
Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 
Laugardaginn 7. maí 2005 

Haldinn í sal Ferðafélagsins Mörkinni 6, Reykjavík. 
 

1. Setning fundar og dagskrá kynnt. 
Formaður klúbbsins Skúli H. Skúlason setti fundin kl.14:12  og kynnti dagskrá 
fundarins. 
 

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
Fundarstjóri: Arnþór Þórðarson. 
Fundarritari: Elín Björg Ragnarsdóttir. 
Fundarstjóri athugaði lögmæti fundarins, fundurinn telst löglega boðaður. 

 
3. Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins á liðnu starfsári. 

Formaður klúbbsins Skúli H. Skúlason flutti skýrslu stjórnar. 
 
Ný stjórn Ferðaklúbbsins 4x4 tók við störfum að loknum aðalfundi fyrir liðlega ári síðan.  
Margvísleg verkefni bið stjórnarinnar og strax í upphafi var ákveðið að vinna að nokkrum 
málum sem menn töldu þörf að vinna sérstaklega að.  Ég mun nú fara yfir helstu 
málaflokka og gefa stutt yfirlit yfir hvaða aðgerðir hafa verið í gangi á hverju sviði og 
hvað hefur einkennt störf stjórnarinnar á árinu. 
 
1. Kynningarmál 
Eitt af því sem skiptir vaxandi máli fyrir klúbbinn eru kynningarmál eða það sem kallast 
almannatengsl.  Sú ímynd sem við viljum að klúbburinn hafi í þjóðfélaginu er að 
Ferðaklúbburinn 4x4 sé  

• Öflugur klúbbur sem standi fyrir líflegu og skemmtilegu starfi 
• Ábyrgur, taki ábyrgða afstöðu í öllum málum (umhverfismálum, umferðamálum 

og öryggismálum) og hvetji aðra til að gera slíkt hið sama. 
• Vettvangur fyrir alla sem hafa áhuga á að ferðast um landið á eigin jeppa. 

 
Helstu aðgerðir til að vinna að þessu 

• Nýta tækifæri sem gefast til að koma fram í fjölmiðlum. (6 útv. viðtöl og 1 sjónv, 
1 blaðaviðtal, greinar í sérblöð, fréttatilkynning) 

• SúperSetrið 
• Sýning í húsnæði Benna 

 
Um árangur á þessu sviði er ekki gott að fullyrða, því þó hægt sé að fá sérhæfð fyrirtæki 
til að gera mælingar á þessu sviði er slíkt kostnaðarsamt. 
 
2. Umhverfis-, þjóðgarða- og slóðamál 
Þrír málaflokkar sem hafa verið fyrirferðamiklir á starfsárinu og tengjast óneitanlega. 
 

• Samstarf við VÍK um skiltauppsetningu 
• Vefurinn nýttur sem upplýsingavettvangur um færð á vegum á páskahelginni 

(auglýst sérstaklega í útv.) 



• Umhverfisnefndin í upplýsingaöflun um utanvegaakstur um Fjallabak 
• Reglugerð um Skaftafellsþjóðgarð 
• Reglugerð um akstur utan vega 
• Slóðaverkefnið 

- Slóðahópur settur í gang 
- samstarfssamningur við LMÍ 
- ferlasöfnun 
- lýsingar á leiðum 
- vegasafnið 

• Snæfellsjökull 
• Verkefni framundan.  Vera meira proaktív, þ.e. í stað þess að vera stöðugt að 

bregðast við málum og verkefnum sem koma utanfrá þurfum við að ná aftur 
forystu og frumkvæði í þessum málum.  Það er mikilvægt bæði út frá 
náttúruverndarsjónarmiði og til þess að tryggja rétt okkar sem best. 

 
3. Vefmálin 
Eftir fund með fyrrum vefstjóra var tekin ákvörðun um að láta gera fyrir okkur nýjan vef.  
Þarfir voru skilgreindar og sett upp ákveðin skilyrði um framgöngu mála.  Eftir að hafa 
fengið tilboð frá nokkrum aðilum sem mælt var með var gengið til samninga við Castor 
Miðlun og réðst sú ákvörðun af a) skýrari skilgreingum í tilboðinu en var hjá öðrum b) 
buðu gott verð í verkið og c) virtust standast öll skilyrði sem upp voru sett.   
 
Þó deila megi um þessar forsendur og hvort þær hafi staðist í öllum atriðum og nokkuð 
ljóst að það fyrirtæki sem var valið hafi ekki staðist að fullu okkar væntingar, þá var þessi 
samningur handsalaður og vinna hafin.   
 
Tímamörk í tilboði Castor voru að vísu rýmri en við vildum hafa þau og því miður hafa 
þeir þurft að nota þessi tímamörk til hins ýtrasta, þvert á það sem menn reiknuðu með í 
upphafi.  Því hefur orðið töluverður dráttur á að vefurinn kæmist í það horf sem við 
viljum sjá hann, en sá áfangi virðist þó vera á næsta leiti.   
 
Það er trú okkar að þegar þangað verður komið muni vefurinn nýtast klúbbnum vel í 
starfi.  Það kom ekki á óvart að óánægja yrði með breytt útlit og uppsetningu þar sem 
menn eru almennt vanafastir á vefumhverfi og gamli vefurinn var bæði aðgengilegur og 
ágætlega upp settur.  Það kæmi hins vegar frekar á óvart ef almennir notendur vefsins nái 
ekki að tileinka sér nýtt umhverfi og þær nýjungar sem vefurinn býður upp á innan 
skamms tíma. Núna á aðalfundinum verður skipuð vefnefnd sem mun að öllum líkindum 
hafa það hlutverk að fylgja þessu máli eftir og sjá til þess að þessi fjárfesting klúbbsins 
nýtist sem best í framtíðinni. 
 
4. Önnur mál 
Starfsmannamál 

Í byrjun starfsárs var sagt upp samningi við Ferðafélag Íslands um samnýtingu á 
starfsmanni og í staðinn var ráðinn starfsmaður til klúbbsins beint.  Hér er um að ræða 
talsverða breytingu fyrir klúbbinn.  Annar vegar er starfsmaðurinn núna beinlínis 
starfsmaður klúbbsins og tekur við verkefnum beint frá stjórn.  Með þessu nýtist hann 



okkur mun betur en starfsmaður sem er leigður frá Ferðafélaginu eins og áður var.  Hins 
vegar er kostnaður okkar af starfsmannahaldinu heldur minni. 
 
Landsfundur 

Landsfundur var haldinn í Setrinu að venju í október , en til hans mæta fulltrúar allra 
nefnda og deilda Ferðaklúbbsins.  Landsfundurinn var vel sóttur og umræður á honum 
uppbyggilegar fyrir starfsemi klúbbsins. Landsfundur er mikilvægur þáttur í að gera 
Ferðaklúbbinn með öllum hans deildum að einni heild, heilstæðum landssamtökum.  Á 
fundinum var lögð fram hugmynd frá formönnum þriggja landsbyggðadeilda að hlutverk 
Landsfundar verði skilgreint í lögum og hann fái aukið vægi í starfi og stefnumörkun 
Ferðaklúbbsins.  Hugmyndin fékk ítarlegar umræður á fundinum og ávöxtur þessa er 
tillaga að lagabreytingu sem liggur hér fyrir til afgreiðslu.  Það er mikilvægt fyrir 
klúbbinn að starfa sem ein heild og bæði deildir viti hvað er að gerast í móðurfélaginu og 
öfugt.  Aukið samstarf getur styrkt okkur og vonandi getur það þróast enn frekar. 
 
Skálamál 

Annað mál sem fékk talsverða umfjöllun á Landsfundinum sem og ýmsum öðrum 
vettvangi eru skálamál klúbbsins.  Aðalfundur síðasta árs samþykkti 2 milljóna framlag 
til skálamála landsbyggðadeilda, en fyrir lágu beiðnir frá 4 deildum upp á samtals u.þ.b. 
3.870 þús.  Stjórnin fékk það hlutverk að útdeila þessum peningum.  Í upphafi var tekin 
sú stefna að hver deild fengi að uppfylltum ákv. skilyrðum 400 þús króna framlag að 
Austurlandsdeild undanskilinni sem fengi tvöfalda þá upphæð til nýbyggingar á skála.  
Mál þróuðust hins vegar þannig að 2 deildir afþökkuðu sinn styrk en óskuðu þess að skáli 
Austurlandsdeildar fengi að njóta framlagsins.  Austurlandsdeild hyggst reisa skála í 
samvinnu við Minjavernd á Stakkholtsurðum, en það er svæði sem hentar vel til 
vetrarferða á þessu svæði.  Verkefnið sem Austurlandsdeild er að ráðast í þarna er bæði 
spennandi og áhugavert og því tók stjórnin þá ákvörðun að ganga að þessum hugmyndum 
og samþykkti að stór hluti skálastyrksins færi í þetta verkefni.  Framvinda verksins er 
hins vegar ekki komin á það stig að styrkurinn hafi verið greiddur út og samkvæmt 
verklagsreglum Ferðaklúbbsins þarf aðalfundur nú að staðfesta hann, ásamt því sem fyrir 
fundinum liggur að taka afstöðu til frekari fjárveitinga í verkefnið. 
 
Það er rétt að huga að því í þessu sambandi að það umhverfi sem verið hefur varðandi 
skálabyggingar á hálendinu er að breytast talsvert.  Þjóðlendufrumvarpið og 
verndaráætlanir geta gert það að verkum að innan fárra ára verði mun erfiðara að fá leyfi 
til skálabygginga.  Því hafa heyrst hugmyndir um að nota þá möguleika sem við höfum í 
dag til að hefja byggingu fleirri skála.  Spennandi hugmyndir hafa verið á lofti og meðal 
annars heyrst af hugsanlegum möguleika að fá að reisa skála í nágrenni við Hveragilið í 
Kverkfjöllum. 
 
Fjarskiptamál 

Talsvert hefur verið fjárfest í VHF kerfinu og hafa útgjöld vegna þess verið meiri en gert 
var ráð fyrir í upphafi. Hér hefur hins vegar verið að skapast verðmæt eign klúbbsins og 
er óhætt að fullyrða að verðmæti kerfisins er mun meira en sá fjárfestingakostnaður sem 
að baki liggur.  En allt kostar þetta peninga og viðhald og endurnýjun á búnaði er 



kostnaðarliður sem er kominn til að vera í útgjaldareikningi klúbbsins.  Það er þó álit 
flestra að þeim peningum sé klárlega vel varið. 
 
Óskað var eftir styrk hjá fjárveitinganefnd Alþingis til reksturs og uppbyggingar kerfisins 
á þeim forsendum að um verulega almannahagsmuni sé að ræða.  Sú beiðni náði hins 
vegar ekki í gegn að þessu sinni en óhætt er að endurnýja þá ósk fyrir næsta 
fjárveitingaár. 
 
Húsnæðisnefnd 

Í samræmi við ákvöðrun síðasta aðalfundar var skipuð húsnæðisnefnd sem skoða skyldi 
húsnæðismál klúbbsins með það í huga að kanna möguleika á að klúbburinn eignist eigið 
húsnæði.  Húsnæðisnefndin hefur nú skilað skýrslu sinni og liggur hún hér fyrir 
fundinum.   
 
Ferðamál 

Ýmsar ferðir voru farnar á vegum klúbbsins, s.s. hefðbundnar nýliðaferðir, 
þorrablótsferðir o.fl.  Ákveðið var að í stað þess að hafa 4ra ferða helgi eins og tíðkast 
hefur að fara í eina sameiginlega stórferð yfir Hofsjökul.  Hofsjökulsferðin tókst með 
ágætum og gekk vel upp í alla staði.  Helst var kvartað yfir að vandamálin hafi ekki verið 
nægjanleg og flestir komnir til byggða um miðjan dag á laugardegi.  Enda ekki nema 
einstaka bílar sem fóru komu haltrandi niður af fjöllum þennan dag og ekki nema hæfustu 
menn sem gátu komið sér í vandræði.  Ég skil það eftir opið hvort þetta beri að túlka sem 
meðmæli með túrnum.  Dagurinn endaði svo í glæsilegri matarveislu í höfuðstað 
norðurlands og skemmtanahaldi fram eftir nóttu.  Í einhverjum tilfellum jafnvel of lengi 
fram eftir nóttu svo sumir voru ekki einu sinni í formi til að tanka hjá sér daginn eftir. 
 
Stjórn skráði nýjar ferðareglur fyrir klúbbinn sem eru nokkuð ítarlegri en eldri reglur og 
skera úr um ýmis vafamál sem höfðu vafist fyrir mönnum.  Vonandi verða þær til að gera 
gera skipulagningu ferða markvissari og draga úr hættu á vandamálum sem þó alltaf geta 
komið upp.  Uppi hafa verið hugmyndir um að stofna sérstaka ferðanefnd sem sæi um 
skipulagningu ferða og væri fararstjórum innan handar.  Það verkefni býður þó nýrrar 
stjórnar. 
 
Vestfjarðardeild 

Nú fyrir skemmstu bárust þær ánægjulegu fréttir að Vestfjarðardeild klúbbsins hafi verið 
endurvakin.  Þetta er ánægjuleg viðbót og mun að líkindum efla félagsstarfið og auka 
fjölbreytni í starfinu. 
 
Aðrar uppákomur 

Að venju hafa ýmsar uppákomur verið í starfi klúbbsins.  
 
Má þar nefna Sumarhátíð í umsjón Austurlandsdeildar í Borgarfirði Eystri.  Þó þetta hafi 
ekki verið fjölmennasta sumarhátíðin í sögu klúbbsins var hún vel heppnuð og þeir sem 
til hennar mættu skemmtu sér hið besta, enda haldin í sérlega fallegu umhverfi og 
austfirðingar annálaðir gleðimenn- og konur. 
 



Skemmtinefndin stóð fyrir glæsilegri árshátíð að venju og fjölda bjórkvölda og er 
óþreytandi við að hrista félagsmenn saman.  Væntanlega fáum við að “súpa seyðið” af 
því í kvöld. 
 
Lokaorð 

Margt hefur verið ánægjulegt í starfinu á því ári sem er að ljúka, en mörg verkefni tekið á 
og kostað tíma og yfirlegu.  Ég vil að lokum fyrir hönd stjórnar þakka samstarfsfólki 
okkar í hinum ýmsu nefndum og deildum klúbbsins fyrir ánægjulegt samstarf og 
félagsmönnum fyrir þolinmæði og tiltrú. 
 

 
4. Umræða um skýrslu stjórnar. 

Spurning frá Ómari Sigurðssyni: hefur starfsmaður önnur verkefni en áður og er 
það til bóta fyrir félagið 
Agnes og Skúli svöruðu því til að starfsmaðurinn nýttist nú að fullu fyrir klúbbinn 
og vinnur þau verkefni sem henni eru falin en áður starfaði starfsmaður innan þess 
ramma sem Ferðafélagið setti. 

 
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir. 

Agnes gjaldkeri lagði fram reikninga fyrir síðasta starfsár. 
Sjá ársreikninga 2004-2005. 

 
6. Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar. 

Umræður urðu um þær breytingar á gjaldalið Prentun og póstburður fréttabréfs, 
skýringin liggur í hækkun póstburðargjalda og prentunar auk þess sem Setrið og 
“Súper Setur” hafi verið með nokkrum halla.   
 
Einnig urðu umræður um að Setrið yrði aðgengilegra á netinu, hugmynd kom 
fram um að gefa Setrið út á netinu og menn sæki ritið af heimasíðu, en þurfi að 
óska eftir því ef menn vilja fá það á pappír.  Umræður urðu um auglýsingatekjur 
og öflun auglýsinga.  
 
Kjartan Gunnsteinsson kom með fyrirspurn vegna hækkunar á liðnum leiga á sal 
og kaffi.  Skýringin liggur í því að erfiðlega hefur gengið að innheimta framlög 
frá fyrirtækjum vegna kaffikostnaðar, einnig hafið Loftleiðir sett það skilyrði að 
tæknimaður yrði leigður við fundi. 
 
Fyrirspurn vegna Súper Seturs hvort það væri rétt skilið að það hafi verið halli 
upp á 300 þús. fannst viðkomandi að þeim kostnaði væri vel varið þar sem 
kynningin hefði verið góð.  Agnes sagðist telja að þessi kynning hefði skilað 
okkur aukningu á félögum.  
 
Skúli benti á að markmiðið hefði verið að bæði Súper Setrið og Setrið stæðu undir 
sér. 
 



Kjartan spurði út í liðinn prentun félagatals, Agnes sagði að þetta væru 
greiðsluseðlarnir vegna félagsgjaldi. 
 
Haldóra kom með fyrirspurn vegna hækkunar á liðnum gjöld vegna ferða. Gjöld 
vegna ferða skýrast af Kvennaferð og Hofsjökulsferð en tekjur hafi komið inn á 
móti og tap hafi ekki verið af ferðum. 
 
Kjartan spurði um greiðslur til Castor.  Agnes svaraði því til að engar greiðslur 
hefðu verið inntar af hendi til þeirra og yrði ekki fyrr en við skil á verkinu. 
 
Jón Ebbi kom með fyrirspurn um Bankavíxlar. Agnes svaraði því að þeir væru í 
KB banka og hefðu verið keyptir af stjórn á síðustu öld. 
 
Lella kom með fyrirspurn vegna eignarýrnunar á bankareikningum á árinu.  
Agnes svaraði því til að á árinu hefðu verið greiddir  m.a. reikningar vegna 
fjarskiptakerfisins árin 2003 og 2004 auk eldri reikninga vegna starfsmanns sem 
borist hefðu seint. 
 
Magnús spurði út í liðinn Nýliðaferð (kærumál GRR) hvort hann hefði ekki verið 
tekinn út og afskrifaður í fyrra.  Agnes svaraði þvi til að svo hefði ekki verið og 
þessi liður yrði inni eitthvað áfram. 
 
Umræða varð um það að endurskoða liðinn vegna VHF, endurvarpar ofl. og gera 
hann gegnsærri. Ábending kom til gjaldkera að gera greinagerð um fjárfestingar á 
árinu á næsta ársreikningi.  Einnig kom Skúli fram með þá hugmynd að breyta 
framsetningu ársreikninga þannig að farið verði eftir því hvenær reikningar berast 
og eins telja fram tekjur um leið og reikningar eru skrifaðir en ekki þegar þeir eru 
greiddir. 
 
Agnes benti á að hún teldi reikninga ekki rétta hvað varðar óinnheimta reikninga 
en lokaniðurstaða væri rétt.  Umræður urðu um það að á síðasta aðalfundi hefður 
verið skipaðir skoðunarmenn og þeir hefðu undirritað reikningana fyrir hönd 
félagsmanna.  Ómar Sigurðsson gerði grein fyrir máli skoðunarmanna og sagði að 
miðað við dagbókarfærslur þá stemmi þessir reikningar ef óinnheimtir reikningar 
væru ekki réttir þá hefðu þessar eignir verið lyklaðar rangt inn eða væru óbókaðir. 
 
Skýring kom fram á fundinum eftir athugun Agnesar og Ómars að tekjur upp á ca 
750 þús. hefðu ekki verið bókaðir þannig að þessar tekjur kæmu inn á Setrið á 
næsta ári. 
 
Eftir þessar upplýsingar voru reikningarnir samþykktir samhljóða.  

 
7. Skýrslur nefnda. 

 
Ritnefnd 



Helena Sigurbersdóttir flutti skýrslu ritnefndar. Gefin voru út 11 Setur, gengið 
ágætlega að fá efni í blaðið, auglýsingasala hefur gengið illa, fleiri tímarit hafi 
komið inn á markaðinn sem eru að herja á sama hóp.  Hún þakkaði samstarfsfólki 
fyrir samstarfið á liðnum árum.  Fékk hún fyrirspurn úr sal varðandi framtíð 
Setursins, taldi hún að Setrið ætti að fá að lifa. 
 
Skálanefnd 
Eyþór Guðnason flutti skýrslu Skálanefndar.  Fór hann yfir þær framkvæmdir sem 
skálanefnd hefur staðið fyrir síðastliðið ár. Júní: fyrsta ferð og var skoðað hvað 
þyrfti að gera.  Júlí: Næsta ferð, settar gardínur í allan skálann, loftræsting á 
fremra loft, skipt um loft á Setunni, olíurör lagað, skipt um nokkrar rúður, 
einangrað rör á eftra lofti.  Ágúst: Vinnuferð inn í Kópavog og þar var málaður 
nýji olíukálfurinn sem klúbburinn eignaðist og standsettur með bremsum og öllu. 
Fjölskylduferð, farið með olíu uppeftir og haldin mikil hátíð. Október: Dælt upp 
úr rotþrónni, farið með olíu á landsfund.  Desemer:  Farið að skoða með snjó inni 
á klósetti þar sem það hafði fyllst af snjó.  Mars:  Hofsjökulsferð, var tækifærið 
notað og farið með ýmiskonar eldhúsvörur og klósettpappír upp í Setur.  Apríl:  
Farið með gas í Setrið vegna neyðarkalls sem kom helgina á undan um að það 
væri gaslaust í Setrinu.  Auk þess gerði Eyþór grein fyrir áætlun næsta árs þar sem 
fyrirhugað er að byggja við Setrið klósettbyggingu í framhaldi af anddyri þar sem 
kæmust fyrir 2 klósett og vaskaaðstaða, óskaði hann eftir aðstoð frá 
félagsmönnum í vinnuferðir svo hægt verði að klára það mál í sumar. Skálanefnd 
kom síðan fram með tillögu um að hækka skálagjöld úr 800 kr. í 1000,- þar sem 
fólk er ekki svo mikið með klink á sér á fjöllum en kannski frekar með seðla.  
Einnig þurfi hækkun til að mæta auknum rekstarkostnaði við Setrið. 

 
Tækninefnd 
Sigurður S Jónsson fluttu skýrslu Tækninefndar.  Ekkert deilumál hefur komið 
upp á starfsári nefndarinnar og engin mál sem snúa að bílum og breytingum.  
Ekkert nýtt virðist vera í bígerð í breytingamálum.  Hægfara skrið er þó komið í 
dekkjamálin.  Tækninefnd fundaði vegna banaslyssins í Þjórsárdal s.l. haust en 
eigandi bílsins leitaði til klúbbsins  og óskaði eftir að tækninefndin skoðaði málið. 
Tækninefnd hafði samband við lögreglu á Selfossi og rannsóknarnefnd 
umferðarslysa til að fá að skoða flakið en vegna rannsóknarhagsmuna var því 
neitað.  Vildi tækninefnd fá að skoða og vera með ef gert yrði mál vegna 
breytinganna en þær eru nokkuð umdeildar. Það forvitninlegasta sem rúllað hefur 
á borð hjá tækninefnd er að ónefndur aðili innan klúbbsins óskaði eftir að 
tækninefnd reyndi  að koma upp mótttökuskilyrðum fyrir sjónvarp í Þórsmörk, 
kvöld eitt í mai, það mál er á vinnslustigi og ekki hægt að fara nánar út í það mál 
að svo stöddu.  Engar deildir höfðu samband og óskuðu eftir heimsóknum og 
ekkert var unnið í fræðslumálum þetta árið.  Er það von nefndarinnar að menn og 
konur sjái sér hag í að hafa samband og óska eftir nefndarmönnum í heimsókn. 
 
Fyrirspurn frá Kjartani Gunnsteinssyni þar sem hann spurði hvort tækninefnd 
hefði eitthvað athugað með orsakir þess að stýrisarmar brotni í Patrol.  Sigurður 
sagði að ekkert hefði verið unnið í því máli 



 
Hjálparsveit 
Emil Borg flutti skýrslu Hjálparsveitar.  Starfið hefur verið með hefðbundnu sniði 
sem sagt legið í dvala.  Þó hefði ein beiðni um aðstoð komið á árinu en það hefði 
verið metið svo að það væri verkefni Björgunarsveitanna þar sem um var að ræða 
björgun á fólki og því vísað til viðbragðsaðila.  Umræða varð um hlutverk 
Hjálparsveitarinnar t.d. varðandi fræðslumál til félaga.  Kjartan Gunnsteinsson 
benti á að það væri í gangi samningur við Árborg um björgun á bílum sem menn 
hefðu nýtt sér, einnig að menn hefðu frekar samband við félaga sína en að kalla út 
Hjálparsveitina. 
 
Umhverfisnefnd 
Ómar Sigurðsson flutti skýrslu umhverfisnefndar. 
Umhverfisnefnd stóð fyrir ferð helgina 18-19 september, þar sem leiðir á 
Sprengisandi voru stikaðar.  Safnast var saman á  Olísstöðinni á Selfossi á tíunda 
tímanum á laugardagsmorgun.  Alls voru mættir 24 einstaklingar á 11 bílum.  
Fyrsti áfangastaður var Húsasmiðjan á Selfossi þar sem rúmlega 400 
girðingastaurum var staflað á 2 kerrur og vörubílspall.  Síðan var haldið sem leið 
liggur inn á Sprengisandsleið að brú sem gerð var yfir Tungnaá fyrir 3 árum.  
Byrjað var að stika þar sem frá var horfið í fyrra, þegar megnið af leiðinni eftir 
Búðarhálsinum var stikuð.  Stikuð var leiðin sunnan Kjalvatna að Kvíslaveituvegi.  
Síðan var haldið að Þúfuvötnum og leiðin að Sóleyjarhöfðavaði stikuð.  Vaðið 
reyndist vel fært, allir bílarnir fóru yfir eystri kvíslina, út í hólmann.  Einn bíll fór 
alla leið yfir, en eftir nokkrar bollaleggingar var ákveðið að fylgja upphaflegu 
plani og gista í Nýjadal, þar sem með í för var lítill vörubíll sem ekki var með 
drifi á öllum hjólum,  óvist er að hann hefði ráðið við vaðið þar sem botninn er 
frekar grýttur.  Í Nýjadal var grillað, fljótlega eftir að menn höfðu matast færðist 
ró yfir mannskapinn.  Að morgni sunnudags var veður frekar þungbúið en eftir 
því sem á leið daginn birti,  seinnihluta dags var sól og blíða líkt og á 
laugrdeginum.  Byrjað var á því að stika leið sem tengir Sprengisandsleið við 
Kvíslaveituveg, nærri Hreysiskvísl.  Þessi leið er sýnd á flestum eða öllum 
kortum, en var ekkert merkt.  Síðan var það sem eftir var af stikum sett á leið sem 
er framhald af Kvíslaveituvegi til norðurs, og tengist F72 rétt við Fjórðungsvatn.  
Stikað var rétt norður fyrir vaðið á Fjórðungskvísl.  Vegalengdin sem stikuð var er 
rétt um 40 km, alls voru settar niður um það bil 350 stikur.  Í fyrri stikuferðum 
hafa verið notaðar tréstikur sem fengnar voru frá Vegagerðinni.  Í þetta sinn voru 
slíkar stikur ekki fáanlegar, því voru notaðir girðingarstaurar, endurkinsmerki 
voru sett á staurana þegar þeir voru komnir á sinn stað, einnig var efsti hlutinn 
málaður gulur.  Notaðir voru bæði staurar sem eru 50 mm og 70 mm í þvermál.  
Þar sem grennri staurarnir eru þægilegri í meðförum, henta þeir betur, en þar sem 
lítið var til af þeim, þá voru aðallega notaðir 70 mm staurar.  
 
Fyrirhuguð er landgræðsluferð 10-12 júní í Þórsmörk, Guðjón er með slatta af 
birkiplöntum sem gróðursetja á í Merkurrana.  Fyrirhugaðri landgræðsluferð í júní 
í fyrra var aflýst v. veðurs.  Stikuferð er áætluð 18-19 september.  Bæklingur um 
akstur utan alfaraleiða þýddur í frönsku og þýsku, ensk vinnsla á að vera í gangi.  



Ályktað var /komið með athugasemdir um reglugerð fyrir Skaftafells þjóðgarð.  
Samsarfi komið á við VIK um uppsetnigu skilta. 
 
Litla nefnd 
Sigurlaugur Þorsteinsson flutti skýrslu Litlu nefndar.  Fyrsta starfsári er að ljúka 
og hefði reynslan sýnt að nefndin hafi átt fullt erindi inn í klúbbsstarfið.  Farin 
hefur verið að meðaltali ein ferð í mánuði og dagsferðir verið vinsælli en 
helgarferðir.  Verður því áherslan lögð á dagsferðir.  Hefur nefndin fengið góð 
viðbrögð almennings og nokkuð um það að fólk gangi inn í klúbbinn í gegn um 
litludeildina á lítið breyttum bílum en fari síðan út í það að breyta bílunum til 
erfiðari ferða.  Litla deildin horfir til þess að nýta Árbúðir meira og hélt hún m.a. 
þorrablótið þar og næsta vetur horfi deildin til Árbúða sem þeirra Seturs. 

 
8. Tillögur um lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum 

Atkvæði í sal eru 54. 
 
Tillaga kom fram frá Einari Kjartanssyni á grein 9, breytingartillaga við tillögu 
Einars kom fram frá Stjórn.  Skúli mælti fyrir báðum tillögum. 
  
Breytingartillaga stjórnar við tillögu Einars var samþykkt samhljóða með 53 atkv.   
Tillaga Einars á 9. grein með breytingartillögu stjórnar samþykkt samhljóða. 52 
atkv. 
9.greinin með áorðnum breytingum samþykkt samhljóða með 49 atkv. 
 
Fyrsta málsgrein  9. greinar hljóðar því svona eftir breytingu: 
Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa sjö fastanefndir auk 
hjálparsveitar: 
1. Ritnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um útgáfu fréttabréfs og miðla 

upplýsingum til félagsmanna. Kjósa skal þrjá menn í hana. 
2. Skálanefnd. Hlutverk hennar er að hafa umsjón með skála félagsins s.s. 

byggingu, viðhaldi, rekstri og útleigu. Kjósa skal fimm menn í hana. 
3. Tækninefnd. Hlutverk hennar er að fylgjast með tækninýjungum varðandi 

búnað fjórhjóladrifsbifreiða og miðla þeim upplýsingum til félagsmanna. 
Einnig að ná samvinnu við viðkomandi yfirvöld um gerð reglugerða fyrir 
fjórhjóladrifsbifreiðir.  Kjósa skal fimm menn í hana. 

4. Hjálparsveit Ferðaklúbbsins 4x4. Hlutverk hennar er að vera félagsmönnum 
innan handar, lendi þeir í vandræðum með farartæki sín og þurfi aðstoðar við. 
Kjósa skal fimm menn í hana. 

5. Umhverfisnefnd. Hlutverk hennar er að sjá um tengsl við hlutaðeigandi 
yfirvöld og samtök ásamt kynningu og fræðslu í umhverfismálum. Kjósa skal 
fimm menn í hana. 

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. 

7. Fjarskiptanefnd.  Hlutverk fjarskiptanefndar er að fylgjast með þróun og 
valkostum í fjarskiptamálum, og að miðla upplýsingum það að lútandi til 



félagsmanna.  Ennfremur sér nefndin um skráningu fjarskiptarása í nafni 
klúbbsins og rekstur endurvarpa klúbbsins. Kjósa skal fimm menn í 
fjarskiptanefnd. 

8. Vefnefnd.  Hlutverk vefnefndar er umsjón með vef klúbbsins.  Í því felst 
meðal annars: 
a. Tæknilegur rekstur vefsins svo sem skráning á lénum, samskipti við 

hýsingaraðila, val á forritum og eftir atvikum, umsjón með aðlögun og 
smíði forrita. 

b. Daglegur rekstur og ritstjórn síðunnar. 
c. Aðstoð við stjórn, deildir, nefndir og aðra félagsmenn við að setja inn og 

viðhalda efni síðunnar. 
d. Aðstoð við stjórn við umsjón með félagatali klúbbsins 
e. Aðstoð við skráningu í ferðir sem farnar eru á vegum klúbbsins.   

Kjósa skal fimm menn í vefnefnd.  Stærri ákvarðanir varðandi tölvu- og 
hugbúnaðarmál klúbbsins kulu teknar í samráði við stjórn klúbbsins. 
 
Kosning í ofangreindar nefndir skal vera til tveggja ára. Annað hvert ár skulu 
kosnir tveir í fimm manna nefndirnar, en hitt árið þrír.” 

 
Einnig kom fram tillaga um breytingu á 10. greininni frá Einari Kjartanssyni. 

 
Elín Björg Ragnarsdóttir lagði fram frávísunartillögu þar sem breytingu á 10. 
greininni er vísað frá, frávísunartillaga samþykkt samhljóða með 46 atkvæðum. 
 
Tillaga frá formönnum landsbyggðardeilda 
Grétar G Ingvarsson Eyjafjarðardeild fylgdi tillögunni úr hlaði.  Tillagan er 
svohljóðandi: 

 
Tillögur til breytinga á lögum Ferðaklúbbsins 4x4. 
 

1. 20. grein verði felld burtu og 19. grein verði 20. grein, 18. grein verði 19. grein, 
17. grein verði 18. grein, 16. grein verði 17. grein, 15. grein verði 16. grein, 14. 
grein verði 15. grein, 13. grein verði 14. grein, 12. grein veriði 13. grein, 11. grein 
verði 12. grein. 

2. Inn komi ný 11. grein, svohljóðandi:  
Landsfundur skal haldinn ár hvert og þar hafa seturétt allir stjórnar- og 
nefndarmenn félagsins, svo og stjórnarmenn landsbyggðardeilda eða aðrir þeir 
fulltrúar sem stjórnir vilja senda í þeirra stað. Samþykktir landsfurndar skulu vera 
stefnumótandi fyrir félagið. Milli landsfunda starfar landsráð, sem í eru formaður 
félagsins og formenn deildanna. Landsráð er stjórn til ráðuneytis. 

3. Í 12. grein (áður 11. grein) verði síðasta málsgrein (“Inntökubeiðni skal vera 
skrifleg og send stjórn félagsins, sem tekur hana til úrskurðar og tilkynnir 
umsækjanda um niðurstöðu innan mánaðar.”) felld niður. 

4. Í 20. greiin (áður 19. grein) falli niður síðasta málsgreinin (“Formenn 
landsbyggðadeilda skulu að jafnaði boðaðir á stjórnarfundi félagsins, þegar fjallað 
er um málefni er varða deildirnar, en þeir hafa þar ekki atkvæðisrétt.”). 



5. Aftan á síðustu málsgrein 21. greinar bætist “og til málefna tengdum hagsmunum 
þeirra”. 

6. 22. grein hljóði svo: “Landsbyggðardeild sem staðfest hefur verið á aðalfundi sbr. 
16.gr. verður því aðeins slitið að boðaður hafi verið félagsfundur í henni með 
a.m.k. 7 daga fyrirvara með sannanlegu fundarboði til allra félagsmanna 
viðkomandi deildar svo og aðalstjórnar félagsins, þar sem slit deildar er á dagskrá. 
Til að tillaga um slit deildar nái fram að ganga þarf samþykki 2/3 fundarmanna. 
Fulltrúa aðalstjórnar skal heimilt að sitja fundinn og taka til máls en hann hefur 
þar ekki atkvæðisrétt.Fráfarandi stjórn landsbyggðardeildar skal tilkynna félaginu 
um slit félagsdeildar innan 7 sólahringa frá því ákvörðun var tekin á fundi. 

7. 23. grein hljóði svo: “Hafi engin starfsemi verið í landsbyggðardeild um 12 
mánaða skeið skal stjórn félagsins boða fund í viðkomandi deild. Á dagskrá 
fundarins skal vera að kjósa nýja stjórn, eða slíta deildinni að öðrum kosti. Um 
boðun fundarins gilda sömu reglur og um boðun aðalfundar.” 

8. 24. grein hljóði svo: “Sé landsbyggðardeild slitið skal stjórn félagsins taka við 
umjá eigna hennar, ef einhverjar eru. Halda skal þeim aðgreindum frá öðrum 
eignum félagsins næstu 3 árin og ef deildin er endurreist innan þess tíma skal hin 
endurreista deild taka við þeim aftur. Hafi slíkt ekki gerst innan þessara þriggja 
ára renna eigur deildarinnar í sjóði félagsins.” 

 
 
 

Grétar G. Ingvarsson, Eyjafjarðardeild 
Hallgrímur Óli Guðmundsson, 
Húsavíkurdeild 
Ólafur Björnsson, Skagafjarðardeild 
Sigríður Pálsdóttir, Suðurlandsdeild 
Sigurður Már Hilmarsson, Vesturlandsdeild 
Vilhjálmur Vernharðsson, Austurlandsdeild 
Þorkell Kolbeins, Hornafjarðardeild 

 
 
 
Elín Björg lagði til að leggja breytingartillögu landsbyggðadeildanna til atkvæða í 
heild sinni.  Var það samþykkt samhljóða  með öllum greiddum atkvæðum. 
 
Breytingartillaga landsbyggðarinnar á lögum borin upp í heild sinni, þau 
samþykkt samhljóða með 53 atkvæðum. 
 
Lög Ferðaklúbbsins 4x4 samþykkt í heild sinni með áorðnum breytingum með 
öllum greiddum atkvæðum.  

 
9. Endurvakning landsbyggðardeildar á Vestfjörðum 

Tekið inn undir önnur mál. 
 

10. Kjör stjórnar, varamann og fastanefnda 



Kjör formanns 
Skúli H. Skúlason kjörinn formaður einróma til eins árs. 
 
Kjör meðstjórnenda 
Agnes K. Sigurðardóttir og 
Bjarni Kristinsson kjörin einróma til tveggja ára. 
 
Kjör varamanns 
Elín Björg Ragnarsdóttir kjörin einróma til tveggja ára. 
 
Kosið í laus sæti í ritnefnd 
Halldór Sveinsson 
Steinar Þórarinsson 
Hjördís S. Jónsdóttir kjörin einróma til tveggja ára. 
 
Kosið í laus sæti í skálanefnd 
Óskar Hafþórsson 
Theodór Kristinsson kjörnir einróma til tveggja ára. 
 
Kosið í laus sæti í tækninefnd 
Sigurður Jónsson 
Magnús Sigurðsson kjörnir einróma til tveggja ára. 
 
Kosið í laus sæti í Hjálparsveit 
Guðmundur Guðmundsson 
Sindri Grétarsson kjörnir einróma til tveggja ára. 
 
Kosið í laus sæti í Umhverfisnefnd 
Vilhjálmur Freyr Jónsson 
Dagur Bragason kjörnir einróma til tveggja ára 
 
Kosið í laus sæti í Litlu nefnd 
Sigríður Hilmarsdóttir 
Kjartan Rúnarsson 
Kristinn Friðjónsson kjörnir einróma til tveggja ára 
 
Kosið í vefnefnd 
Birkir Jónsson 25 atkv. 
Bjarni Gunnarsson 27 atkv. 
Einar Kjartansson 21 atkv. 
Hrafnkell Daníelsson 31 atkv. 
Óskar Erlinsson 31 atkv. 
Soffía Björgvinsdóttir 24 atkv. 
Þrándur Arnþórsson 24 atkv. 
 
Kosið var á milli Soffíu og Þrándar 



Soffía 19 atkv. 
Þrándur 19 atkv. 
 
dregið var á milli þeirra og var nafn Soffíu dregið út 

 
Hrafnkell Daníelsson og 
Óskar Erlingsson eru kjörnir til tveggja ára 
Bjarni Gunnarsson  
Birkir Jónsson og  
Soffía Björgvinsdóttir eru kjörin til eins árs. 
 
 
Kosið í fjarskiptanefnd  
Kjartan Gunnsteinsson 
Jóhannes Jónsson kjörnir einróma til tveggja ára 
Sigmundur Sæmundsson 
Bergþór Júlíusson 
Agnar Benónýsson kjörnir einróma til eins árs  

 
11. Kjör skoðunarmanna 

Albert Sveinsson 
Ómar Sigurðsson voru endurkjörnir. 

 
12. Önnur mál. 

a)  Ákvörðun um félagsgjöld. 
Skúli H. Skúlason bar fram tillögu um hækkun félagsgjalda í 4.200,- 
Halldór kom fram með tillögu um að félagsgjaldið verði óbreytt 3.900,- 
Dagur kom fram með tillögu um að félagsgjaldið verði 4.000,- 
Jón Ebbi kom fram með tillögu um að félagsgjaldið verði 4.500,- 
Umræður urðu um málið. 
 
Greidd atkvæði um 4.500,- fellt. 
Greidd atkvæði um 4.200,- samþykkt 25 á móti 4. 
 
b)  Ómar Friðþjófsson tók til máls.  
 
Laugardaginn síðasta, 30 apríl, brá ég mér á fund sem boðaður var af 
Umhverfisstofnun og félaginu Landvernd um akstur utan vega, vegna 
fréttatilkynningar í Mbl. sama  dag en þar sagði.:”að enn virðist Íslendingar fara 
um óbyggðir og öræfi til þess eins að sýna hversu megnug tækin eru í höndum 
mannsins”.  Í leiðara Mbl. þann 23. apríl sl segir: “Hugsunarleysingjar á 
torfærutröllum”.  Í þessum anda hefur umræðan einnig verið á öldum ljósvakans 
en þættir hafa verið bæði á Rás 1, Árni Bragason hjá Leifi Haukssyni, og 
speglinum á Rás2.  Í gær var einnig tengt efni í Fréttablaðinu. 
 



Nú spyr ég: halda menn að þetta séu einhverjar tilviljanir að þessi massífa 
umfjöllun sé einmitt nú?  Nei svo er ekki.  Þessi herferð er þaul skipulögð.  Eins 
og menn vita þá liggja fyrir drög að reglugerð um takmarkanir á umferð í 
nátttúru Íslands og til þess að þeir sem um málið fjalla greini nú hvers konar 
fénaður Jeppamenn eru þá þarf að drag upp þess mynd.  Einnig býður mér í 
grun að frkvstj. Landverndar sjái sér hag í að slá sér og samtökum sínum til 
riddara með að vinna að þess konar umfjöllun en hann þarf að sýna þeim er 
stuðning þeim veitir að þeirra er þörf. Eftir að pokasjóður naut ekki lengur við 
hefur verið harðara á dalnum hjá þeim.  Landvernd vinnur hins vega að mörgum 
góðum málum og þökk sé þeim fyrir það, en miðað við málflutning frkvstj 
þeirra á fundinum 30. apríl tel ég að þurfi að veita aðhald, því með menn í 
fararbroddi sem hafa álíka afstöðu til þessara hluta og Gunnar í Krossinum hefir 
til Kristinnar trúar þá stefnir aðeins í óefni það verður engin sátt. 
 
Því miður er það svo að Jeppamenn eru ekki al saklausir í umgengni við landið 
okkar en viðhorfið er orðið allt annað en það var þó ekki sé lengra litið en 5 ár 
aftur í tímann.  Til að taka af öll tvímæli um vilja okkar til enn betri umgengni 
við landið væri góð hugmynd að stofna til námskeiðs með Umhverfisstofnun 
um akstur utan vega jafnt að vetri sem sumri og fengju félagsmenn ekki fullgilt 
félagsskírteini 4x4 nema að loknu slíku námskeiði.  Við þurfum einnig að stuðla 
að því að refsingar fyrir landníðslu verði hertar verulega. 
 
Í drögum þeim sem liggja fyrir um akstur utan vega að vetri til segir: “heimilt er 
þó að aka vélknúnum ökutækjum á jöklum og snævi þakinni og frosinni jörð.  
Jörð telst snævi þakin ef snjólag er 50 cm þykkt eða meira”  Ég vil einnig spyrja 
hér hvert stefnir?  Stofnun Þjóðgarða er þjóðþrifa mál, en eru menn þar með þau 
boð og bönn að orðið Þjóðgarður er að verða að öfugmæli.  Akstur um 
Skeiðarárjökul er t.d. bannaður núna.  Ég spyr aftur hvert stefnir? 
 
Við vitum öll að ólög eru óskapnaður sem enginn fer eftir. 
 
 Ef við hagsmunaaðilar látum ekki í okkur heyra og gefum þessum málum ekki 
aðhald verður réttur okkar fyrir borð borinn og kemur aldrei aftur. 
 
Ég sé ekki annarra kosta völ en að félag okkar verði að taka strax til hendinni og 
breyta um starfsaðferðir, setja pening í þennan málaflokk og fá til liðs við okkur 
fagmenn sem vinni með okkur að þessum brýnu málum. 
 
Í ljósi framangreins legg ég undirritaður fram eftirfarandi tillögu fyrir 
aðalfundinn: 
 
Aðalfundur F 4x4 telur svo vegið að heiðri félagsmanna 4x4 í umfjöllun 
fjölmiðla um utanvegaakstur um þessar mundir og einnig að hagsmunir okkar í 
drögum að reglugerð um takmarkanir á umferð í náttúru Íslands séu svo fyrir 
borð bornir að félagið þarf að grípa til andsvara og hvetur fundurinn nýkjörna 
stjórn til að leggja fjármuni í vinnu til að rétta hlut okkar. 



 
Ómar Friðþjófsson 
 
Tillaga borin upp til atkvæða, samþykkt samhljóða. 
 
c)  Vestfjarðardeild. 
Skúli gerði grein fyrir því að Vestfjarðardeild væri endurvakin og komin stjórn.  
Aðalfundur sendir hamingjuóskir til Vestfirðinga Velkomin. 
 
d)  Styrkbeiðnir teknar fyrir: 
 
Vefnefnd  
Óskar eftir fjárveitingu upp á 400.000 krónur vegna vélbúnaðar og hýsingar 
vefs klúbbsins. (Þrándur Arnþórsson, Einar Kjartansson) Tillögunni hafnað þar 
sem tillöguflytjendur eru ekki í nefndinni.  
 
Umhverfisnefnd. 
Óskar eftir fjárveitingu að upphæð 200.000,- til starfsemi sinnar á starfsárinu 
2005-2006 (Ómar Sigurðsson) samþykkt einróma. 
 
Fjarskiptanefnd 
Sækir um frárveitingu til uppbyggingar á kerfinu allt að kr. 500.000,- ásamt 
fjárveitingar vegna viðhalds og reksturs á kerfinu, allt að kr. 200.000,- (Kjartan 
Gunnsteinsson) Samþykkt einróma. 
 
 
Vesturlandsdeild v Strútsendurvarpa. 
Óskað eftir 100.000,- kr. styrk vegna viðgerðar og endurbóta á 
endurvarpabúnaði á Strút. (Eiríkur Þór Eiríksson) Samþykkt einróma 
 
Austurlandsdeild 
Þar sem styrkur frá því í fyrra að upphæð 1.200,000,- til skálabyggingar var 
ekki sóttur og 800.000,- til viðbótar vantar uppá til að deildin getir farið í 
skálabyggingu, óskar Austurlandsdeild eftir styrk að upphæð 2.000.000,- til 
byggingar skála. Samþykkt með tveim mótatkvæðum 
 
Skemmtinefnd 
Óskar eftir fjárveitingu allt að 200.000 kr. til skemmtanahalds s.s. árshátíðar. 
Samþykkt með 16 atkvæðum gegn 6. 
 
Suðurlandsdeild. 
Óskar eftir 200.000 til skálamála.  Samþykkt með einu mótatkvæði 

 
e)  Ályktunartillaga um olíugjald 

Halldór Sveinsson flutti tillöguna.  Sem hljóðar svo:  



Við skorum á íslensk stjórnvöld að breyta lögum nr. 87 frá 2004, samþykkt 9. 
júní sama ár, í þá veru að lítraverð díselolíu verði að minnsta kosti 20 krónum 
lægra en lítraverð á bensíni eftir gildistöku laganna þann 1. júlí 2005. 

Við teljum að án þessara breytinga muni markmið laganna ekki nást, sem mun 
vera að gera díselbifreiðar ákjósanlegan kost, stuðla að fjölgun þeirra og draga 
þannig úr útblástursmengun bifreiðaflota Íslendinga. 

Í dag er hlutfall díselbifreiða rétt um 8% af fólksbifreiðum landsmanna. Víða í 
öðrum löndum er hlutfallið nær 50% og við lítum svo á að íslensk stjórnvöld 
eigi að stefna á að minnsta kosti svo hátt hlutfall. 

Við teljum að Íslendingum eigi að vera gert jafn auðvelt, ef ekki auðveldara, og 
öðrum þjóðum að taka díselbifreiðar í almenna notkun. Verði lögunum ekki 
breytt verða þær hins vegar óhagkvæmur kostur fyrir almenning eins og 
meðfylgjandi gögn sína fram á. 

Þá teljum við vegið harkalega að atvinnubílstjórum þar sem rekstrarkostnaður 
þeirra sem keyra díselbifreiðar mikið mun stóraukast. Það er með öllu 
óásættanlegt og mun hafa alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir heilu 
starfsstéttirnar. 

Loks teljum við að fyrirsjáanlegt olíugjald hafi verið samþykkt án vitundar um 
aukin gjöld sem leggjast ofan á krónutölu samkvæmt lögum og skorum á 
stjórnvöld að afstýra þeim mistökum sem verðlagningin mun verða að óbreyttu.  

 Ómar Sigurðsson kom með frávísunartillögu.  Frávísunartillagan var felld með 
13 atkv. gegn 8 

 
Miklar umræður urðu um málið og ekki allir á eitt sáttir.   

 
Ályktunartillagan borin undir atkvæði.  Tillagan samþykkt með 14 atkvæðum 
gegn 5. 

 
f)  Húsnæðismál. 
Skúli H. Skúlason fór yfir skýrsluna.  
Aðalfundurinn leggur til að nefnd um húsnæðismál verði falið að vinna áfram 
að málinu. 
Samþykkykkt með 22 atkv. 
 
g)  Skúli H. Skúlason.  Þakkaði félögum góða fundarsetu og þeim sem enn sitja 
þrautsegjuna. 
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