
 
Aðalfundur Ferðaklúbbsins 4x4 2006 
Í sal Ferðafélags Íslands í Mörkinni þriðjudaginn 23. maí 2006  
fundinn sátu 45 manns. 
 
Dagskrá Aðalfundar: 

1. Setning fundar og dagsskrá kynnt. 
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
3. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári. 
4. Umræða um skýrslu stjórnar. 
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir 
6. Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar 
7. Skýrslur nefnda. 

Ritnefnd 
Skálanefnd 
Tækninefnd 
Hjálparsveit 
Umhverfisnefnd 
Litla nefnd 

8. Tillögur/lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum. 
Samkvæmt fylgiskjali. 

9. Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda. 
Kjör formanns 
Kjör meðstjórnenda (2) 
Kosið í laus sæti í Ritnefnd 
Kosið í laus sæti í Skálanefnd 
Kosið í laus sæti í Tækninefnd 
Kosið í laus sæti í Hjálparsveit 
Kosið í laus sæti í Umhverfisnefnd 
Kosið í laus sæti í Litlunefnd 
Kosið í laus sæti í Vefnefnd 
Kosið í laus sæti í Fjarskiptanefnd 

10.Kjör skoðunnarmanna 
11.Önnur mál 
Skyrkbeiðnir teknar fyrir: 
Eyjafjarðardeild: 1.150.000 
Skálanefnd: 1.500.000  
Fjarskiptanefnd: 500.000 
Litlanefnd: 100.000 
Skemmtinefnd: 150.000 
Umhverfisnefnd: 200.000 
Tækninefnd: 250.000 
Hjálparsveit: 150.000 

Samtals = 4.000.000 
 

 
 
 



 
1. 
Skúli H Skúlason formaður setti fundin kl 20:00 og kynnti dagskrá. 
2. 
Kom með tillögu um Emil Borg sem fundarstjóra og Helenu 
Sigurbergsdóttir ritara, var það samþykkt.  
 
Emil fundarstjóri fór yfir lögmæti fundarins og lýsti hann löglegan og engin 
mótmæli voru við þvi. 
Emil byrjaði á að kynna breytingu á dagskrá, lagði til að styrkbeiðnir yrðu 
teknar fyrir að loknum ársreikningi, enginn mótmætli því. 
3. 
Skúli flutti skýrslu stjórnar 
Skýrsla stjórnar: 
Ný stjórn tók til starfa eftir aðalfund 7. maí 2005.  Í stjórn starfsársins 
áttu sæti auk formanns Jón Snæland, Emil Borg, Hlynur Snæland en þessi 
þrjú tók stjórnin í arf frá fyrra ári, og svo Bjarni Kristinsson, Agnes Karen 
Sigurðardóttir og Elín Björg Ragnarsdóttir sem kjörin voru á fundinum. 
 
Fljótlega kom að klassískum verkefnum stjórnar Ferðaklúbbsins 4x4.  
Skömmu fyrir aðalfund lagði umhverfisráðuneytið fram nýja reglugerð um 
akstur í náttúru Íslands. Í þessari reglugerð reyndust nokkrir tilburðir til 
að koma lögum yfir akstur á snjó og brugðið á það snjallræði að miða við 
að ekki mætti aka á snjó sem væri undir 50 cm þykkur.  Ekki þótti þetta 
alveg í samræmi við raunveruleikan og er skemmst frá því að segja að 
eftir nokkrar útskýringar forsvarsmanna klúbbsins á eðli aksturs á snjó var 
horfið frá þessari reglu.  Þarna tókst klúbbnum að koma í veg fyrir stórt 
slys þar sem augljóst er þeim sem þekkja til aksturs á hálendinu að vetri 
að 50 cm ákvæðið hefði bundið enda á þann draum að geta ferðast um 
hálendið að vetri eftir snjóbreiðum, jafnt fyrir okkur sem og þá stórfelldu 
ferðaþjónustu sem gerir út á slíkar ferðir. 
 
Sumarhátíð var haldin í Húsafelli í umsjón Vesturlandsdeildar.  Að venju 
komu þar saman félagsmenn í klúbbnum og fjölskyldur þeirra og áttu 
saman ánægjulega stund.  Nokkuð þótti þó vanta á að auka breidd 
samkomugesta.  Þess vegna var ákveðið á Landsfundi s.l. haust að nokkur 
“gengi” innan klúbbdsins ásamt einni landsbyggðadeild hefði umsjón með 
næstu hátíð.  Verður forvitnilegt að sjá hvort sú tilraun skilar enn öflugri 
og fjölsóttari sumarhátið, en meginatriði er þó alltaf að þeir sem mæti 
skemmti sér sem allra best saman. 
 
Svokölluð Þingmannaferðin var farin á haustdögum.  Hugmyndin á bak við 
ferðina byggði að nokkru leiti á því að nauðsynlegt væri að þeir sem fara 
með löggjafarvald í landinu þurfi að hafa innsýn í það hvað ferðalög um 
hálendið á jeppum gangi út á og með nokkrum rétti má segja að ferðin 
hafi verið farin að gefnu tilfefni.  Boðsbréf var sent til allra þingmanna og 
þegar nær dró brottfarardegi tóku við nokkur hundruð símhringingar.  Þó 
aðeins 4 þingmenn hafi séð sér fært að þyggja boð okkar ásamt tveimur 



embættismönnum var það mat okkar að uppátækið hafi verið gagnlegt.  
Annars vegar var að góð tengsl mynduðust við gesti okkar og hafa þau 
jafnvel reynst lanagvinn  sem dæmin sanna.  Hins vegar gafst tækifæri til 
spjalls við fjölda þingmanna í síma sem hefur án nokkurs vafa orðið til að 
upplýsa þá um tilvist klúbbsins okkar og það starf sem við erum að vinna 
að.   
 
Nokkuð óvenjulegt mál kom upp í tengslum við fyrirhugaða stikuferð 
umhverfisnefndar s.l. haust.  Nokkrum dögum fyrir stikuferðina kom erindi 
frá því sveitarfélagi er heldur um skipulagsvöld á svæðinu þar sem lagst 
var gegn því að viðkomandi leiðir væru stikaðar og jafnframt sett fram sú 
lagatúlkun að framkvæmdaleyfi þurfi fyrir framkvæmdinni.  Ekki vorum 
við tilbúin til að fallast á þessa lagatúlkun, en sáum þó ekki ástæðu til að 
stika umrædda leið gegn vilja sveitarfélagsins.  Því var leiðangurinn 
færður yfir sveitarfélagsmörk og stikaðar leiðir sem okkur eru ekki síður 
kært um í nágrenni Seturs. 
 
Þetta hins vegar gefur tilefni til nokkurra hugleiðinga um stikun leiðar.  
Tilgangur okkar með stikuferðum er og hefur ævinlega verið að við teljum 
og höfum séð með skýrum hætti að stikun leiða er áhrifaríkasta leiðin til 
að draga úr utanvegaakstri.  Í útvarpsviðtali við embættismann hjá 
umhverfisstofu kom hins vegar fram sú skoðun að með því að stika leiðir 
séum við að taka okkur vald til að ákveða hvar vegslóðir liggja og hvar 
ekki.  Vissulega felur stikun á óljósri slóð í sér að ákveða þarf hvar hún 
liggur.  Það hlýtur hins vegar að vera betra að slík ákvörðun sé tekin í 
stikuferð með þessum hætti heldur en að hver einstakur vegfarandi um 
slóðina þurfi að taka sér það “vald” í hvert skipti.  Þetta hljóta raunar allir 
hugsandi menn að sjá.  Það vekur hins vegar nokkurn ugg ef framtíðin 
verður sú að einhver undarleg baráttu um “völd” yfir slóðum landsins 
verður til þess að frjálst framtak við stikun slóða verði barið niður.  Það er 
mikið verk óunnið við stikun og þörfin mikil.  Það væri því eðlilegra að 
stutt væri við slíkar aðgerðir frekar en að reynt sé að koma í veg fyrir 
þær. 
 
Engu að síður verðum við að gera okkur grein fyrir því hvar völdin liggja í 
þessum málum.  Skipulagsvald á hálendinu liggur hjá sveitarfélögunum og 
því þurfum við á að halda skilningi þeirra sem þar fara með völd og rækta 
öll hugsanleg sambönd sem við höfum á þeim vettvangi.   
 
Landsfundur var haldinn dagana 7-9 okt. í Setrinu.  Framangreind mál 
voru þar talsvert til umræðu, en yfirskrift umræðnanna var skipulag og 
yfirráð yfir hálendinu.  Fjörugar umræður voru á fundinum um þessi mál 
og ferðamennsku á jeppum í þessu samhengi.  Það var hins vegar nokkuð 
afgerandi skoðun fundarmanna að grunnur þess að við náum að verja 
hagsmuni okkar á hálendinu er að taka með ákveðnum hætti á 
utanvegaakstri og umgengni jeppamanna almennt um landið.  
 



Stórt verkefni starfsársins snéri að fjarskiptamálum. Klúbburinn hefur lagt 
verulega mikla peninga og vinnu í uppbyggingu VHF endurvarpa um landið 
og er svo komið að kerfið gegnir stóru hlutverki sem öryggis- og 
almannavarnakerfi.  Það var því mat manna að líklegt væri að hægt væri 
að fá opinbert fjármagn til uppbyggingu kerfisins.  Sótt var um styrk til 
fjárveitinganefndar Alþingis sem fylgt var eftir með ýtarlegri skýrslu um 
kerfið og fundarhöldum með ráðherrum, embættismönnum og 
nefndarmönnum fjárveitinganefndar.  Þessi vinna skilaði klúbbnum 800 
þús. kr. styrk á fjárlögum.  Ágætar líkur eru á að áfram megi sækja 
fjármagn í þessa átt. (kannski ná þannig aftur einhverju af því sem við 
borgum í eldsneytisskatta) 
 
Nú nýverið gekk Ferðaklúbburinn frá samstarfssamningi við 
Flugbjörgunarsveitina í Reykjavík.  Inntak samningsins snýr að 
gagnkvæmri fræðslu og samstarfi félagana.  Samningurinn veitir 
félagsmönnum 4x4 aðgang fjölbreytilegum námskeiðum í ýmsu sem snýr 
að fjallamennsku á móti kennslu nýliða í sveitinni í snjóakstri og meðferð 
jeppa. Auk þess fjallar samningurinn um gagnkvæma kynningu félagana, 
skálagistingar og síðast en ekki síst björgunarmál.  Félagsmenn 
Ferðaklúbbsins sem þurfa á aðstoð að halda á fjöllum geta haft beint 
samband við neyðarnúmer Flugbjörgunarsveitarinnar (sími 897-9000) og 
fengið aðstoð gegn vægri greiðslu upp í kostnað við aðgerðina, kr. 
20.000.  Samningnum er dreift hér á fundinum og geta menn því kynnt 
sér innihald hans. 
 
Núna á vordögum gerðist klúbburinn aðili að Landvernd, 
Innan Landverndar eru ýmis fyrirtæki og  félagasamtök  en misvirk og í 
mismiklum tengslum við samtökin. Þetta eru einskonar  regnhlífasamtök 
þeirra sem telja sig hafa eitthvað með náttúruna að gera, s.s. Skátarnir, 
Bændasamtökin, Arkitektafélagið, FÍB, Landssamband   stangveiðifélaga,  
Fuglaverndarfélagið, Landssamband hestamanna og Grindavíkurbær svo 
nokkrir  ólíkir séu nefndir. Þetta er því fjölbreytt flóra með mismunandi 
forsendur fyrir aðild.  Rökin sem við sjáum í þessu eru nokkur:   
1. Meginmarkmið Landverndar hlýtur að samræmast okkar hagsmunum 
sem   ferðamanna  í náttúrunni. Þetta er svona almennt sjónarmið og 
sjálfsagt margir sem eru  þarna bara af þessari ástæðu.  
 2. Við getum haft áhrif á stefnu samtakanna í ýmsum málum. Við reyndar 
höfum  þegar haft einhver áhrif þar, þar sem okkur var boðin þátttaka í  
undirbúningi  stefnumótunar Landverndar varðandi hálendisvegi. Það hafði 
samt ekkert með  hugsanlega aðild okkar að gera, en var ágætt tækifæri 
til að koma m.a. þeim  sjónarmiðum á framfæri að frumstæðir vegir á 
hálendinu séu náttúruvænir og  nauðsynlegir fyrir þá ferðamennsku sem 
við stundum. Með aðildinni getum við sent fulltrúa á aðalfundi 
Landverndar og haft þannig áhrif á umræðuna.   
3. Fulltrúar okkar fá aðild að Fagráði Landverndar.   Þetta  er hópur sem 
fær send öll erindi sem berast Landvernd og geta lagt til innlegg í þá 
umræðu. Þetta myndi m.a. opna okkur leið að upplýsingum um þau mál  



sem eru í gangi mikið fyrr en í dag. Við erum oft að koma of seint inn í   
umræðuna  einfaldlega vegna upplýsingaskorts. 
 
Aðalfundur Samút var haldinn síðastliðinn þriðjudag, en Samút eru 
samtök útivistarfélaga sem 16 útivistarfélög eiga aðild að.  Bundnar eru 
vonir við að með þessum aðalfundi Samút verði starfsemi samtakanna 
endurvakin en nokkur lægð hefur verið yfir þeim undanfarin ár.  Hlutverk 
þeirra er að nokkru leiti hliðstætt Landvernd en liggur þó e.t.v. nær okkur 
þar sem þetta er sérstakur vettvangur þeirra félaga sem hafa það 
markmið að ferðast um landið.  Á þessum tímum þegar það liggur nokkuð 
í loftinu að þrengt verði að því frjálsræði sem ferðafólk í Íslenskri náttúru 
hefur, er full þörf á að þessi félög standi saman, móti sér sameiginlega 
stefnu og leysi á sínum vettvangi úr hugsanlegum ágreiningsmálum og 
komi fram sem ein heild.  Það eru þær vonir sem bundnar eru við 
starfsemi Samút. 
 
Nefndir gera væntanlega hér á eftir grein fyrir sínú starfi og ætla ég ekki 
að tíunda það frekar en ég hef gert hér að framan.  Þó vil ég hér nefna til 
viðbótar þrjár uppákomur sem hafa verið í nafni klúbbsins, en raunar 
hvorki stjórn né nefndir hafa staðið fyrir í eignlegum skilningi og koma því 
ekki fram í öðrum skýrslum hér á fundinum en full ástæða er til að sé 
getið sérstaklega. 
Í fyrsta lagi er það framtak olíugjaldshópsins svokallaða en fremst í flokki 
þar fóru Helena Sigurbergsdóttir sem þekkt er innan klúbbsins fyrir að láta 
verkin tala og Halldór Sveinsson eða Dóri Glanni eins og hann er jafnan 
kallaður.  Þessi hópur kom af stað öflugum mótmælum gegn háum 
sköttum á díselolíu þegar olíugjaldsbreytingin gekk í gegn og fengu til liðs 
við sig ekki aðeins fjölda eigenda díseljeppa heldur einnig stóran hóp 
atvinnubílstjóra úr öðrum hagsmunasamtökum. Sjálfsagt má deila um 
árangur aðgerðarinnar og vissulega stöndum við enn frammi fyrir háum 
álögum á dropan, en óumdeilanlega tókst okkur að láta til okkar heyra.  
Við getum þó allavega sagt, við reyndum!  Einkennileg viðbrögð fulltrúa 
FÍB dró þó óneitanlega úr slagkrafti aðgerðanna. 
 
Í öðru lagi var það Langjökulsferð með fatlaða einstaklinga en aðal 
hvaðamenn að þeirri ferð voru Daníel Hartmannsson og Jón Snæland.  
Árangur þeirrar ferðar var ekki mældur í beinum ávinningi fyrir klúbbinn, 
fjölmiðlaathygli eða öðru af því tagi heldur var hann fyrst og síðast 
mældur í brosi á andliti farþega okkar og þeim þökkum sem frá þeim 
komu.  Frábært framtak hjá Danna og Ofsa. 
 
Í þriðja lagi er það svo framtak af svipuðu tagi sem og fæddist á 
vefspjallinu.  Davíð K. Davíðsson setti þar af stað þá hugmynd að 
klúbbfélagar setji upp ferð fyrir langveik börn og lét ekki þar við sitja 
heldur setti í gang skipulagningu verkefnisins með hjálp góðar aðila með 
þeim hætti að framtak þetta var klúbbnum og þeim sem þátt tóku í því til 
mikils sóma.   
 



Í þessum hlutum endurspeglast það sem er skemmtilegast við 
Ferðaklúbbinn 4x4.  Jeppamenn og konur læra það á fjöllum að það eru 
aðgerðir sem skipta máli, þú situr ekki bara í sófanum eða inn í bíl og 
bíður þess að eitthvað gerist heldur tekur hver og einn einfaldlega til 
hendinni.  Þetta er það sem kallast lifandi starf og á þessu nærist svona 
félagsskapur.  Ef við höldum þessu lifandi þurfum við ekki að óttast um 
framtíð klúbbsins. 
 
Ágætu félagar.  Ég hef nú verið í formannsembætti í tvö ár og tel að nú sé 
orðið tímabært að skipta um haus í klúbbnum og fá nýtt blóð í embættið.  
Ég vil þakka öllum þeim sem ég hef starfað með á þessum tveimur árum 
fyrir gott samstarf, hvort heldur er stjórn, nefndarmenn eða aðrir 
félagsmenn.  Þó það sé ekki venja að taka einhvern einn út í svona 
tilfellum vil ég leyfa mér að gera undantekningu í þessu tilfelli.  Framhjá 
því verður ekki litið að einn samstarfsmaður minn í þessi tvö ár hefur 
verið óhemju duglegur við að skamma mig og sparka í mig hafi honum 
sýnst ég vera að sofna á verðinum eða ekki standa mig sem skildi.  Án 
gríns er slíkt ómetanlegt í slíku starfi.  Jóni Snæland vil ég því þakka fyrir 
öll spörkin og öðrum stjórnarmönnum fyrir ánægjuleg kynni og hreinskipt 
og gott samstarf. 
Takk fyrir 
Skúli H Skúlason 
4. 
Emil bauð fundarmönnum að tjá sig um skýrslu stjónar en enginn vildi tjá 
sig um hana. 
5. 
Agnes gjaldkeri lagði fram skoðaða reikninga og skýrði. 
6. 
Reikningarnir ræddir og ársreikningur samþykktur. 
 
Styrkbeiðnir sem liggja fyrir aðalfundi: 
Skálanefnd: 1.500.000 til byggingar salernis við Setrið 
Umhverfisnefnd: 200.000 til ýmissa verkefna 
Tækninefnd: 250.000 til óskilgreindra verkefna 
Skemmtinefnd: 150.000 til ýmissa verkefna 
Hjálparsveit: 150.000 til námskeiðahalds 
Fjarskiptanefnd: 500.000 vegna fjarskiptamála 
Litlanefnd: 100.000 
Eyjafjarðardeild: 1.150.000, 750.000 vegna vatnsveitu í Réttartorfu og 
400.000 vegna frágangs á viðbyggingu í Réttartorfu 
 
 
Benni og Skúli lögðu fram tillögu: 
Við undirritaðir leggjum til að öllu fjárbeiðnum sem liggja fyrir aðalfundi verði vísað frá. Jafnframt 
leggjum við til að í framtíðinn verði fjárbeiðnir frá nefndum og deildum sendar beint til stjórnar sem 
afgreiðir þær jafnóðum enda er stjórn ábyrg fyrir fjárreiðum klúbbsins skv. lögum. 
  
Skúli Haukur Skúlason 
Benedikt Magnússon 



Umræður urðu um tillöguna og svo las Emil aftur upp tillöguna 
Og atkvæði voru greidd 
Já yfirgnæfandi meirihluti 
Nei 3 
 
7. 
Skýrslur nefnda: 
Ritnefnd> engin fulltrúi mættur 
 
Skálanefnd> Eyþór, það var gerð undirbúningsvinna við wc, rotþró og 
jarðvegslagnir, þetta var mikið verkefni og 3 vinnuferðir fóru í þetta. 
Það var málað og settur slagbrandur á Setuna sem virkaði ekki sem til 
stóð, almennt viðhald, gámurinn málaður umhverfisvænn grænn. 
Almennt eftirlit með húsinu það er í góðu ástandi búið er að smíða nýjan 
dagtank sem verður setur á veggin bak við kamínuna og minnkaður svo 
kamínan gangi ekki vikum saman ef gleymist að slökkva á henni, næsta 
sumar verður sett klósett  
Nýr jarðkapall var settur. Brunaæfning var gerð og Eyþór næstum því 
hengi sig í kaðalstigunum ákveðið að smíða stiga svo mannlegt væri að 
komast út úr húsinu í nauð. 
 
Tækninefnd> Siggi Tæknó: 
Síðastliðið ár hefur samkvæmt venju verið rólegt hjá Tækninefnd. Þó fór 
nefndin í haust ásamt formanni klúbbsins og Smorra Ingimarssyni og Frey 
Jónssyni á fund með rannsóknarnefnd umferðarslysa í tilefni þess að ný 
nefnd hefði tekið við störfum og vildu nefndarmenn taka púlsinn á 
klúbbnum. Var það von nefndarmanna að gott samstarf gæti tekist með 
klúbbnum og nefndinni. Vitrust nefndarmenn RNU þó vera lítillega á 
villigötum er varðaði vilja klúbbsins til breytinga á reglugerðum og 
útilokunar á skúrabretingum. Var þeim gert ljóst að klubbfélagar vildu alls 
ekki hætta breytingum í skúrum og takmerkaður vilji til breytinga á 
reglugerðum nema til að skyra nokkur loðin ákvæði og frekari opnunar á 
nokkrum ákvæðumsem okkur þóttu full þröng. 
Eftir áramótin skruppu tveir nefndarmenn austur á Selfoss og hittum þar 
Gunnar Egilsson pólfara vegna þeirra hremminga sem hann lenti í við 
skráningu á pólbílnum. Virtist vera sem geðþótta ákverðanir ráði ríkjum 
við skráningar á svo mikið breyttum ökutækjum. Virtist Gunnar vera 
ánægður með að fá okkur í heimsokn. Síðar fréttist af fleiri bilum sem 
væntanlegir eru frá ICECOOL og var haft samband við Gunnar en hann 
sagði þau mál enn vara á umræðustigi. Hann þakkaði svo fyrir áhuga 
klúbbsins á þessum málum en var óhræddur með framhaldið. 
Eftir þessar hremmigar upppgvötar Gunnar að bílar, sem eru innfluttir 
breyttir þurfa ekki breytingaskoðun. 
Það kom í ljós í tengslum við innflutning á sjúkrabílum, sem reyndust 
beinlínis hættulegir í akstri, go Gunnar tók að sér að laga. 
Eitt atriði semhefur bein áhrif á félagsmenn er hvernig ófjöðruð vigt er 
dregin frá burðarþoli viðkomandi ökutækis.þannig var þungi vegna 
viðbótarhásinga (framhásing og önnur afturhásing hjá Gunna) ásamt 



dekkjumj o gfelgum dreginn frá burðargetu bílsins eins og ef um hlass 
væri að ræða. Því miður komust engir nefndar meðlimir á landsfund í 
fyrsta skipti í nokkur ár og er það miður. Á fundum nefndarinnar var 
meðal annars rætt um veltibúr í tengslum við banaslys sem varð á 
Hofsjökli fyrr á þessu ári. 
Fyrirhönd Tækninefndar  
Siguður S. Jónsson. 
 
Hjálparsveit> enginn mættur 
 
Umhverfisnefnd> Einar fjallaði um stöf nefndarinnar, það var farin 
landgræðsluferð að venju í Þórsmörk og árleg verk unnin í Merkurrananum 
í ferðinni voru 15 bílar með 50 börnum og fullorðnum. Í september fóru 10 
bílar í Stikuferð með um 20 manns. Stikaðir voru 40 km í nágrenni 
Setursins. Til stóð að stika í Vonarskarði/Bárðargötu en Ásahreppur taldi 
að til þyrfti framkvæmdarleyfi og var aðgerðinni frestað náðs hefur 
samkomulag við hreppin og verður þetta væntanlega gert næsta haust í 
samvinnu með heimamönnum. Baggaferðir hafa ekki verið farnar undan 
farin ár þar sem bændur eru að mestu hættir að nota bagga. Samskipti 
við stjórnvöld og önnur samtök hafa verið þónokkur. 
 
Litla nefnd> Sigurlaugur: við höfum farið nokkrar dagsferðir þær eru 
vinsælastar hjá okkar fólki, lengri ferðir eru ekki eins vinsælar en farin var 
helgarferð í Setrið í haust öllum til mikillar ánægju. Stefnan er tekin áfram 
og hafa áhuga á að koma að námskeiða haldi klúbbsins. 
Mannaskipti urðu í nefndinni Sígríður fór út og Hrafnhildur kom inn í 
hennar stað. 
 
Fjarskiptanefnd> Beggi: fórum 2 feðir á Þránd, komust ekki upp í fyrstu  
ferðinni og fóru á sleðum í seinni ferðinni og komust upp með 
endurvarpan á leiðinni heim uppgvötuðu að hann er stilltur of lágt og 
loftnetið er brotið svoþað liggur fyrir 3 ferðin. 
Fannst Bláfellshálsinn ekki vera að virka, en hann virkar núna. Endilega að 
láta fjarskipanefnd vita ef endurvarpar eru ekki að virka. Ef kemur ísing þá 
eru endurvarpar ekki að virka svo taka tillit til þess. Ekkert annað á 
dagskránni hjá nefndinni. 
 
Vefnefnd> Óskar Erlings, nefndin kom ný inn á síðasta aðalfundi, kláruðu 
Kastor-dæmið og fengu vefin í heild sinni afhendan síðasta haust, síðan 
hafa þetta verið smá viðgerðir og aðstoð við félaga í sambandi við vefinn. 
Reynt að halda grunnatriðunum gangandi, spjalli, myndir og auglýsingar. 
Skúli minnti á notkunnarreglurnar sem voru samdar og þeim verður 
framfylgt. 
 
Kaffihlé 21:30-21.40 
 
Lagabreytingartillögur 
 



Breytingatillaga við 4. grein 
 
Önnur málsgrein breytist og hljóði svo: 
Fundurinn skal boðaður félagsmönnum með auglýsingu á heimasíðu félagsins minnst 10 
dögum fyrir fund, svo og með auglýsingum í blöðum og útvarpi í vikunni fyrir fund.  Í 
auglýsingu á heimasíðu skal tilgreina þær lagabreytingatillögur sem sem ætlast er til að bornar 
verði undir atkvæði. Rétt til setu á aðalfundi hafa einungis þeir sem hafa staðið full skil á 
gjöldum til félagsins. 
 
Með breytingum hljóðar greinin því svo: 
4. grein 
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Hann skal haldinn árlega í maí 
mánuði. 
Fundurinn skal boðaður félagsmönnum skriflega með minnst sjö daga fyrirvara og með 
auglýsingum í blöðum. Í fundarboði skal greina fundarefni svo og allar tillögur, sem ætlast er 
til að bornar verði undir atkvæði. Rétt til setu á aðalfundi hafa einungis þeir sem hafa staðið 
full skil á gjöldum til félagsins. 
Á dagskrá aðalfundar skulu vera venjuleg aðalfundarstörf, þ.e: 
1. Setning fundar og dagskrá kynnt. 
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
3. Skýrsla stjórnarinnar um störf félagsins á liðnu starfsári. 
4. Umræða um skýrslu stjórnar. 
5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir. 
6. Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar. 
7. Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið. 
8. Tillögur/lagabreytingar frá stjórn, nefndum eða félagsmönnum. 
9. Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda. 
10. Kjör Skoðunarmanna. 
11. Önnur mál. 
12. Fundarslit. 
 
Einar leggur til breytingartillögu: Að fella burt auglysingu í blöum og  
útvarpi verði sent til félagsmanna í tölvupósti eða í pappír 
 
Ægir kom með frávísunnartillögu þar sem þar sem þessi breytingartillaga 
er ekki í samræmi við V. KAFLA 26. grein í lögum klúbbsins 
Þar með var breytingartillögu við 4. grein vísað frá. 
 
Breytingatillaga við 18. grein 
 
Við bætist eftirfarandi texti: 
Deildir skulu skila stjórn ársreikningi og fundargerð aðalfundar landsbyggðadeildar í síðasta 
lagi mánuði eftir aðalfund. 
 
Með breytingum hljóðar greinin svo: 
18. grein. 
Landsbyggðardeild hefur sjálfstætt og aðskilið bókhald og fjárhald frá félaginu og getur því 
ekki skuldbundið félagið fjárhagslega og gagnkvæmt. Deildir skulu skila stjórn ársreikningi 
og fundargerð aðalfundar landsbyggðadeildar í síðasta lagi mánuði eftir aðalfund. Hluti af 



árgjaldi landsbyggðardeilda fellur til félagsins og skal hann ekki vera hærri en sem nemur 
fjórðungi félagsgjalda félagsins. 
Landsbyggðardeild getur ekki komið fram fyrir hönd félagsins opinberlega, nema að fengnu 
samþykki stjórnar félagsins. 
 
Tillagan samþykkt, 
 
Breytingatillaga við 8. grein 
 
Við fyrstu málsgrein bæitst eftirfarandi texti: 
Fjárbeiðnir skulu berast stjórn minnst einum mánuði fyrir aðalfund.  
 
Með breytingum hljóðar greinin svo: 
8. grein. 
Stjórn félagsins kemur fram fyrir hönd þess milli aðalfunda og ræður málefnum þess með 
þeim takmörkunum sem lög þessi setja. Stjórnin mótar starfsemi félagsins milli aðalfunda og 
ber ábyrgð á fjárreiðum þess. Samþykki aðalfundar þarf þó fyrir ráðstöfun fasteigna svo og 
fyrir fjárskuldbindingum og ráðstöfun lausafjármuna sem nema hærri upphæðum en 
árgjöldum yfirstandandi árs. Fjárbeiðnir skulu berast stjórn minnst einum mánuði fyrir 
aðalfund.  
Milli aðalfunda getur stjórn boðað til sérstaks félagsfundar til að fá samþykki fyrir ráðstöfun 
lausafjármuna að hærri upphæðum. Til slíks fundar skal boðað á sama hátt og aðalfundtil 
aðalfundar. Á þeim fundi hafa allir félagar jafnan athvæðisrétt. 
 
Benni lagði til að bæta inn einu orði : slíkar 
 
Með breytingum hljóðar greinin svo: 
8. grein. 
Stjórn félagsins kemur fram fyrir hönd þess milli aðalfunda og ræður málefnum þess með 
þeim takmörkunum sem lög þessi setja. Stjórnin mótar starfsemi félagsins milli aðalfunda og 
ber ábyrgð á fjárreiðum þess. Samþykki aðalfundar þarf þó fyrir ráðstöfun fasteigna svo og 
fyrir fjárskuldbindingum og ráðstöfun lausafjármuna sem nema hærri upphæðum en 
árgjöldum yfirstandandi árs. Slíkar fjárbeiðnir skulu berast stjórn minnst einum mánuði fyrir 
aðalfund.  
Milli aðalfunda getur stjórn boðað til sérstaks félagsfundar til að fá samþykki fyrir ráðstöfun 
lausafjármuna að hærri upphæðum. Til slíks fundar skal boðað á sama hátt og aðalfundtil 
aðalfundar. Á þeim fundi hafa allir félagar jafnan athvæðisrétt. 
 
Samþykkt 
 
Breytingatillaga við 9.grein 
 
Fyrsta málsgrein greinarinnar breytist og hljóðar svo: 
Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa átta fastanefndir: 
 
Fjórði töluliður greinarinnar breytist og hljóðar svo: 
4. Hjálpar og fræðslunefnd 4x4. Hlutverk hennar er að standa fyrir námskeiðahaldi og 

almennri fræðslu í samráði við stjórn. Kjósa skal fimm menn í hana.  
 
Með breytingum hljóðar greinin svo: 



9. grein. 
Innan félagsins og undir handleiðslu stjórnar starfa átta fastanefndir: 
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. Hjálpar og fræðslunefnd 4x4. Hlutverk hennar er að standa fyrir námskeiðahaldi og 
almennri fræðslu í samráði við stjórn. 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 skulu 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.” 
 
Breytingartillaga frá Helenu: 
4 grein standi óbreytt og að við hana bætist: 
Nefndin standi fyrir námskeiðahaldi og almennri fræðslu í samráði við 
stjórn. 
Að 9. grein  
4. liður verði: 
Hjálparsveit Ferðaklúbbsins 4x4. Hlutverk hennar er að vera 
félagsmönnum innan handar, lendi þeir í vandræðum með farartæki sín og 
þurfi aðstoðar við. Nefndin standi fyrir námskeiðahaldi og almennri 
fræðslu í samráði við stjórn. 
Kjósa skal 5 menn í hana. 
 
Breytingartillaga frá Helenu lögð fyrir atkvæði  



Já 25 
Nei 5 
 

Breytingatillaga við 10.gr. 
 
Óbreytt hljóðar greinin svo: 
10. grein. 
Stjórn félagsins er heimilt að stofna til annarra nefnda en taldar eru í 9.gr. og jafnframt að fela 
fastanefndum sérstök verkefni önnur en þar er tilgreint. Hver fastanefnd (þ.m.t. hjálparsveit) 
skal velja sér formann. Hætti kosinn nefndarmaður störfum í nefnd þá tilnefni þeir sem eftir 
sitja í nefndinni varamann í hans stað. 
 
Með breytingum hljóðar greinin svo: 
10. grein. 
Stjórn félagsins er heimilt að stofna til annarra nefnda en taldar eru í 9.gr. og jafnframt að fela 
fastanefndum sérstök verkefni önnur en þar er tilgreint.  Allar nefndir skulu kjósa sér 
formann. Hætti kosinn nefndarmaður störfum í nefnd þá tilnefni þeir sem eftir sitja í nefndinni 
varamann í hans stað. 
 
Samþykkt 
 
9. Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda 
 
Formaður 
Út fer Skúli Haukur Skúlason 
Í framboði er Benedikt Magnússon 
 
Stjórn 
Áfram sitja: 
Bjarni Kristinsson 
Agnes K. Sigurðardóttir  
Varamaður Elín B. Ragnarsdóttir 
 
Út fara: 
Jón Snæland 
Emil Borg 
Varamaður Hlynur Snæland 
 
Í kjöri eru  
Agnes K. Sigurðardóttir 
Jón Snæland 
Þorgeir Egilsson  
Gísli Þór Þorkelsson (varamaður) 
 
Ritnefnd  
Áfram sitja: 
Halldór Sveinsson  
Hjördís S. Jónsdóttir 
Steinar Þórarinsson (hefur ekki sést og telst því hafa vikið sæti) 
 



Út fara: 
Halldóra Ingvarsdóttir 
Birgir Már Georgsson 
 
Í kjöri eru: 
Halldóra Ingvarsdóttir 
Guðrún Rut Gunnlaugsdóttir 
Sólveig veitekkihversdóttir 
 
Skálanefnd  
Áfram sitja: 
Óskar Hafþórsson 
Theodór Kristinsson 
 
Út fara: 
Bjarki Logason 
Gísli Þór Þorkelsson 
Eyþór Guðnason 
 
Kosið um 3 sæti 
Í framboði eru: 
Kári Þórisson 
Valdimar Elísson 
Daníel Harmansson  
 
Tækninefnd 
Áfram sitja: 
Sigurður Sveinn Jónsson 
Magnús Sigurðsson 
 
Út fara: 
Ásgeir Ásgeirsson 
Sigurður Ingi Jónsson 
Ásgeir B. Böðvarsson 
 
Kosið um 3 sæti 
Í kjöri eru 
Einar Kjartansson 
Marteinn Heiðarsson 
Páll Arnarsson 
 
Hjálparsveit  
Áfram sitja: 
Guðmundur Guðmundsson 
Sindri Grétarsson (gefur ekki kost á sér aftur) 
 
Út fara: 
Friðrik St. Halldórsson 
Ásgeir Ásgeirsson 
 



Í kjöri eru: 
Helena Sigurbergsdóttir 
Lúther Gestsson   
Bjarki Þór Clausen 
Þórir Rúnarsson 
 
Umhverfisnefnd 
Áfram sitja: 
Vilhjálmur Freyr Jónsson 
Dagur Bragason 
 
Út fara: 
Jóhannes Kristjánsson 
Einar Kjartansson 
Ásgeir Halldórsson 
 
Í kjöri eru: 
Skúli H. Skúlason 
Kristín Sigurðardóttir  
Jóhannes Kristjánsson 
 
Litla nefndin  
Áfram sitja: 
Sigríður Hilmarsdóttir (segir af sér) 
Kjartan Rúnarsson 
Kristinn Friðjónsson 
 
Út fara: 
Sigurlaugur Þorsteinsson 
Stefán Baldvinsson 
 
Kosið um 2 sæti 
Sigurlaugur Þorsteinsson 
Stefán Baldvinsson  
Hrafnhildur Stefánsdóttir 
 
Vefnefnd  
Áfram sitja: 
Óskar Erlingsson 
Hrafnkell Daníelsson (Gefur ekki kost á sér áfram) 
 
Út fara: 
Bjarni Gunnarsson  
Birkir Jónsson og  
Soffía Björgvinsdóttir 
 
Kosið um 3 sæti 
Í kjöri eru  
Valur Sveinbjörnsson (vals) 
Hafsteinn Þór Hafsteinsson 



Bjarni Gunnarsson 
Ólafur Magnússon,  olafurmagnusson@hagstofa.is 
 
Fjarskiptanefnd  
Áfram sitja: 
Kjartan Gunnsteinsson 
Jóhannes Jónsson 
 
Út fara: 
Sigmundur Sæmundsson 
Bergþór Júlíusson 
Agnar Benónýsson 
 
Kosið um 3 sæti 
Sigmundur Sæmundsson 
Bergþór Júlíusson 
Hlynur Snæland  
 
 
10. Kjör skoðunnarmanna  
Ómar og Albert 
Gefa kost á sér áfram 
 
11. Önnur mál 
Skúli flutti tillögu um Fjallabakssvæðið: 
Tillaga til ályktunar á aðalfundi Ferðaklúbbsins 4x4, 13. maí 2006 
 
Ferðaklúbburinn 4x4 skorar á stjórnvöld umhverfis- og skipulagsmála að 
móta skýra stefnu í málefnum Fjallabakssvæðisins sem tryggir verndun 
svæðisins þannig að hin sérstæða náttúra sem einkennir svæðið haldist 
óspillt.  Um leið verði tryggt að svæðið verði áfram sem hingað til 
aðgengilegt innlendu sem erlendu ferðafólki og samgöngumannvirki eða 
önnur mannvirki spilli ekki þeirri upplifun sem ferðafólk sækist eftir.  Með 
Fjallabakssvæðinu er vísað til þess landssvæðis sem afmakast af Þjórsá og 
Tungnaá í vestri og norðri, Skaftafellsþjóðgarði (Vatnajökulsþjóðgarði) og 
Mýrdals- og Eyjafjallajökklum. 
 
 
Fjallabakssvæðið er einstakt svæði til náttúruskoðunar, útivistar og 
ferðalaga.  Eldvirkni svæðisins hefur mótað sérstakt og fjölbreytilegt 
landslag sem umkringt er jöklum.  Hvarvetna skiptast á tignarleg fjöll, 
svartir sandar, litskrúðugt líparít, jöklar, jökulár og viðkvæmur 
háfjallagróður.  Landssvæðið er mótað af kröftugum náttúruöflum og 
hefur einstakt gildi fyrir allt áhugafólk um náttúruna og jarðfræði.  
Ferðalög um svæðið, hvort heldur er gangandi eða akandi eftir þeim 
frumstæðu vegslóðum sem þar eru að finna, eru einstök upplifun sem 
lætur engan ósnortinn.   
 



Hvers konar rask á svæðinu með virkjanaframkvæmdum eða stórfelldri 
vegagerð myndi ekki aðeins draga verulega úr gildi þeirrar náttúru sem 
þarna er, heldur beinlínis eyðileggja þá upplifun sem ferðafólk er að 
sækjast eftir.  Íslenskt ferðafólk hefur ferðast um þetta svæði í áratugi og 
frjáls félagasamtök byggt upp aðstöðu sem sniðin er að þessari 
ferðamennsku.  Við skorum á stjórnvöld að virða þarfir hins vaxandi fjölda 
fólks sem sækir í að ferðast um Fjallabakssvæðið og um leið tryggja að 
náttúra þess haldist óspillt og fái að þróast á eigin forsendum um ókomin 
ár og aldir.  
 
Fundurinn samþykkti þetta einróma 
 
 
 
Benni: Byrjaði á að þakka traustið, mikið og magt spennandi framundan 
með nýjum nefndum. Þakkaði Skúla góð störf. 
Fyrsta verefni frá Kára nýkjörnum Skálanefndarmanni 
Um veginn Kerlingarfjöll-Setur liggur fyrir breytingartillaga frá 
Hrunamannahreppi þar sem þessi vegur verður F merkur 
Þýðir að vegurinn er í umsjón vegagerðarinnar, ruddur og opin 2 mán á 
ári, meiri umferð, kallar kannski á skálavörð,  
Vegagerðin getur tekið upp lokannir eins og á öðrum vegum fá hug 
félagsmann því umsagnarfrestur er til 2 júni 
 
Skúli er í umboði Þórhalls hjá Neyðarlínunni sem ákvað að styrkja 
klúbbinn með börum og sjúkrabúnaði í Setrið kallaði upp nýjan formann 
sem tók við gjöfinni. 
 
Emil óskaði eftir fleiri umræðum, engir fleiri vildu tjá sig. 
Emil þakkaði fyrir sérstaklega góðan og fljótlegan fund 
 
Fundi slitið kl 22.47 
 
Helena Sigurbergsdóttir 
 


