
Aðalfundur árið 1994
Aðalfundur, haldinn á Hótel Loftleiðum, mánudaginn 16. mai  kl. 20,00.

Fundurinn settur klukkan 20. 15.

Fundarstjóri var kosinn Albert Sveinsson og fundarritari Ólafur Ólafsson.

Fyrsta mál á dagskrá var skýrsla formanns, Árna Páls Árnasonar. Í máli sínu fjallaði
hann um sýningu félagsins í haust, ráðningu Garðars Skaptasonar og að um 10 þúsund
manns hafi komið á sýninguna. Þá fjallaði hann um vinnslu myndbands sem unnið var til
sölu og eintak sem verður sýnt í sjónvarpi þann 31. mai.
Næst fjallaði hann um stofnun fleiri landsdeilda og félagatal sem væri mikið verk að
vinna. Leigu í Mörkinni 6 og fundi á Loftleiðum. Þá kom hann inn á að stjórnin hafi hitt
stjórnir landsbyggðadeilda. Fjallaði um skipulag á Fjallabakssvæði. Látið útbúa
kynningarbækling og unnið með nefnd um slys á hálendinu.
Að lokum kynnti hann vorfagnað sem halda skal þann 28. mai í veitingasal við Bláa
Lónið.
Að lokum þakkaði hann samstarfið.

Umræður um skýrslu stjórnar voru engar og skýrslan samþykkt.

Annar liður var skýrsla gjaldkera, Ásgeirs Þorvaldssonar.
Las hann upp framlagða reikninga með skýringum og sagði sérlega lélega innheimtu
félagagjalda í Reykjavík.

Í umræðum um skýrslu gjaldkera spurði Ómar Sigurðsson um selda boli, þar sem ekki
sæist í tekjulið hvað orðið hefði um þá. Einnig spurði hann um styrk til
Skagafjarðardeildar, sem hann taldi háan og í hvað honum hefði verið varið.
Friðrik Halldórsson saagði góða uppsetningu á reikningum og benti á mikla veltu, eða
12 milljónir. Hann sagði 26% lækkun félagsgjalda milli ára. Þá spurði hann um
flutninga peninga milli deilda og í hvað þeir hefðu farið. Því næst taldi hann sýninguna
áhyggjuefni, því af 10 milljóna króna veltu hefði hún einungis skilað 1,9 milljón í
hagnað eða um 20%. Þá hefðu 1,9 milljónir farið í auglýsingar og 1,3 milljónir í leigu á
sýningarkerfi.
Jón Bergsson sagði að ef sýning væri tekin út úr bókhaldi væri dúndrandi tap á
félaginu. Þá væru félagar í klúbbnum farnir að krefjast greiðslu fyrir ýmislegt. Til
dæmis hefðu 50 þúsund verið greiddar fyrir Hveravallaferð. Þá spurði hann um styrk til
deilda. Þá sagði hann að fleiri væru orðnir í landsdeildum en í Reykjavíkurdeild, og að
¼ félagsgjalda landsbygðadeilda færi til Reykjavíkur.
Sigurður Birgir Sigurðsson spurði um Hveravallaferð, hvort allir hefðu fengið greitt,
eða einungis Reykjavíkurstjórnin.

Gjaldkerinn útskýrði nú styrk til skálabyggingar Skagafjarðardeildar, en þeir eru að
gera upp gamalt hús sem verður opið fyrir alla. Hveravallaferðina, þ.e. hvaða deildir
komu og hve lengi var gist. Greiðslurnar fóru í gistingu, m.a. og hluta bensíns til
Reykjavíkurmanna.



Þá ræddi hann háan kostnað við auglýsingar á sýningu, en það fór m.a. til prentunar,
teiknara og setningafyrirtækja.

Gretar Kjartansson spurði um styrk frá Olís, en svarað var að ekki hefði verið sótt um
hann.
Jón Bergsson spurði hvort þætti viðunandi að 238 félagar af 486 hefðu greitt
félagsgjöld sín.

Eftir þessar umræður var gengið til atkvæðagreiðslu um reikninga félagsins og voru
þeir samþykktir samhljóða.

Þessu næst voru skýrslur nefnda.

Fyrstur kom frá ritnefnd Helgi Valsson. Sagði hann að frá litlu væri að segja, en út
hefðu komið 13 tölublöð.

Annar var Sveinbjörn Halldórsson frá skálanefnd og fylgir skýrsla hans hér með.

Frá tækninefnd kom Sigurður Birgir Sigurðsson. Sagði hann aðalstarf nefndarinnar
hefði  verið að fylgjast með reglugerðum og mótmæla þeim.

Hjálparsveitin sagði af sér á árinu og kom því engin skýrsla frá þeim.

Ekki eru fleiri nefndir í félaginu.

Þessu mæst var tilkynnt að fundarboðun hefði verið rétt, og þar á eftir var borin fram
breytingartillaga frá Helga Valssyni og Sigurgeir Þórarinssyni á 9undu grein laganna
um umhverfisnefndina, auk breytingartillögu um að kjósa skuli 5 menn í nefndina.
Þessi lagabreyting ásamt breytingartillögu var samþykkt samhljóða.

Kaffihlé.

Eftir kaffihlé fór fram kjör stjórnar og nefndarmanna.

Fyrst fór fram kjör formanns. Í framboði var 1 maður, Friðrik Halldórsson og var hann
kjörinn með lófataki.
Í kjöri til meðstjórnenda voru 4, en kjósa átti 3 menn, 2 til tveggja ára og 1 til eins árs.
Í kjöri voru Ásgeir Þorvaldsson, Oddur Einarsson, Sigurgeir Þórarinsson og
Sveinbjörn Halldórsson.
Upp kom sú staða að á síðasta ári hafði komið inn rangur varamaður fyrir Jón
Bergsson, sem hætti á árinu, þannig að langur tími fór í að leysa það mál. Ægir
Bjarnason hefði átt að koma inn sem varamaður fyrir Ólaf Guðgeirsson, sem lét af
störfum eftir eitt ár, en Ægir hætti nú sem varamaður.

Úrslit kosninganna voru þessi.:
Í tvö ár Oddur Einarsson 64 atkvæði
Í tvö ár Sigurgeir Þórarinsson 62 atkvæði
Í eitt ár Sveinbjörn Halldórsson 47 atkvæði
Út féll Ásgeir Þorvaldsson 37 atkvæði



9 seðlar voru ógildir

Í framboði til varamanns voru þessir: Árni Bergsson, Björn Baldvinsson og Edvald
Geirsson.Úrslit kosninganna voru þessi:
Í tvö ár Árni Bergsson 55 atkvæði
í eitt ár Björn Baldvinsson 51 atkvæði
Út féll Edvald Geirsson 40 atkvæði
3 seðlar voru ógildir.

Í ritnefnd voru kosnir:
Bjarni Gunnarsson, Helgi Valsson og Ómar Sigurðsson

Í skálanefnd voru kosnir:
Arnbjörn Ólafsson, Birgir M. Georgsson, Erling Þór Júliníusson, Heiðar Jónsson og
Viðar Elliðason.

Í tækninefnd voru kosnir:
Guðni Ingimarsson, Þorvarður Hjalti Magnússon, Jónas G. Jónasson, Sigurður Birgir
Sigurðsson, Snorri Ingimarsson og Vilhjálmur Freyr Jónsson.

Í hjálparsveit voru kosnir:
Gretar Kjartansson, Gunnar Rúnar Magnússon, Sigurður Jónsson, Þórarinsson og
Ægir Bjarnason.

Í umhverfisnefnd voru kosnir:
Guðrún Jónsdóttir, Halldór Sigurðsson, Kláus Balzus, Kristín Sigurðardóttir og Valur
Helgason.

Endurskoðendur voru kosnir:
Kristín Sigurðardóttir og Ómar Sigurðsson.

Næsti liður var önnur mál.

Árni Páll ræddi styrk til Skagafjarðardeildar sem hefði farið í skálabyggingu þeirra, en
ská skáli væri nærri tilbúinn. Hann sagði að þessi styrkur hefði verið ákveðinn eftir
vinnuframlag þeirra á sýningunni. Einnig var rætt um styrk til Jöklarannsóknarfélagsins.
Kristín Sigurðardóttir spurði hvort Reykjavíkurdeildin væri styrktarfélag.

Sigurgeir Þórarinsson ræddi starf umhverfisnefndar, m.a. stikuferð, baggaferð og ferð
með Skógrækt Ríkisins til að sækja birkisprota. Þó ræddi hann starf með Náttúruvernd
og nefnd um vetrarferð á hálendinu. Þá lagði hann fram meðfylgjandi tillögu um
150.000.- fjárveitingu til umhverfisnefndar, sem var samþykkt.
Þetta yfirlit fylgir hér með.
Að lokum þakkaði hann samstarfið.

Friðrik Halldórsson kom og þakkaði stuðning við formannskjör. Hann sagði að minnka
þyrfti kostnað við rekstur félagsins þannig að það stæði undir rekstri. Þvínæst ræddi
hann hvað gera þyrfti næsta ár, m.a. í skemmtinefnd og sýningarmálum. Hann leitaði
eftir áliti úr sal við sýningarmálin og virtist það viðhorf frekar jákvætt.



Bjarni Gunnarsson skoraði á stjórnina  að vinna að stefnumótun til næstu 5 ára. Þá vildi
hann minnka “græna umræðu” en auka 44 tommu umræðu, enda væri félagið
“jeppadellufélag”. Þá vildi hann auka valddreyfingu í félaginu og bauð sig  fram til
einhverra starfa.

Jón Bergsson var sammála Bjarna um að endurskoða starf klúbbsins, enda væri félagið
hagsmunafélag.
Þá vísaði hann málefnum hjálparsveitar til stjórnar, en taldi hæpið að félagið færi að
borga öxla og krossa.
Þá mælti hann með að umhverfisnefnd sækti meira fjármagn utanfrá.
Þá ræddi hann ölvun á hálendi  og slæma umgengni.

Eyþór Ólafsson ræddi sýningu, sem hann taldi vera að fara úr böndum, en þó ætti að
halda þeim áfram, og þá með þátttöku fyrirtækja eins og áður. Samt sem áður væru
sumir liðir óþarfir, t.d. fatnaður upp á 400.000.- kr. gámaleiga og sýningarkerfi.
Þá vildi hann gera meira fyrir félagsmenn.
Hann sagði hjálparsveit og tækninefnd nauðsynlega ásamt árshátíð.
Þá þakkaði hann grein í MBL. eftir Þorvarð Hjalta Magnússon, Árna Pál Árnason og
Ólaf Guðgeirsson.

Næstur tók til máls Haukur Sveinsson og lýsti hann samskiptum við hjálparsveir 4x4
þegar þeir aðstoðuðu hann og félaga hans við Kisuá í vetur.

Næstur var Þórarinn Guðmundsson og sagði hann frá hjálparsveitinni. Sagði hann ekki
hafa verið grundvöll fyrir rekstri hennar á síðasta ári og ekki væri hægt að láta kúnnan
borga allan kostnað. Sagði hann flest tjón vera vatnstjón, þ.e. bílar hafi lent í vatni.

Næstur var Þorvarður Hjalti Magnússon. Sagði hann frá vídeomynd sem sýna á í
sjónvarpi þann 31. mai.

Ómar Sigurðsson sagði gíróseðla hafa komið seint út og óreglu vera á félagatali. Þá
sagðist hann vilja hafa hjálparsveit í 4x4, en sagði hugasnlegt að fjármagna hana með
tryggingasjóði.

Guðni Gretarsson úr Suðurnesjadeild sagði m.a. frá hugsanlegri fjáröflun sem þeir
hefðu notað í Jeppavinafélaginu, þ.e. að fá hluti og halda síðan á þeim uppboð.
Þá spurði hann Benna, sem fyrirtækjaeiganda, hvernig mál kæmu honum nú fyrir sjónir.

Benedikt Eyjólfsson svaraði að sýningin í Laugardalshöll hefði verið frábær og hefði
lyft jeppamönnum á hærra plan, en þó þyrfti að reka svona sýningu eins og fyrirtæki.
Þá sagðist hann ekki lengur gefa afslátt nema menn sýndu gild félagsskýrteini.

Næst var borin upp tillaga frá umhverfisnefnd um 150.000.- kr. styrk til auglýsinga.
Tillaga þessi fylgir hér með. Hún var samþykkt samhljóða.

Næst var borin upp svohljóðandi tillaga að fjárveitingu til hjálparsveitar.
Sótt er um kr. 200.000.- . Þar af kr. 100.000.-til kaupa á búnaði og kr. 100.000.- til
greiðslu á tjónum er geta orðið á túnaði og bílum í björgunarleiðöngrum.



Þórarinn Guðmundsson og Ægir Bjarnason.
Þessu fylgir breytingartillaga frá Friðrik Halldórssyni
Styrkur sé ákveðinn í samráði við formann.
Breytingartillagan var samþykkt með 4 mótatkvæðum, en sjálf tillagan var samþykkt
samhljóða.

Gretar Kjartansson sagðist undrast hve margir eru hissa á styrkbeiðni hjálparsveitar, en
þetta eru erfiðar aðgerðir. Þeir hafi hingað til notað eigin búnað, en það gengi ekki
lengur.

Eyþór Ólafsson saagðist óttast sjálfvirk útgjöld, en spurning væri hver á að borga.
Stofna tyrfti tryggingafélag innan 4x4

Benedikt Eyjólfsson sagði jeppamenn ennþá þurfalinga og sagðist leggja fram 50% á
móti 4x4 til hjálparsveitar af vörum frá honum.

Jón Bergsson bar upp svohljóðandi tillögu: Aðalfundur, 16. mai 1994 beinir því til
stjórnar að setja á stofn sérstaka nefnd er fjalla skal um framtíðarskipulag klúbbsins.
Endurmeta skal markmið samkv. núverandi lögum og innra skipulag, m.a.
deildaskipulag. Nefndin skal þegar hefja störf og kynna félagsmönnum starf sitt og
hugmyndir sem oftast og einnig að undirbúa lagabreytingar ef ástæða er til.
Breytingartillaga kom um að vísa þessu til stjórnar og var það samþykkt.

Næsta tillaga var um óbreytt félagsgjald, kr. 3.000.- og var það samþykkt.

Síðasta tillagan var frá Árna Páli Árnasyni um að teknar verði inn 3 nýjar deildir í
félagið, Húnavaatnsdeild, Suðurnesjadeild og Vestfjarðadeild.
Tillagan var samþykkt

Að þessu loknu var fundi slitið klukkan 00.03


