
Aðalfundur árið 1999

Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4 x 4 var haldinn að Hótel Loftleiðum
mánudagskvöldið 3. mai 1999.

Fundur var settur kl. 20.05 að viðstöddum milli 50 til 70 manns.

Sigurgeir Þórarinsson formaður setti fundinn og stakk upp á Albert Sveinssyni sem
fundarstjóra og Ólafi Ólafssyni sem fundarritara. Var sú uppástunga samþykkt með
lófataki.

Albert Sveinsson fór í ræðustól, sagði aðalfund rétt boðaðan, Í Setrinu, fréttablaði
Ferðaklúbbsins og tvisvar í D.V. þar sem auglýsingarnar voru birtar á sömu blaðsíðu
og kynlífsauglýsingarnar og fáklæddu stelpurnar.

Fyrsta atriði var skýrsla stjórnar sem Sigurgeir Þórarinsson flutti.
Kom hann víða við í máli sínu. Hann sagði síðasta ár hafa verið viðburðaríkt.
Ferðaklúbbburinn 4x4 var 15 ára og skáli félagsins, Setrið, 10 ára. Hann ræddi um
ferða og útivistasýningu klúbbsins í september. Veglega sýningu, sem klúbburinn gæti
verið stoltur af. Þá væri spurning hvort klúbburinn myndi halda sýningu árið 2000.
Sigurgeir minntist á árshátíð í október. 2 afmælisferðir sem voru farnar á árinu.
Sumarhátíð að Laugum í Sælingsdal í umsjón Vesturlandadeildar og
Húnavatnsdeildar. Landsfund, þar sem allar deildir félagsins komu saman og ferðir á
vegum Umhverfisnefndar.
Þá ræddi hann um Setrið sem var rafhitavætt á árinu. Ný rafstöð kom í skálann og var
gamla rafstöðin lánuð í skálann við Réttarkot. Stiginn á svefnloftið í Setrinu var
færður. Hann sagði nýjar teikningar liggja inni hjá byggingafulltrúa.
Ný veðurstöð hefur verið sett upp í Setrinu.
Þá minntist hann á tvo VHF senda sem klúbburinn hefur sett upp á Fjórðungsöldu og
Bláfelli.
Sigurgeir sagði stjórnina hafa haldið fundi vikulega . Í fyrstu var látið nægja að halda
fundi á Pizza-Hut, en síðan gerðist stjórnin snobbuð og færði fundina á 3 Frakka hjá
Úlfari.
Félagsfundir voru 9 á árinu auk aðalfundar sem haldnir voru á Hótel Loftleiðum.
Opið hús var vikulega í Mörkinni. Nýr samningur var gerður um Árbúðir.
Sigurgeir ræddi því næst um Landgræðsluverðlaun sem Ferðaklúbbnum voru veitt á
árinu og vöktu mikla athygli útávið. Verðlaun þessi voru mikil viðurkenning fyrir
félagið.
Ferðaklúbburinn tók þátt í stofnun SAMÚT, Samtökum útivistafélaga á árinu og áttu
þau samtök fulltrúa í Skipulagsnefnd Hálendisins.



Þá voru ný náttúruverndarlög mikill áfangi, en þar er akstur á snjó loksins leyfilegur .

Að lokinni skýrslu formanns var lesin skýrsla gjaldkera.
Ragnheiður Hrönn Björnsdóttir gjaldkeri Ferðaklúbbsins skýrði út reikninga
félagsins og fór yfir helstu liði.
Hún sagði að Reykjavíkurdeildin hefði innheimt fyrir 3 landsdeildir og innheimta
væri víða góð, allt upp í 95% þar sem best væri.

Að lokinni skýrslu gjaldkera fóru fram umræður um skýrslu formanns og gjaldkera.

All snarpar umræður fóru fram um skýrslu gjaldkera.

Oddur Einarsson hóf umræðuna og sagði þetta athyglisvert uppgjör og til þess gert
að slá ryki í augu fólks. 1.200 þúsund króna tap væri á rekstri félagsins. Hann sagði
60 þúsund króna vaxtalækkun frá fyrra ári og talaði um bruðl hjá stjórn.

Friðrik Halldórsson sagði stjórn ekki heimilt að eyða meira en sem næmi
félagsgjöldum án samþykkis aðalfundar. Þá talaði hann um blekkingu þar sem
ljósavél og endurvarpar væri færð á efnahagsreikning og engin eignaaukning yrði.

Sigurgeir Þórarinsson sagði félagsfund hafa samþykkt kaup á endurvarpa. Þá hefðu
ferðir verið dýrari þar sem meira hefði verið í þær lagt.

Oddur Einarsson sagði bókhald illa sundurliðað og spurði um heimild stjórnar.

Friðrik Halldórsson ræddi kostnað vegna árshátíðar sem væri 100% hærri en síðast
og hefði kostað félagið 600 krónur á mann. Þá spurði hann hvenær veitt hefði verið
samþykkt fyrir 500.000 króna samþykkt til kaupa á endurvörpum.
Svarað var að fyrri endurvarpinn hefði verið samþykktur í tíð fyrri stjórnar, en sá
síðari líklega á febrúarfundi.

Oddur Einarsson spurði hvort uppgjör árshátíðar hefði verið kynnt á félagsfundi.
Ekki kom beint svar við þeirri spurningu. Tekið var fram að kostnaður hafi verið
kynntur yrirfram.
Þá spurði hann um kostnaðaraukningu vegna fjölskylduferða.

Ragnheiður Hrönn Björnsdóttir sagði allar ferðir hafa verið settar á sama reikning.
Ákveðið hefði verið að vel yrði veitt í þeim ferðum vegna kvartana frá félagsmönnum
um að lítið væri gert vegna afmælisársins

Friðrik Halldórsson spurði um 40% aukningu á prentkostnaði.

Svarað var að  póstburðargjöld væru dýrari og Setrið hefði verið efnismeira á árinu.

Friðrik Halldórsson spurði þvínæst um bókhaldshugbúnað upp á 23 til 24 þúsund
krónur, hvers vegna bókhaldið væri ekki betra með þeim hugbúnaði.

Ragnheiður Hrönn Björnsdóttir sagði forritið nýlega komið í nothæft ástand, auk
þess væri hún Machintosh notandi og kynni lítið á PC vélar.



Magnús Halldórsson spurði hvort þessi maður (Friðrik Halldórsson) væri ekki  í
félaginu þar sem hann vissi svona lítið. Mátti skilja á máli Magnúsar að hann kynni
ekki að meta framgöngu Friðriks í umræðunum.

Sveinbjörn Halldórsson sagði að félagið setti reglur sem fara ætti eftir.

Soffía Eydís Björgvinsdóttir sagði að stjórn hefði ekki heimild til að fara yfir
mörkin, en fyrri stjórnir hefðu gert það líka. Endurskoða yrði lögin þar sem þau væru
alltaf brotin.

Albert Sveinsson hvatti stjórn til að yfirfara fundarsamþykktir, hvað væri búið að
gera og hvað eftir.

Rögnvaldur Guðbrandsson sagði að síðasti aðalfundur hefði samþykkt að afmælisár
yrði haldið veglegt.

Sigurgeir Þórarinsson sagðist ekki hafa áttað sig á að eytt hefði verið of miklu.
Motto stjórnar hefði verið að reynt væri að gera vel við alla, t.d. með bjórkvöldum
o.fl.

Oddur Einarsson ítrekaði gífurlegt tap, 1,2 milljón frá síðasta ári.

Sigurður Jónsson talaði um rekstrarhækkun, ekki tap, og aukningu á kostnaði.

Spurning kom úr sal um hvort óinnheimtir reikningar væru á vegum sýningarinnar.
Svarað var að 4 væri frá sýningunni.

Nokkur önnur innskot komu frá hinum almenna félagsmanni úti í sal, en hér hefur
verið getið um helstu atriði, enda voru margar endurtekningar.

Albert Sveinsson kannaði hvort eftir væru fleiri spurningar, en þar sem svo var ekki
var gengið til atkvæða um skýrslu formanns og gjaldkera.

Skýrslurnar voru samþykktar með öllum greiddum atkvæðum, en margir sátu hjá.

Næsti liður aðalfundar voru skýrslur fastanefnda.

Fyrstur á mælendaskrá var Helgi Valsson úr ritnefnd.
Hann sagði blaðið hafa stækkað mikið í tíð Halldórs Jóhannssonar fyrrverandi
ritstjóra, en hefði minnkað aftur í sinni tíð eftir að hafa séð reikninga vegna
útgáfunnar.

Næstur var Kristján Kolbeinsson úr skálanefnd.
Hann fór yfir helstu verksvið í sambandi við Setrið, auk þess sem gangi mála hefði
verið lýst á félagsfundum.
Hann sagði skálanefnd hafa verið öfluga þrátt fyrir 4 nýliða. Tveir myndu sitja áfram,
en þrír hætta.
Hann sagði vatnsbrunninn hafa orðið vatnslausan um páskana og færa þyrfti dæluna
neðar í brunninn



Úr tækninefnd kom upp Eiríkur Jónsson.
Hann sagði lítið hafa skeð í tækninefnd, fyrir utan heimsókn í Bifreiðaskoðun Íslands.
Hann lofaði auknum krafti í tækninefnd á næsta ári.

Magnús Halldórsson kom upp fyrir hönd hjálparsveitar.
Hann sagði hjálparsveit hafa unnið ýmis störf. Skipulagt nýliðaferð í nóv – des.
Komið að vinningsferð að lokinni sýningu. Farið með ljósavél í Setrið o.fl.
1 útkall hafi verið á árinu upp í Esju og hjálparsveitin hafi eitt skipti verið beðin um
að vera í viðbragðsstöðu.

Kristín Jónsdóttir var málsvari umhverfisnefndar.
Í upphafi ræðu sinnar kynnti hún umhverfisnefndina. Að því loknu fjallaði hún um ný
sveitastjórnarlög og áskorun sem Ferðaklúbburinn sendi forsætisráðherra.
Hún sagði frá því að fulltrúi útivistafélaga ætti sæti í nefnd er fjallaði um
svæðisskipulag hálendisins, en útivistafélögin hefðu myndað samtök er nefndust
SAMÚT.
Hún talaði um endurskoðuð náttúruverndarlög þar sem akstur á snjó er heimill.
Sagði frá ferðum á vegum umhverfisnefndar þar sem farin var landgræðsluferð í
Þórsmörk, ferð með Sjálfboðaliðasamtökunum um náttúruvernd þar sem gist var í
Hólaskjóli og unnið þar í kring og að lokum baggaferð.
Þá sagði hún frá landgræðsluverðlaunum 1998 til Ferðaklúbbsins 4x4 sem væri ein
mesta viðurkenning sem klúbbnum hefði hlotnast.
Að lokum sagði hún frá starfi umhverfisnefndarinnar á sýningu Ferðaklúbbsins í
Laugardalshöll.

Næsti liður nefndist: Tillögur / lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða
félagsmönnum.

Ein tillaga barst frá Rögnvaldi Guðbrandssyni:
Við 5. gr. bætist við ný málsgrein, 3. mgr. sem hljóði þannig:

Stjórn félagsins er heimilt að ráða starfsmann á skrifstofu þess ef hún telur
þörf á.

Rökin fyrir þessari breytingu eru helst þau að starfsmaður sem þessi gæti sinnt
tengslum við félagsmenn, viðskiptamenn og deildir Ferðaklúbblins.
Hugmyndin er að starfsmaðurinn yrði á skrifstofunni t.d. frá kl. 09 – 12 einn til tvo
morgna í viku, allt eftir því hver þörfin verður.
Sem dæmi um verkefni sem starfsmaðurinn mundi sinna er t.d. innheimta
félagsgjalda, innskráning nýrra félagsmanna, halda félagatal, almenn tengsl við
félagsmenn og upplýsingagjöf um starf og uppákomur innan klúbbsins hverju sinni.
Þá er hægt að hugsa sér hverskyns aðstoð við nefndir og deildir innan félagsins eftir
því sem við á á hverjum tíma, sérstaklega í sambandi við uppákomur og viðburði
tengda félagsstarfinu. Hægt er að ímynda sér aðstoð við sponsoröflun við nefndir,
útleigu á skálum klúbbsins, bókhald, undirbúning við hverskyns uppákomur o.fl.
o.fl.Starfsmaður sem þessi mundi vonandi í framtíðinni geta haldið úti öflugri
kynningu, hugsanlega staðið að útgáfu og auglýsingasöfnum í veglegt ferðablað.
Lagabreytingartillaga þessi er sett fram með hag og farsæld ferðaklúbbsins að
leiðarljósi, þannig að hægt sé að auka ennfremur veg hans og virðingu í íslensku



samfélagi, enda er það sannfæring mín að heimild sem þessi sé löngu tímabær í ljósi
hins öfluga starfs sem hann stendur nú þegar fyrir.

Nokkrar umræður spunnust um þessa tillögu.
Ekki var talið ráðlegt að starfsmaður þessu væri skyldur eða tengdur neinum
stjórnarmanni.
Stjórn klúbbsins skyldi ákveða starfssvið starfsmannsins.
Formaður skálanefndar benti á að starfsmaðurinn myndi dreifa lyklum að skálum.
Hægt væri að panta gistingu í skálum .

Ómar Sigurðsson benti á að lög væru einföld og ekkert bannaði stjórn
Ferðaklúbbsins að ráða starfsmann samkvæmt núgildandi lögum.

Sveinbjörn Halldórsson  óttaðist að félagið væri að fara yfir á nýja braut og sagði oft
verða leiðindi ef minnst væri á peninga.

Oddur Einarsson vitnaði í stefnumótun félagsins sem samin var fyrir tveimur árum

Sveinbjörn Halldórsson spurði um skattahlið félagsins í þessu máli.

Nokkrar fleiri athugasemdir komu fram, en þessar voru þær helstu.

Að umræðum loknum barst svohljóðandi frávísunartillaga frá Ómari Sigurðssyni:

Frávísunartillaga að lagabreytingu.

Legg til að lagabreytingu verði vísað frá á þeirri forsendu að þessi viðbót er óþörf í
núverandi lög.
Innan núverandi lagaramma 4x4 getur stjórn ráðið sér starfsmann að því uppfylltu að
starf hans rúmist innan fjárhagsramma félagsins.

Ómar Sigurðsson

Greidd voru atkvæði um frávísunartillöguna og féllu atkvæði þannig:
Samþykkir: 21. Á móti: 22.

5, grein var lesin upp með fyrirhugaðri breytingu.
Gengið var þá til atkvæða um lagabreytinguna og féllu atkvæði þannig:
Samþykkir:  25. Á móti: 19.
Þar sem 2/3 greiddra atkvæða þarf til var lagabreytingatillagan felld.

Kaffihlé var tekið klukkan 21.5o og hófst fundur aftur klukkan 22.20.

Fyrsti liður eftir hlé var kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda.

Kjósa þurfti tvo menn í stjórn Ferðaklúbbsins í stað Birgis Más Georgssonar og
Þórarins Guðmundssonar, en Björn Þorri Viktorsson og Ragnheiður Hrönn
Björnsdóttir sátu áfram.
Þrír aðilar voru í framboði til stjórnarsetu. Þeir voru: Ásthildur Björnsdóttir,
Hjörtur Óskarsson og Rögnvaldur Guðbrandsson.



Rögnvaldur Guðbrandsson hlaut 46 atkvæði, en Ásthildur Björnsdóttir og
Hjörtur Óskarsson hlutu 29 atkvæði hvort þannig að kjósa þurfti aftur milli þeirra.
Í þeirri kosningu hlaut Ásthildur Björnsdóttir 33 atkvæði, en Hjörtur Óskarsson
23 atkvæði.

Sigurgeir Þórarinsson gaf ekki kost á sér til lengri formannssetu. Einn var í framboði
til formanns, Þórarinn Guðmundsson. Hlaut hann kosningu með löngu lófataki.

Næsta stjórn Ferðaklúbbsins 4x4 er því þannig skipuð:

Þórarinn Guðmundsson Formaður
Rögnvaldur Guðbrandsson Ritari
Ásthildur Björnsdóttir Gjaldkeri
Björn Þorri Viktorsson Meðstjórnandi
Ragnheiður Hrönn Björnsdóttir Meðstjórnandi

(Stjórn skipti með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund)

Næsti liður var kjör varamanns í stjórn. Sigurður Böðvarsson gaf kost á sér áfram
þannig að varamenn í stjórn eru: Arnþór Þórðarson og Sigurður Böðvarsson.

Kjör ritnefndar var næst á dagskrá. Helgi Valsson sat áfram og í framboði voru
Arnþór Þórðarson og Kristján Kolbeinsson og hlutu þeir báðir kosningu.
Ritnefnd er því þannig skipuð:
Arnþór Þórðarson
Helgi Valsson
Kristján Kolbeinsson.

Næst fór fram kosning skálanefndar.
Tveir sátu áfram úr fyrri skálanefnd, þeir Sigurjón Guðnason og Bjarki Waage. Þeir
sem gáfu kost á sér voru þeir Bergur Bergsson, Einar Sólonsson og Þórarinn
Sverrisson
Skálanefnd er því þannig skipuð:
Bergur Bergsson
Bjarki Waage
Einar Sólonson
Sigurjón Guðnason
Þórarinn Sverrisson

Tækninefnd gaf öll kost á sér áfram. Í henni sitja:
Eiríkur Jónsson
Friðrik Halldórsson
Sigurður Birgir Sigurðsson
Vilhjálmur Freyr Jónsson
Örn Jónsson

Næst fór fram kjör í hjálparsveit



Þrír sátu áfram úr fyrri hjálparsveit, þeir Bergþór Júlíusson, Magnús Halldórsson
og Sigurður Jónsson. Í framboði voru þeir Atli Kárason og Kristján
Guðmundsson og var hjálparsveit kosin með lófataki.
Í hjálparsveit sitja:
Atli Kárason
Bergþór Júlíusson
Kristján Guðmundsson
Magnús Halldórsson
Sigurður Jónsson

Næst fór fram kjör í umhverfisnefnd.
Tveir sátu áfram úr umhverfisnefnd, þeir Gunnar Hróðmarsson og Sigurður
Helgason. Þrír gáfu kost á sér til nefndarsetu, þeir Þorvarður Ingi þorbergsson,
Þrándur Arnþórsson og Sigþór Karlsson og var umhverfisnefnd kosin með
lófataki.
Í umhverfisnefnd sitja:
Gunnar Hróðmarsson
Sigurður Helgason
Sigþór Karlsson
Þorvarður Ingi Þorbergsson
Þrándur Arnþórsson

Að lokum fór fram kjör skoðunarmanna. Skoðunarmenn frá fyrra ári voru
endurkjörnir. Þeir eru:
Albert Sveinsson
Ómar Sigurðsson

Að kosningum loknum var liðurinn önnur mál.
Fyrstur kom upp nýkjörinn formaður, Þórarinn Guðmundsson.
Mælti hann fyrir hækkun félagsgjalda úr 3.000.- krónum í 3.500.- krónur.

Soffía Eydís Björgvinsdóttir sagði það gott mál því ferðaklúbburinn væri trúlega
eina félagið sem ekki krefðist félagsgjalds af aukameðlimum.

Fram kom hjá fundarritara að félagsgjald væri óbreytt síðan 1991.

Tillaga hins nýja formanns var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Sigurgeir Þórarinsson kom næstur í ræðustól og bar upp umsókn frá Eyjafjarðadeild
Ferðaklúbbsins þar sem sótt var um styrk til að klára byggingu skála á Réttartorfu.
Upphæðin sem sótt var um nam 850.000.- krónum, sem skiptist á tvö ár, 500.000.-
krónum á þessu ári og 350.000.- krónum á næsta ári.
Sigurgeir taldi ekki rétt að binda stjórn næsta árs og óskaði því samþykkis aðalfundar
um leyfi fyrir styrk þessa árs.
Tillaga þessi var samþykkt samhljóða

Kristín Jónsdóttir kom næst í ræðustól og óskaði heimildar aðalfundar til
fjárveitingar vegna auglýsinga og annars kostnaðar til umhverfisnefndar allt að
krónum 200.000.-



Tillagan var samþykkt samhljóða.

Sigurgeir Þórarinsson fyrrverandi formaður kom í pontu, þakkaði fráfarandi stjórn
samstarfið og óskaði nýrri stjórn velfarnaðar.

Björn Þorri Viktorsson var næstur í ræðustól og bar upp eftirfarandi tillögu:
Aðalfundurinn samþykkir að fela stjórn félagsins að sækja nú þegar um leyfi til að
byggja skála við Hágöngur á Sprengisandi.

Tillöguna studdi hann þeim rökum að fram hefðu komið hugmyndir um þetta frá
félagsmönnum, m.a. á heimasíður klúbbsins.  Það væri mikið hagsmunamál hins
almenna ferðamanns að hafa góða skála til að gista í og best væri að vera á undan
öðrum að sækja um leyfi fyrir skála á þessum stað.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

Næst var borin upp tillaga frá hjálparsveit um fjárveitingu allt að 100.000.- krónum
vegna tjóna og  100.000.- krónum vegna tækjakaupa.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

Oddur Einarsson var næsti maður í ræðustól.
Hann byrjaði á að óska Þórarni Guðmundssyni til hamingju með formannstitilinn.
Næst minntist hann á stefnumótun félagsins sem hann sagði að margir félagsmenn
virtust ekki vita að væri til. Hann skýrði hvar hana væri að finna á internetinu.
Næst sagðist hann hrifinn af hugmynd af skálabyggingu, en taldi þó að móðurfélagið
ætti ekki að standa að þeirri framkvæmd og vitnaði til slæmrar reynslu af
Árbúðaskálanum. Hann taldi betra að vísa þessari hugmynd t.d. til Suðurlands, eða
Vesturlandsdeildar.

Kristjón Kolbeinsson kom fyrir hönd skálanefndar og sótti um 450.000.- krónur til
framkvæmda í Setrinu.
Hann talaði um fyrirhugað byggingu á bíslagi, forstofu og verönd við skálann og
útskýrði hugmyndirnar með glærum.

Tillagan var samþykkt.

Næstur var Ómar Sigurðsson.
Hann bar upp fyrirspurn til sýningarnefndar og sagði að eftir sýningu hefði verið
auglýst eftir nöfnum barna sem komu til starfa á sýningunni, því til hefði staðið að
senda þeim einhvern glaðning, en ekkert bólaði á því ennþá.
Sveinbjörn Halldórsson svaraði því til að lítil viðbrögð hefðu orðið við auglýsingunni
og ekki væri vitað um skráningarblöð með nöfnum barnanna. Reyna mætti þó að
auglýsa aftur.

Albert Sveinsson auglýsti eftir mönnum til starfa í Árbúðarnefnd.
Hann sagði að núverandi nefnd skilaði af sér í júní og ný nefnd tæki til starfa í haust.
Engar tillögur bárust og málinu vísað til stjórnar og tekið upp í haust.

Tillaga kom úr sal um að reikningar yrðu betur sundurliðaðir fyrir næsta aðalfund



Helgi Valsson spurði um skipun fjarskiptanefndar.

Björn Þorri Viktorsson sagði stjórn ekki hafa tekið afstöðu og ætlaði að doka við.

Gunnar Sighvatsson sagði margar nefndir starfandi í félaginu og stakk upp á að
skipuð yrði nefnd til að halda utan um það sem skrifað er um félagið og
jeppamennsku.

Oddur Einarsson minntist á internetnefnd sem hann sagði starfandi. Hann sagði
aðsókn mikla því um eða yfir 1.000 heimsóknir væru að heimasíðunni á mánuði.

Halldór Hauksson kom upp og óskaði nýkjörnum formanni til hamingju með
kosninguna.

Þórarinn Guðmundsson kom upp og þakkaði fyrrverandi samstarfsmönnum. Hann
sagðist vona að næsta stjórn stæði sig vel.

Albert Sveinsson kom upp og sagði dagskrá tæmda. Hann hvatti stjórn eindregið að
halda utan um allar samþykktir svo allir geti fylgst með hvað gera skuli. Þá mælti
hann með því  að stjórn leggi fram starfsáætlun á fyrsta fundi vetrarins.
Að lokum óskaði hann heimildar til að fundargerð verði færð síðar.

Fundi var slitið klukkan 23.40.
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