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1. Setning fundar og dagsskrá kynnt. 

Fundur settur kl 8:10 
 
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
Fundarstjóri  Friðrik Halldórsson 
Fundarritari  Elín Björg Ragnarsdóttir 
 
Fundarstjóri athugar lögmæti fundarins.  Fundurinn telst löglega boðaður með skriflegu fundarboði í 
Setrinu sem sent var út 28.4.2003, auglýst í DV 26.4.2003 og í Fréttablaðinu 5.5.2003. 
 
3. Skýrsla stjórnar: 
Kjartan Gunnsteinsson flutti skýrslu stjórnar. Öflugt starf var í félaginu eins og fram kemur í skýrslu 
stjórnar sem hér fylgir með…. Einnig tilkynnti formaður um að hann gæfi kost á sér til formennsku 
næsta árs. 
 
4. Umræður um skýrslu stjórnar. 
Enginn tók til máls undir þeim lið. 
 
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir.  (fyrirspurnir um reikninga félagsins) 
Jóhann Rúnar Guðbjarnarson gjaldkeri lagði fram reikninga starfsársins. Kom þar fram í tekjulið að 
Setrið er rekið með hagnaði, auglýsingatekjur af blaðinu eru nokkru hærri en árið á undan. Sjá efnahags 
og rekstrarreikninga félagsins fyrir starfsárið 2002-2003  Hagnaður af starfsemi félagsins var 
1.812.031,- 
 
Fyrirspurn kom úr sal v. liðs nr. 6 óinnheimtir reikningar Nýliðaferð (kærumál GRR) JR. svaraði því til 
að þar væri um gamalt mál að ræða.  Einnig um talstöðvarleigu og hvort klúbburinn þyrfti ekki að 
auglýsa það betur að klúbburinn eigi og leigi talstöðvar.  JR gerði grein fyrir því að klúbburinn ætti 2 
stöðvar sem keyptar hefðu verið vegna tekna sem fengust þar sem félagsmenn gáfu vinnu sína  
 
Einnig kom fram fyrirspurn vegna Árbúða og hvort klúburinn ætti ekki að rífa kofann þar sem tekjur 
eru ekki nema 6000 kr en gjöld 100 þús.  JR gerði grein fyrir að leigutekjum og gjöldum vegna 
húsanna.  Einnig voru umræður um hvers vegna kostnaður vegna gass ofl væri þetta hár þegar ekki sé 
skráð nema ca. 10 manns í leigu. 
 
Vegna fyrirspurnar um kostnað vegna Árbúða kom fram að helmingur kostnaðar væri vegna stóla sem 
keyptir hefðu verið. 
 
Rætt var um að skipta um skrár á Árbúðum 
 
Í gjaldalið  eru kostnaðarliðir vegna þorrablóts og 1000 bílaferða og árshátíðar.  Beðið var um 
útskýringar á þeim liðum hvers vegna félagið væri með svona há gjöld vegna skemmtana.  Fram kom 
að tekjur vegna þeirra væru einnig umtalsverðar en tap hefði hins vegar verið á þorrablótum en 
hagnaður af öðrum viðburðum.  Samanlagt um 40 þús kr. Hagnaður af þorrablóti og 1000 bílaferð. 
 
Fyrirspurn kom um bankakostnað.  Þar er um að ræða kostnað vegna þjónustu sem keypt er af 
Sparisjóði Vélstjóra.   
 
JR gerði grein fyrir styrkjum til nefnda.  Þar er um að ræða styrk vegna Sultarfitaskála. 
 
Einnig kom fram fyrirspurn um vaxtatekjur og hvort hægt væri að ávaxta peninga félagsins betur.  
Nokkrar umræður urðu um það mál og sýnist sitt hverjum.  Einnig um fjölda reikninga og innistæður á 
þeim. 
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Hvaða kostnaður er vegna nefnda?  JR svarar því til að um sé að ræða hefðbundin gjöld vegna ferða, 
bæklingaútgáfu, og vegna hjálparsveitar sé um að ræða gjöld vegna tjóns á tveimur bílum sem tekin 
hefði verið ákvörðun um að greiða. 
 
 
 
6. Umræða um reikninga og skýrslu stjórnar.   
Reikningar bornir upp til samþykktar. Voru þeir samþykktir samhljóða. 
 
 
7. Skýrslur kjörinna nefnda. 
a) Ritnefnd Sigurður Helgason gerði grein fyrir störfum nefndarinnar.  Blaðið Setrið hefði komið út 
einu sinni í mánuði og hefði efnisöflun gengið vel og verið fjölbreytt.  Fastir liðir hefðu verið, 
innafélagsmál, uppákomur og greinar frá deildum.  Óskaði ritstjóri eftir því að félög sem ekki væru 
með heimasíðu notuðu þennan miðil betur, einnig að tækninefnd kæmi sínu efni í blaðið og/eða á 
heimasíðuna og gerði það þar með aðgengilegra félagsmönnum.  Sjá skýrslu. Gerði hann grein fyrir því 
hverjir gæfu kost á sér til áframhaldandi setu í nefndinni og hverjir væru að hverfa úr henni….   
 
b) Skálanefnd  Magni Þorvaldsson kom fram fyrir skálanefnd.  Gerði grein fyrir tveim vinnuferðum 
sem farið var í.  Lyklum var skipt út í Setrinu á árinu, skálagjaldainnheimta hefur batnað til muna en 
enn væri svo að nokkrum þætti enn að ekki væri sjálfsagt að greiða skálagjöldin,  Lyklasala hefur 
gengið vel og til standi að setja upp leiktæki við skálann.  Seinagengið hafi tekið að sér að mála þakið, 
Sjá skýrslu.  Fyrirspurnir komu um komandi framkvæmdir. 
 
c) Tækninefnd.  Björn Þorri Viktorsson.  Nefndin hefur verið að ýta á eftir opinberum aðilum v. 
reglugerða sem í vinnslu eru, þeir hafa sent bréf til yfirvalda og óskað eftir því að tækninefnd komi að 
undirbúningi reglugerðanna.  Er verið að bíða eftir svari.  Stofnuð var nefnd þar sem sitja aðilar frá 
breytingaraðilum og tveir frá klúbbnum.  Það sem helst brenni á mönnum sé að þær reglur sem séu til 
staðar í dag séu börn síns tíma og hafi ekki verið breytt frá því þær komu fram og vitað sé um veika 
punkta í þeim sem tími sé kominn á að taka á.  Sjá skýrslu.  Nokkrar umræður urðu um skúrakalla / 
verkstæði en skýrt kom fram að menn vilji að skúrakallar fái áfram að breyta sýnum bílum.   
BÞV lýsti að lokum yfir ánægju með störf Sigurðar og ritnefndar. 
 
d) Hjálparsveit Friðrik Halldórsson.  Ekki hefur verið mikið um útköll aðeins eitt útkall á árinu en þá 
var maður rafmagnslaus á Krísuvíkurvegi.  Málinu reddað með einum bíl.  
 
e) Umhverfisnefnd Skúli H Skúlason ræddi um uppgræðsluferð í Merkurranann og þann góða árangur 
sem þar hefur náðst.  Stikuferð var farin svo og baggaferð sem farin var inn á fjallabaksleið og ástand 
þar skoðað og athugað með framtíðarverkefni.  Ferlun af slóðum hélt áfram,  bæklingur var gefinn út 
um akstur utan vega sem dreift var á bensínstöðvar.  Hugmyndin er nú að gefa út þennan bækling á 
fleir tungumálum og fá aðra aðila til að kosta þá útgáfu og hefur verið sótt um styrk hjá 
Umhverfisráðuneytinu og hefur fengist styrkur 200 þúsund, stefnt er að dreyfingu nú í sumar.  Komið 
var að málefnum Snæfellsjökuls varðandi rétt okkar til að aka um jökulinn þar sem aðili fyrir vestan 
var að stoppa fólk við aksturinn, hefur það mál verið leitt farsællega til lykta.  Sjá skýrslu.   
 
8. Tillögur / lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum: 
Engin lagabreyting  
 
 
9. Kosningar 
 
Formaður kosinn til eins árs: 
Kjartan Gunnsteinsson var einn í kjöri og var hann klappaður inn í embættið. 
 
Meðstjórnendur: 
Kjósa þarf tvo meðstjórnendur til tveggja ára: 
Úr stjórn ganga Sindri Grétarsson og Guðmundur Jón Tómasson. 
Tillaga kom um þær Agnesi Karen Sigurðardóttur og Soffíu Eydísi Björgvinsdóttur voru þær einnig 
klappaðar inn í embætti. Stjórn er því skipuð: 
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Jóhann Rúnar Guðjarnarson 1 ár 
Jóhannes Jóhannesson  1 ár 
Agnes Karen Sigurðardóttir 2 ár 
Soffía Eydís Björgvinsdóttir 2 ár. 
 
Varamenn. 
Friðrik Halldórsson er að láta af störfum, í hans stað var stungið upp á Bergþóri Júlíussyni sem var 
einnig samþykkt varamenn eru því: 
Páll Halldór Halldórsson  1 ár 
Bergþór Júlíusson  2 ár 
 
Ritnefnd 
Sigurður Helgason og Soffía Eydís Björgvinsdóttir eru að ganga úr ritnefnd í þeirra stað var stungið 
upp á Magnúsi Guðmundssyni og Helenu Sigurergsdóttur, sem var samþykkt. Nefndin er því skipuð: 
Birgir Már Georgsson  1 ár 
Helena Sigurbergsdóttir  2 ár 
Magnús Guðmundsson  2 ár 
 
Skálanefnd: 
Úr skálanefnd ganga Jón Snæland, Karl H Sveinsson, Gunnlaugur Einarsson og Ólafur Pétursson.  Í 
þeirra stað var stungið upp á Sigþóri Árnasyni, Einari Sigurðssyni, Reyni Bergmann og Bjarna 
Kristinssyni sem var samþykkt. hún er því skipuð: 
Reynir Bergmann   1 ár 
Magni Þorvaldsson  1 ár 
Sigþór Árnason   2 ár 
Einar Sigurðsson   2 ár 
Bjarni Kristinsson  2 ár 
 
Tækninefnd 
Guðleifur Kristinsson gengur úr Tækninefnd í hans stað var stungið upp á Guðmundi Bragasyni, það 
var samþykkt. Hún er því skipuð: 
Birgir Sigurðsson   1 ár 
Örn Jónsson   1 ár 
Björn Þorri Viktorsson  1 ár 
Sigurður S Jónsson  2 ár  Endurkjörinn 
Guðmundur Bragason  2 ár 
 
Hjálparsveit 
Halldór G Hauksson og Sveinlaugur Hannesson ganga úr sveitinni í þeirra stað var stungið upp á 
Eyþóri Guðnasyni og Emil Borg, það samþykkt.  Hjálparsveitin er því skipuð: 
Ásgeir Ásgeirsson  1 ár 
Ásgeir Böðvarsson  1 ár 
Friðrik Halldórsson  1 ár 
Eyþór Guðnason   2 ár 
Emil Borg   2 ár 
 
Umhverfisnefnd 
Úr nefndinni gengur Bessi Aðalsteinsson, í hans stað stungið upp á Gunnari Kristjánssyni, það 
samþykkt. Nefndin er því skipuð: 
Einar Kjartansson  1 ár 
Mágnús Guðmundsson  1 ár 
Skúli H Skúlason   1 ár 
Gunnar Kristjánsson  2 ár 
Ómar Sigurðsson   2 ár Endurkjörinn 
 
10. Kjör skoðunarmanna 
Skoðunarmenn voru endurkjörnir og eru því  
Albert Sveinsson 
Ómar Sigurðsson 
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11. Önnur mál. 
Ákvörðun félagsgjalda fyrir næsta ár.  Tillaga frá stjórn um óbreytt félagsgjöld 3.900 kr. Fyrir næsta ár, 
Það samþykkt samhljóða. 
 
Fjárveitingar: 
Tillögur frá stjórn. 
- fjárveiting allt að kr. 100.000 vegna sumarhátíðar í tilefni af 20 ára afmæli félagsins. Samþykkt 
samhljóða. 
- Fjárveiting allt að kr. 100.000 vegna árshátíðar í tilefni af 20 ára afmæli félagsins. Samþykkt 

samhljóða. 
- Fjárveiting til VHF:  Allt að kr. 500.000 til áframhaldandi uppbyggingar á VHF kerfinu. Samþykkt 

samhljóða. 
- Fjárveiting til umhverfisnefndar kr,. 200.000 Samþykkt samhljóða. 
- Fjárveiting til Hjálparsveitar kr. 200.000 samþykkt samhljóða. 
- Fjárveiting til Skálanefndar kr. 200.000 samþykkt samhljóða. 
 
Skemmtinefnd:  Elín Björg Ragnarsdóttir kom upp og kynnti nýja skemmtinefnd en hana skipa auk 
Elínar þeir Lúther Gestsson og Páll Halldórsson.  Einnig kynnti hún bjórkvöld sem áætlað er 28. Maí 
n.k. 
 
Björn Þorri Viktorsson fór fram á 100.000 kr fjárveitingu fyrir  hönd tækninefndar.  Vegna ferða út á 
land og fleira smávægilegs.  Það samþykkt samhljóða. 
 
Fyrirspurn kom fram um hvort til stæði að fjölga ferðum á vegum klúbbsins.  Formaður nefndi að 
sumum finndist að fullmikið væri komið af ferðum t.d. eins og í mars s.l. en allar tillögur væru vel 
þegnar.  Umræður urðu um þau mál t.d. nýliðaferðir og hefðu þær skilað okkur þónokkrum nýjum 
félögum sem hefðu síðan starfað vel fyrir klúbbinn. 
 
Hugmynd kom upp um að flytja Þorrablót t.d. í Hrauneyjar til að sem flestir kæmust á það. 
 
Hugmyndir komu fram um að koma á stofn ferðanefnd sem bæði væri hugað að sumar og vetraferðum.  
Þarna úti væri fjöldi fólks sem hefði áhuga á sumarferðum þó þeir hefðu ekki áhuga á vetrarferðunum 
og vildu gjarnan ganga í klúbbinn ef meira væri í boði af sumarstarfi.  Eins urðu umræður um kynningu 
á sumarstarfinu og hvort sú kynning mætti vera betri.  Fram kom að Ferðaklúbburinn 4x4 væri 
hagsmunafélag en ekki ferðafélag.  Bent var á 2. Grein í lögum félagsins. 
 
Einnig kom fram hugmynd um að farið væri að huga að stefnumótunarnefnd fyrir klúbbinn til að marka 
stefnu / hlutverk hans. 
 
Heimasíðumál voru rædd og það hvort ekki ætti að loka spjallinu fyrir utanfélagsmönnum og spjallað 
um það skítkast sem þar hefur farið fram .  Eins var það rætt hvort takmarka ætti aðgang að 
myndaalbúmi. 
 
BÞV kom með þá hugmynd hvort ekki ætti að gera þá kröfu að menn skráðu nafn og kennitölu og þær 
upplýsingar sannreyndar áður en menn fengju aðgang að síðunni.  Eins velti hann upp því að sú staða 
gæti komið upp að Klúbburinn gæti lent í málaferlum út af ærumeiðingum o.þ.h. sem fram yrði sett á 
spjallinu. 
 
Hlynur Snæland kom upp með þá hugmynd að klúbburinn skoðaði möguleika á að borað yrði eftir 
heitu vatni við Setrið. 
 
Skálamál-fram kom fyrirspurn um hvort það hafi verið athugað að fara í samstarf við t.d. 
Ferðafélagið/Útivist um uppbyggingu á skálum á hálendinu, þar sem ferðaklúburinn notaði skálana 
frekar að vetrum en Ferðafélagið að sumri.  Úr því spunnust umræður vítt og breytt um skálamál á 
hálendinu m.a. norðan Vatnajökuls, innheimtu skálagjalda, staðsetningu skála ofl.   
 
BÞV benti á það að eitt aðalhagsmunamál klúbbsins væru m.a. að félagar hafi aðgang að skálum á 
hálendinu. 
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Kjartan formaður þakkaði góða kostningu og þakkaði fráfarandi stjórnarmönnum samstarfið og bauð 
nýja stjórnarmenn velkomna til starfa. 
 
Fundi slitið kl 10:30  
 
______________________ 
Elín Björg Ragnarsdóttir 
Fundarritari. 
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