væri ólöglegt.
Fyrirspurn kom um samþykktar rotþrær.
Friðrik Halldórsson spur um kvaðir fyrir félagið vegna skálans.
Sveinbjörn Halldórsson segir skálanefnd hafa lítið að gera á veturna, þannig að hún
gæti bætt á sig vinnu við þennan skála, en þó mætti stækka skálanefndina í stað þess að
stofna nýja nefnd fyrir þennan skála, auk þess sem gæsla gæti skipst milli Reykjavíkur
og Suðurlandsdeildar.
Gunnlaugur Björnsson minnti á að gera þyrfti ráðstafanir vegna rusls, sem víða væri
skilið eftir.
Jón Bergsson taldi þetta sambærilegt við samning þeirra við Flóa og Skeiðamenn.
Einar Sigurðarson minnti á að Setrið væri ennþá óklárað og hvort menn hefðu þá tíma
til að sinna þessu verki.
Talið var að skálanefnd yrið tilbúin til samvinnu við bændur og Suðurlandsdeild, og
ferðir hæfust ekki í Setrið fyrr en í júlí eða ágúst.
Ægir Bjarnason spyr hvað Ferðaklúbburinn geri mikið í þessu samstarfi.
Steingrímur segir alla vinnu framreiknaða sem útselda vinnu.
Spurð var um ábyrgð Ferðaklúbbsins ef eitthvað kæmi fyrir, en öll ábyrgð er á höndum
eiganda.
Að þessu loknu var lögð fram beiðni um 550.000.- kr. framlag til þessa verks.
Beiðnin var samþykkt.

Friðrik Halldórsson tók til máls og þakkaði fráfarandi stjórn, og sérstaklega Steingrími
Friðrikssyni fyrir formannsstörf og Jóni Bergssyni fyrir ritstörf.

Ómar Sigurðsson ræddi um könnun á vatnsöflun við Setrið með borun í nágrenninu.
Hugsanlega mætti skipa nefnd til athugunar og kanna kostnað.

Snorri Ingimarsson talaði um að nú væri ferðatíminn liðinn vegna aurbleytu og sagði
flestar leiðir að verða ófærar.

Að lokum var kynnt erindi frá Jóhönnu Magnúsdóttur frá Sjálfboðaliðasamtökunum
um vinnuferð í Lakagíga 25. júlí í sumar.

Eftir þetta var umræðum lokið og fóru fram sætaskipti stjórnar.

Að lokum þakkaði Árni Páll Árnason kjör sitt til formanns.
                                                Fundi var slitið klukkan 22 50


