
Aðalfundur árið 1996
Aðalfundur, haldinn á Hótel Loftleiðum, mánudaginn 13. mai  kl. 20,00.

Fundurinn var settur klukkan 20.08 og hófst með dagskrárkynningu. Fundarstjóri var
kosinn Albert Sveinsson og fundarritari Ólafur Ólafsson.

Fyrsta atriði fundar var skýrsla formanns.
Fjallaði hann meðal annars um félagsstarfið, norðurlandsferð í sumar, árshátíð, sýningu
í september, starf umhverfisnendar og starf við Setrið.
Hann sagði um 40 stjórnarfundi hafa verið haldna á árinu.
Að lokum þakkaði hann meðstjórnendum.
Skýrsla formanns fylgir með skýrslu ritara.

Annað atriði var skýrsla gjaldkera.
Prentuðu reikningsyfirliti var dreyft meðal fundarmanna auk þess sem reikningar voru
sýndir á glærum um leið og þeir voru skýrðir. Hagnaður síðasta árs nam krónum
3.894.373.-.Gjaldkeri taldi að nýta þyrfti fjármuni félagsins betur í félagsstörf en gert
hefði verið. Einning sagði hann að næsta sýning félagsins yrði ekki fyrr en eftir 3 ár.

Að þessu loknu áttu að fara fram umræður um skýrslu stjórnar og gjaldkera.

Engar umræður fóru fram, nema Friðrik Halldórsson benti á tekjuaukningu frá árinu
áður, og hlutu báðar skýrslurnar rússneska kosningu.

Næsta atriði var skýrslur nefnda.

Ritnefnd:
Gísli úr ritnefnd kom í pontu. Hann sagðist ekkert að segja annað en það að ritnefnd
gæfi ekki kost á sér áfram.

Skálanefnd.
Einar úr skálanefnd kom í pontu. Hann sagði 6 vinnuferðir hafa verið farnar á árinu.
Salerni byggt. Vatnsdæla með rafmagni verið sett upp. Lagðar vatnslagnir og ýmislegt
viðhald verið unnið. Til stæði að setja upp nýja SOLO eldavél og 2.000 líta olíutank.
Hann sagði 3 eða 4 ætla að hætta í skálanefnd.
Að lokum fór hann fram á 400.000.- kr. framlag til skálavinnu.

Tækninefnd.
Freyr úr tækninefnd sagði fundi hafa verið haldna vikulega á veitingastað í bænum.
Hann sagði fá vandamál hafa komið upp og tækninefndin vilji öll sitja áfram.

Hjálparsveit.
Þórarinn úr tækninefnd kom upp. Hann sagði frá starfi hjálparsveitar í sambandi við
sýningu. Ýmis fyrirtæki veittu styrk, m.a. Ellingsen, Hampiðjan og Bílabúð Benna.
Ein aðstoðarferð var farin 4. febrúar í Kerlingarfjöll. 3 bílar fóru og ferðin gekk vel
þrátt fyrir snjóblindu. 1 dekk skemmdist. Ferðaklúbburinn og Bílabúð Benna kostuðu



nýtt dekk. Kostnaðurinn við ferðina var 45.000.- kr. en viðkomandi bíleigandi greiddi
36.000.- kr. af því.

Umhverfisnefnd.
Claus úr umhverfisnefnd sagði frá skoðunarferð á ágúst til að skoða árangur fyrri
stikuferða, en engin stikuferð var í ár.
Umhverfisnefndin var með bás á sýningunni. Baggaferð var farin í sept. - okt.
Umhverfisnefndin sat nefndarfundi í sambandi við akstur á snjó. Fengið var 150.000.-
kr framlag á síðasta ári, sem ekki var allt notað. Farið var fram á sama framlag á næsta
ári. 4 af 5 í umhverfisnefnd hætta störfum.

Fundarstjóri óskar eftir nýjum mönnum í framboð.

Fundarhlé var gert klukkan 21.15 þagar boðið var upp á kaffi og kökur.

Fundur hófst aftur klukkan 21.40

Að kaffihléi loknu fór fram kjör stjórnar og nefnda.
Aðeins einn var í kjöri til formanns, Oddur Einarsson. Ekkert mótframboð kom fram
og var hann kjörinn samhljóða. Tveir menn voru í kjöri sem meðstjórnendur: Sigþór
Karlsson og Skúli Tryggvason og hlutu báðir kosningu.

Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4 tímabilið 1996 - 1997 er þá þannig skipuð:
Formaður Oddur Einarsson
Meðstjórnendur Helgi Valsson

Sigþór Karlsson
Skúli Tryggvason
Sveinbjörn Halldórsson

Varamaður Sveinn Vignisson.

Næst fóru fram nefndarkjör. Í kjöri og kosnir voru:

Skálanefnd. tilnefndir voru
Karl Geir Arason 43 atkvæði
Kristján Kolbeinsson 48 atkvæði
Gunnar Sverrisson 29 atkvæði
Arnar Þorsteinsson 28 atkvæði
Ásgeir Böðvarsson Dró til baka
Claus Ballzus 20 atkvæði
Einar J. Óskarsson 50 atkvæði
Arnbjörn Ólafsson 47 atkvæði
Í skálanefnd eru því: Arnbjörn Ólafsson, Einar J. Óskarsson, Gunnar Sverrisson, Karl
Geir Arason og Kristján Kolbeinsson

Tækninefnd var endurkjörin, í henni eru þeir: Vilhjálmur Freyr Jónsson, Guðni
Ingimarsson, Þorvarður Hjalti Magnússon, Jónas Jónsaaon og Sigurður B. Sigurðsson.



Hjálparsveit var endurkjörin, í henni eru þeir: Gretar Kjartansson, Guðmundur
Kristinsson, Sigurður Jónsson, Þórarinn Guðmundsson og Ægir Bjarnason.

Umhverfisnefnd var endurnýjuð að hluta. Í kjöri og kosningu hlutu: Bergljót
Friðriksdóttir, Gunnar Sighvatsson, Krístín Jónsdóttir, Sigurgeir Þórarinsson og Valur
Helgason.

Í ritnefnd var tilkynnt að hópur, sem kallaðir eru Næturverðirnir vildu gefa kost á sér,
en þar sem þeir voru ekki viðstaddir voru tilnefndir og kosnir: Björn Baldursson,
Friðrik Halldórsson og Ríkarður Sigmundsson

Endurskoðendur voru endurkjörnir: Albert Sveinsson og Ómar Sigurðsson.

Að kosningum loknum var liðurinn önnur mál.

Friðrik Halldórsson las upp bréf frá Akureyrardeild, þar sem farið var fram á 400.000.-
kr. styrk til skálabyggingar. Fram kom að þeir hafa sjálfir aflað verulegs fjármagns til
þessarar byggingar. Upplýst var að skálabyggingu lyki ef fjármagn fengist.
Spurning kom úr sal um uppgjör deildarinnar við klúbbinn. Uppgjör kom eftir 1. mai,
þannig að þeir hafa gert upp að fullu.
Spurt var hvort Ferðaklúbburinn ætti eignarhlut í húsinu ef styrkur fengist og spunnust
um það umræður sem ekki fengust svör við því ekkert er um það í lögum félagsins.
Tillaga  kom um að þetta framlag kallaðist fjárveiting, en ekki styrkur, þar sem þetta
væri innan félagsins.
Tillögunni var vísað til stjórnar, sem athuga skyldi lagahlið mála.
Ósk um 400.000.- kr. framlag til skála að Réttartorfu í Bárðardal var samþykkt.

Friðrik Halldórsson fór fram á leyfi til kaupa á SOLO eldavél og eldsneytistanki með
beiðni um 400.000.- kr framlagi til skálabyggingar.
Tillagan var samþykkt.

Farið var fram á 150.000.- kr. framlag til umhverfisnefndar.
Tillagan var samþykkt.

Farið var fram á 50.000.- kr. framlag til hjálparsveitar vegna tækjakaupa og 100.000.-
kr. ti viðgerðarkostnaðar. Benni vill að 4x4 greiði allt að 200.000.- kr. Umræður utðu
um lagahlið þessara mála, hvort stjórnin megi veita fjármagn eftir þörfum.
Tillagan þótti of há, þannig að Benni drá tillöguna til baka.
Fjárframlagstillagan var samþykkt.

Friðrik Halldórsson bar ekki fram fleiri tillögur.

Oddur Einarsson þakkaði stuðning við formannskjör. Hann sagði erfitt að taka við
góðu búi. Framundan yrði viðburðarríkt ár. Fyrri ár hefðu farið í bílabreytingar, en nú
væru þau mál komin í gott horf. Næstu ár færu í málið: hvar má aka auk annarra
hagsmunamála. Einnig ræddi hann hvað miður hefði farið á síðasta ári og að rækta yrði
félagsstarfið. Hann minntist á bjórkvöld og aukna fræðslu fyrir nýliða.
Hann lofaði blómlegu sumarstarfi. Sumarhátíð 2 vikum fyrir verslunarmannahelgi og
fjölskylduhátíð 2 vikum eftir verslunarmannahelgi.



Þá mynnti hann á fund 1. mánudag í júní.

Albert Einarsson ræddi um að skipuleggja þyrfti klúbbinn með tilliti til framtíðar, t.d.
næstu 5 ára. Einnig ræddi hann um eignaraðild að skálum.

Að þessu loknu var klappað fyrir Friðrik Halldórssyni og honum þökkuð formennska í
2 ár.

Ákveðið var að félagsgjöld yrðu óbreytt.

Fundi var slitið klukkan 22.56


