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Aðalfundur 4x4 - 2004  
Haldinn á Hótel Loftleiðum 

10. maí 2004 
 
 
 
1. Setning fundar og dagskrá kynnt. 

Kjartan Gunnsteinsson Formaður setti fundinn kl 20:00 
 

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
 

Fundarstjóri:  Björn þorri Viktorsson Fundarritari: Elín Björg Ragnarsdóttir 
 
Athuga með lögmæti fundar (Aðalfundur skal boðaður skriflega með minnst 7  
daga fyrirvara og með auglýsingum í blöðum) 
 
- skriflegt fundarboð í Setrinu 30. 4. 2004  
- Auglýstur í Morgunblaðinu   2. 5. 2004  
Fundurinn telst því löglega boðaður. 
 

3. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu ári 
 

Kjartan Gunnsteinsson formaður fór yfir helstu atburði á árinu. 
 

 Setja inn skýrsluna!!! 
 
4. Umræða um skýrslu stjórnar. (Ath. Taka saman með lið 6) 
 
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir. 
 

Jóhann Rúnar Guðbjarnarson gjaldkeri. 
 Sjá reikninga. 
 
6. Umræða um reikninga og skýrslu stjórnar. Borið upp til samþykktar. 

Emil Borg Fyrirspurn kom um liðinn óinnheimtir reikningar – Fréttabréf 562 þús. 
ógreiddar auglýsingar, 200 þús óinnheimt v. kvennaferðar, 120 þús v. óinnheimt VHF 
frá LÍV, Ferðaf.Ísl. og Útivist. 
 
Þátttaka í Nýliðaferð á eftir að innheimta 12.000 frá Flugbjörgunarsveit. 
 
Fyrirspurn frá Gumma Hi. um halla af árshátíð.   
 
Lúther kom með fyrirspurn vegna kostnaðar við vinnuferðir, er það eingöngu vegna 
vinnuferða í Setur?   Kostnaðurinn er vegna matarkostnaðar, eldhúsáhalda ofl. 
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Fyrirspurn um hvort það væri fyrirliggjandi hjá Skálanefnd gögn um áætlaðar 
gistinætur í Setrinu v.s innheimtar tekjur.  – sennilega getur enginn svarað því. 
 
Einar gaf skýringar um rekstrargjöld varðandi Setrið.  T.d. var skipt um gler ofl 
viðhald sem ekki er hægt að eignfæra á móti.  Málningarstyrkur dugði ekki fyrir 
málningu, sett var upp innrétting ofl.  
Sindri kom með fyrirspurn varðandi aukningu á öðrum kostn. 
140 þús er vegna olíukálfs, 155 þús vegna verðlauna í myndbandasamkeppni, 36 þús. 
vegna viðgerðarkostn tölvu og prentara í Mörkinni. 
 
Björn Þorra lýsti ánægju sinni vegna þess sem klúbburinn lagði að mörkum til 
bankastarfsemi í landinu.  Einnig fór hann yfir stöðu kærumáls sem er hjá 
Lögreglunni. 
 
Fyrirspurnir vegna skýrslu formanns voru engar.   
 
Reikningar samþykktir einróma. 
 

7. Skýrslur kjörinna nefnda. 
 

Skálanefnd:  Einar Sigurðarson 
Tækninefnd:  Björn Þorri Viktorsson 
Hjálparsveit:  Friðrik Halldórsson 
Umhverfisnefnd: Einar Kjartansson 
Ritnefnd:  Helena Sigurbergsdóttir 

 
 Björn Þorri – Tækninefnd.  Nefndin hefur verið að vinna að því að hafa frumkvæði í 
sambandi við reglur v. breytinga á jeppum. Þær reglur sem nú eru í gildi eru u.þ.b. 20 ára.  
Fyrir 2 árum fór fram mikil vinna þar sem settur var saman samráðshópur um breytingar á 
jeppum.  Þessi hópur sendi inn nokkuð ýtarlegar hugmyndir um breytingarnar, það fór þannig 
að menn settu þetta nokkuð á hold, en verið er að vinna í því sem menn álíta beinlínis 
hættulegt.  Tækninefnd hefur sent inn tillögur til tækninefndar skoðunarstofu varðandi 
breytingar á stýrisgangi í Toyotu og Nissan Patrol.  (hrútshorn og stýrisarmur.) Tækninefn 
fundaði með Austurlandsdeild á árinu.   Fyrirspurn kom úr sal um hvort það ætti eitthvað að 
svara þeim aðilum sem skrifað hafa um hættulega breytta bíla.  Björn Þorri ræddi aðeins 
ýmsar hliðar á því máli.   
 
Einar Sigurðsson – Skálanefnd.  Skálanefnd fór í 5 vinnuferðir.  Komst nefndin að því að 
þetta árið þyrfti að einbeita sér að viðhaldsmálum.  Skipt var um rúður í Setrinu, loftið tekið í 
gegn, farnar olíuferðir ofl.  Hár kostnaður vegna vinnuferða er vegna þess að ferðirnar voru 
mestmegnis vegna viðhalds sem ekki er eignfærður.  Hann ræddi einnig um þær hugmyndir 
sem uppi hafa verið um lokun skálans, innheimtur hafa verið að batna en langt er frá því að 
greitt sé fyrir allar gistinætur.  Ekki hefur verið selt mikið af miðum vegna gistingar.   
 
Ásgeir Böðvarsson – Hjálparsveit.  Starfsemi sveitarinnar var ekki mikil.  Hámark 
starfseminnar var 10 mínútna erindi á félagsfundi.  Á reikningum er kostnaður vegna 
hjálparsveitar skýringin er að Fjallasport skuldaði félaginu og greiddi með búnaði fyrir 
sveitina. 
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Skúli Skúlason – Umhverfisnefnd.  Farin var landgræðsluferð í Þórsmörk 21-22 júní, 
Stikuferð 6. sept þar sem Búðarháls var stikaður,  var stikulagerinn kláraður og er verið að 
kanna leiðir til að fá styrki vegna stikukaupa.  Baggaferð/ráðstefna í Setrinu 27. sept. 
hugmyndin var að fá fyrirlesara um ýmis mál tengd hálendinu, vegna ónægrar þátttöku var 
ferðinni aflýst.  Nýliðaferð var farin 6-7 mars í Setur.   Önnur mál nefndarinnar: Slóðir – 
skilgreiningar á þeim, Utanvegaakstur, Vatnajökulsþjóðgarður, Endurvakning SAMÚT, 
Samstarf við VÍK (Vélhjólaíþróttaklúbburinn) og siðareglur jeppafólks (boðorðin 10).  
Umræður urðu um plaststikur vs tréstikur v. fyrirspurnar úr sal. 
 
Helena Sigurbergsdóttir – Ritnefnd. 11 TBL. 220 blaðsíður af Setrinu litu dagsins ljós á árinu.  
Öryggismál voru sérstaklega tekin fyrir og fæddist í því framhaldi hugmynd um að 
Landhelgisgæslan haldi námskeið fyrir okkur í haust.  Vantar fleiri greinar frá deildum og 
nefndum.  Mikil samkeppni er við bílablöð dagblaðanna varðandi efni og augl.  Hugmyndir 
eru uppi um samstarf í auglýsingum við vefsíðu klúbbsins.  Nefndin sér fram á bjartari tíma á 
næsta ári. 
 
      
 
 
8. Tillögur / lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum: 
 

-    Tillaga frá Stjórn um inngöngu Hornafjarðardeildar,     Kjartan Gunnsteinsson 
Ósk hefur komið fram frá Hornfirðingum um að þeir fái inngöngu í Ferðaklúbbinn en 
44 manns hafa sótt um inngöngu í deildina. 

 
Samþykkt samhljóða. 
 

- Tillaga frá stjórn um að stofsett verði ný fastanefnd sem kallast Litla deildin. Þessi 
nefnd mun halda utan um og skipuleggja ferðir fyrir óbreytta og lítið breytta jeppa.  

      Í nefndina skal kjósa 5 menn. 
 

Samþykkt samhljóða ásamt tilh. lagabreytingu. 
 

- Tillaga frá Stjórn um að 5 menn sitji í ritnefnd þar sem starfið  
er orðið umfangsmeira en hefur verið áður. 
 Samþykkt samhljóða ásamt tilh. lagabreytingu 
 

Grein 9,  liður 1 í lögunum breytist:   
            Ritnefnd.   Hlutverk hennar er að sjá um útgáfu fréttabréfs og miðla upplýsingum  
          til félagsmanna 
             Kjósa skal fimm menn í hana. 

 
Tillaga að lagabreytingu lögð fram á aðalfundi Ferðaklúbbsins 4x4 þann 10. maí 2004. 
 
 
 
Eftirfarandi breytingar verði gerðar á 9. gr. laganna: 
 
1. mgr. 9. gr. skuli hljóða svo: 
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“Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa að jafnaði fimm fastanefndir auk 
hjálparsveitar:” 
 
1. tölul. 1. mgr. skuli hljóða svo: 
 
“Ritnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um útgáfu fréttabréfs og miðla upplýsingum til 
félagsmanna. Kjósa skal 5 menn í hana.” 
 
2. mgr. orðist þá svo: 
 
“Kosning í ofangreindar nefndir skal vera til tveggja ára. Annað hvert ár skulu kosnir tveir í 
fimm manna nefndirnar, en hitt árið þrír. Með sama hætti skal annað hvert ár kosinn einn í 
þriggja manna nefndirnar, en hitt árið tveir.” 
 
breytingartillaga: 
“Kosning í ofangreindar nefndir skal vera til tveggja ára. Annað hvert ár skulu kosnir tveir, en hitt árið þrír.” 
 
Samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum. 
 
Nýr 6. töluliður skuli bætast við 1. mgr.: 
 
“6. Litla nefndin. Hlutverk nefndarinnar er að sinna ferðalögum og kynningarstarfi fyrir 
eigendur minna breyttra jeppa og skipuleggja ferðir sem henta þeim sem og öðrum 
félagsmönnum. Kjósa skal 5 menn í hana.”  
 
Lagt er til að lagabreytingarnar taki gildi við samþykkt þeirra og kosið verði í samræmi við breytta 9. gr. laganna 
á þessum aðalfundi 10. maí 2004, en þó þannig að kosnir verða fimm í Litlu nefndina.  Einnig skal kjósa þrjá í 
ritnefndina til viðbótar við þá tvo sem fyrir eru þannig að nefndin sé þá fullskipuð. 
 
Samþykkt samhljóða. 
 
Lagt fram á aðalfundi 10. maí 2004. 
 

Stjórn Ferðaklúbbsins 4x4 
 
9 Kjör stjórnar, varamanna og fastamanna. 
 
 Kosning tveggja manna í stjórn: (kjósa skal tvo menn til tveggja ára) 
 
 Núverandi stjórnarmeðlimir:   Tillaga: 
 Agnes Karen Sigurðardóttir   Situr áfram 1 ár 
            Soffía Eydís Björgvinsdóttir   Situr áfram 1 ár     
 Jóhannes Jóhannesson    hættir   Jón Snæland  2 ár 
 Jóhann Rúnar Guðbjarnarson   hættir   Emil Borg  2 ár   
  
Ekki komu fram frekari framboð og Jón og Emil því sjálfkjörnir. 
       
 
 Kosning varamanna. 
 
 Núverandi varamenn:    
 Bergþór Júlíusson  Situr áfram 1 ár 
 Páll Halldór Halldórsson     hættir 
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        Gefa kost á sér: 
        Hlynur Snæland        2 ár 
        Sigurlaugur Þorsteinsson   2 ár                           
 
 
Kosið var á milli þeirra tveggja.  Úrslit kosninganna:   Hlynur Snæland 48 atkvæði 
Sigurlaugur Þorsteinsson 22 athvæði.  Hlynur Snæland telst því rétt kjörinn varamaður.   
    

 
Kosning formanns. 
 
Núverandi formaður     Gefur kost á sér: 
Kjartan Gunnsteinnson       hættir                     Skúli Haukur Skúlason   
 
Ekki komu fram fleiri famboð til formanns.  Skúli er því rétt kjörinn formaður. 
 

 
 Ritnefnd (Ritnefnd verður samtals 5 menn. Kjósa skal 4 þar sem Sveinn hættir) 
 
 Núverandi ritnefnd:     Tillaga 
 Helena Sigurbergsdóttir          situr áfram 1 ár 
 Birgir Már Georgsson     Gefur kost á sér    2 ár 
 Sveinn Guðmundsson  hættir   Björgvin Björgvinsson  1 ár  
        Gunnar Már Guðnason  2 ár 
        Halldóra Ingvarsdóttir   2 ár 
 
 Ekki komu fram fleir famboð í ritnefnd og teljast því ofantaldir aðilar rétt kjörnir. 
 
 Skálanefnd 
 
 Núverandi skálanefnd    Tillaga 
 Sigþór Árnason  hættir   Gísli Þór Þorkelsson 2 ár 

Einar Sigurðsson  hættir   Eyþór Guðnason 2 ár  
 Magni Þorvaldsson  hættir   Bjarki Logason 2 ár 
 Reynir Bergmann  situr áfram 1 ár  

Bjarni Kristinsson  situr áfram 1 ár 
  
Lúther Gestsson gaf einnig kost á sér í skálanefnd.  Kosið var á milli þeirra fjögurra um þrjú 
sæti í skálanefnd. Niðurstöður kostninganna:  Heildarfjöldi atkv. 206.  Eyþór 66 atkv., Gísli 
60 atkv., Bjarki 46 atkv., Lúther 36 atkv, auðir 6 atkv.  Gísli, Eyþór og Bjarki teljast því rétt 
kjörnir í nefndina. 
  
 
Tækninefnd (kjósa skal 3 menn til tveggja ára, 2 sitja áfram) 
 
 Núverandi tækninefnd    Tillaga 
 Birgir Sigurðsson  hættir    
 Örn Jónsson   hættir   
 Björn Þorri Viktorsson hættir             
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 Sigurður S. Jónsson  situr áfram 1 ár   
 Guðmundur Bragason  situr áfram 1 ár  
Sigurður Ingi Jónsson, Ásgeir Ásgeirsson og Hjálmar Guðmundsson gefa kost á sér.   Önnur 
framboð komu ekki fram og voru þeir því rétt kjörnir í nefndina. 
 
 
 
 Hjálparsveit (Kjósa þarf 3 menn, 2 menn sitja áfram) 
  
 Núverandi hjálparsveit    Tillaga 
 Ásgeir Ásgeirsson     
 Ásgeir Böðvarsson     
 Friðrik Halldórsson     
 Emil Borg   situr áfram 1 ár 
 Eyþór Guðnason  situr áfram 1 ár 
 
Jón Viðar Guðmundsson,  Friðrik Halldórsson, Ásgeir Ásgeirsson, Ásgeir Böðvarsson og 
Karl Sigurjónsson gefa kost á sér.  Kosið var um þrjá aðila í nefndina.  Niðurstaða kosningar: 
Jón Viðar 33 atkv., Friðrik Halldórsson 44 atkv., Ásgeir Ásgeirsson 40 atkv, Ásgeir 
Böðvarsson 46 atkv, Karl Sigurjónsson 35 atkv. Alls 198 atkv. 2 auðir seðlar og 1 ógildur. 
Ásgeir Á, Ásgeir B og Friðrik H. eru því rétt kjörnir í nefndina.   
 
 Umhverfisnefnd (Kjósa þarf 3 menn, 2 sitja áfram) 
 
 Núverandi umhverfisnefnd    Tillaga 
 Gunnar Kristjánsson    situr áfram 1 ár  

Ómar Sigurðsson  situr áfram 1 ár 
Einar Kjartansson     Gefur kost á sér aftur 2 ár 
Magnús Guðmundsson    hættir                Ásgeir Halldórsson 2 ár           

 Skúli H. Skúlason  hættir   Jóhannes Kristjánsson 2 ár            
 
Ekki komu fram fleiri framboð og eru Einar, Ásgeir og Jóhannes því rétt kjörnir í 

nefndina. 
 
Litla nefndin (Kjósa þarf 5 menn til 2ja ára og 2 menn til árs) 
 

Tillaga: 
Sigurlaugur Þorsteinsson til 2ja  
Jóhannes Jóhannesson 2ja 
Nína Kristbjörg Hjaltadóttir 1ars. 
Stefanía Guðjónsdóttir 1árs 
Stefán Baldvinsson 2ja 

Ekki komu fram fleiri framboð, teljast því ofantaldir aðilar rétt kjörnir í nefndina. 
 

 
 

 
10. Kjör skoðunarmanna 
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Núverandi skoðunarmenn    Tillaga 
Albert Sveinsson     Albert Sveinsson  
Ómar Sigurðsson     Ómar Sigurðsson 

 
Ekki komu fram fleiri framboð og teljast þeir því rétt kjörnir skoðunarmenn. 
 
       
11. Önnur mál. 

 
-    Ákvörðun félagsgjalda fyrir næsta starfsár: Tillaga um óbreytt félagsgjöld 
3.900 kr.  samþykkt samhljóða. 
 
- Fjárveiting til VHF:    Fjárveiting til áframhaldandi uppbyggingar á  VHF 

kerfinu. Allt að kr. 550.000   (Eðvard Geirsson) 
Samþykkt samhljóða. 
 

- Fjárveiting til Umhverfisnefndar:   Allt að  kr. 200.000  
Samþykkt samhjóða. 
 

- Fjárveiting til Hjálparsveitar:    Allt að kr. 200.000 
Samþykktn samhljóða 

 
- Fjárveiting til Skálanefndar:    Allt að kr. 300.000 

Samþykkt samhljóða 
 

- Fjárveiting til Tækninefndar:    Allt að kr. 200.000 
Samþykkt samhljóa 
 

- Fjárveiting til Skemmtinefnd:   Allt að kr. 100.000 
Samþykkt samhljóða. 
 

- Suðurlandsdeild:   Beiðni um styrk vegna viðhalds á skálanum í Sultarfit. 
Upphæð  kr. 596.500  Kostnaðaráætlun fylgir 
Sigríður Pálsdóttir fylgdi beiðninni úr hlaði og fór yfir kostnaðaráætlun. 
Sjá tillögu frá BÞV 
 

- Húsavíkurdeild:   Beiðni um styrk vegna viðhalds á skálanum á Þeystareykjum. 
Upphæð  kr. 573.940.  Kostnaðaráætlun fylgir 
Björn Þorri kynnti kostnaðaráætlun. 
Sjá tillögu frá BÞV 
 

- Austurlandsdeild   Beiðni um styrk vegna byggingar á skála.  
Upphæð  kr. 2.000.000 
Sjá tillögu frá BÞV  
 

-  Eyjafjarðardeild:  Beiðni um styrk vegna viðbyggingar á skála á Réttartorfu 
Upphæð  kr. 700.000.  Kostnaðaráætlun fylgir. 

 Sjá tillögu frá BÞV. 
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- Björn Þorri bar upp tillögu um “að stjórninni verði heimilt að ráðstafa allt að 2000 
Þúsund til uppbyggingar skálum landsbyggðadeilda enda liggi fyrir 
kostnaðaráætlanir og staðfestingar á eignarhaldi og / eða nýtingarrétti sem stjórnin 
metur gildar.” 
Samþykkt samhljóða. 

 
- Tillaga frá Jóni Ebba Halldórssyni og fleirum um að sett verði á stofn nefnd til að  

kanna með kaup á húsnæði fyrir starfsemi klúbbsins. (Jón Ebbi Halldórsson) 
Jón Ebbi fylgdi tillögunni úr hlaði.   
 
“Að skipuð verði nefnd, til þess að kanna hagkvæmni og möguleika 

Ferðaklúbbsins 4x4 til þess að eignast eigið húsnæði.  Og þá hugsanlega kaup á gömlu 
iðnaðarhúsnæði sem gæti hýst alla starfsemi klúbbsins bæði þá sem fer fram í 
Mörkinni og mánudagsfundina á Hótel Loftleiðum.  Þegar niðurstöður nefndarinnar 
liggja fyrir ( sem yrðu háðar tímatakmörkunum ) væri kallað saman til auka aðalfundar 
ef ástæður þættu til. 

 
Flutningsmenn tillögunnar eru: 
Karl H Sveinsson 
Jón Snæland 
Páll H Halldórsson 
Sigurgeir Bjarnason 
Magni Þorvaldsson 
Jón E Halldórsson 
R 1668 
 
Fjörugar umræður urðu um málið. 
Tillagan er samþykkt samhljóða. 

 
-   Tillaga frá Emil Borg um að stjórn verði heimilt að ráða óháðan aðila til að 

rannsaka á faglegan hátt öryggi breyttra jeppa. (Emil Borg) 
 Emil Borg fylgdi tillögunni úr hlaði. 
 

 Tillagan er svohljóðandi “ Stjórn í samvinnu við tækninefnd og aðra fagaðila innan 
félagsins, hrindi að stað því verkefni að kynna öryggi breyttra jeppa fyrir almenningi,.” 
Tillagan samþykkt samhljóða. 
 
 Oddur kom upp og kynnti stöðu hýsingarmála síðunnar www.f4x4.is, kostnað og vinnu 
við síðunna.  Umræður urðu um þau vandamál sem upp hafa komið í sambandi við síðuna s.l. 
ár. 
 

- Fráfarandi formaður Kjartan Gunnsteinsson þakkaði stjórn og nefndum fyrir 
samstarfið og óskaði Skúla H Skúlasyni til hamingju með kjörið. 

- Nýr formaður Skúli Skúlason lýsti ánægju sinni með að taka við þessu starfi, það 
væru mörg spennandi verkefni framundan og þakkaði fyrir kjörið. 

 
 
12. Fundarslit 
Fundi slitið kl. 00:32 


