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Dagskrá: 

 
1. Setning fundar og dagskrá kynnt. 
 
Agnes Karen Sigurðardóttir formaður klúbbsins bauð fundarmenn velkomna og vakti 
athygli fundarmanna á dagskrá fundarins. 
 

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara 

 

 Formaður  tilnefndi Gunnar Jónatansson sem fundarstjóra og Halldóru Ingvarsdóttur 

sem fundarritara. 

Ekki komu fram fleiri tillögur og var tillagan samþykkt. 

 

Fundarstjóri tók við stjórn fundarins og byrjaði á að athuga lögmæti fundarins. Hann 

greindi frá því að boðað hafði verði til fundarins með fundaboði sem sent var út 12 

dögum fyrir fund og auglýsingar í fréttablaðinu 27.apríl, 3 og 4 maí samkvæmt lögum 

klúbbsins telst það því löglegt fundarboð.  Engin mótmæli bárust við úrskurði 

fundarstjóra og taldist fundurinn því lögmætur.  

 

3. Skýrsla stjórnar um störf félagsins á síðastliðnu starfsári. 

 

Þorgeir Egilsson ritari flutti skýrslu stjórnar um starfsemi félagsins fyrir síðastliðið 

starfsár. 

 

4. Umræður um skýrslu stjórnar. 

Að tillögu fundarstjóra var umræðu um skýrslu stjórnar felld undir umræðu um 

ársreikninga sbr. sjötta lið í dagskrá. 

 



5. Skoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir.  

 

Barbara Ósk Ólafsdóttir, gjaldkeri félagsins, fór yfir ársreikninginn og svaraði 

fyrirspurnum honum viðkomandi.    

 

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

Ársreikningurinn lág frammi áritaður af fulltrúum stjórnar og kjörnum 

skoðunarmönnum.  Ekki komu fram athugasemdir við reikninginn og var hann 

samþykktur samhljóða.  Nokkur skoðanaskipti urðu um skýrslu stjórnar meðal 

fundarmanna.  

 

7. Skýrslur nefnda, ef kjörnar hafa verið. 

Formenn og nefndarmenn einstakra nefnda fluttu yfirlit yfir þau verkefni sem unnið 

var að á starfsárinu.   

Upp voru lesnar skýrslur frá Tækninefnd, Skálanefnd, Umhverfisnefnd, 

Fjarskiptanefnd, Litlunefnd, Ritnefnd. Síðan las fundarstjóri upp skýrslur fyrir 

Vefnefnd, Hjálparsveit og skemmtinefnd. 

 

 

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

Nokkrar lagabreytingartillögur lágu fyrir á fundinum en þær voru ekki bornar fram á 

fundinum því að Einar Kjartansson lagði fram frávísunartillögu á þær allar og var hún 

samþykkt eftir svolitlar umræður fundarmanna. 

 

9. Kjör stjórnar, varamanna og fastanefnda. 

 

Rétt áður en að kjör stjórnarmanna fór í gang þá steig Eyþór Guðnason í pontu og 

sagði sig frá störfum en hann átti eitt ár eftir, einnig kom skifleg uppsögn frá Barböru 

Ósk sem að fundarstjóri las hún átti einnig eitt ár eftir og þurfti því að kjósa alveg 

nýja stjórn klúbbsins. 

Formaður var kosinn Sveinbjörn  Halldórsson, stjórnarmenn til eins árs voru kosnir 

Logi Ragnarsson og Birgir Már Georgsson, stjórnarmenn til tveggja ára voru kosnir 

Guðmundur Sigurðsson og Ágúst Birgisson. Varamenn voru kosnir Ríkharður 

Sigmundsson til eins árs og Kristján Gunnarsson til tveggja ára. Voru þeir sjálfkjörnir. 



Umhverfisnefnd 

Dagur Bragason og Magnús Guðmundsson ár eftir kosnir til tveggja ára eru Þórður 

Ingi, Vilhjálmur Freyr Jónsson og Logi Már Einarsson. 

Hjálparsveit  

Alfreð Birgisson, Samúel Þór Guðjónss, Sólmundur Rögnvaldsson og Steingrímur 
Birgisson vantar einn hér. 

Skálanefnd 

Magnús Tómasson, Sveinbjörn Ingi Þorkelsso, Hermann Þór Jónsson allir ár eftir og 
inn voru kosnir eftir skriflega kostningur Kári Þórisson og Ægir Sævarsson. 

Ritnefnd 

Einar Sólonsson og Sigurður Ásmundsson, ár eftir  

Inn kosinn Tryggvi Már Gunnarsson og hér vantar 2 

Litlanefndin 

Guðmundur G Kristinsson, Sigurlaugur Þorsteinsson, Ólafur Magnússon, Kristján 
Kristjánsson og Magnús Birgisson komu allir nýjir inn í nefndina. 

Tækninefnd 

Magnús Sigurðsson ár eftir, inn komu í tvö ár Benedikt Magnússon, Heiðar Engilberts 
og Rúnar Sigurjóns. Gísli Þór Þorkelsson kom inn í eitt ár. 

Fjarskiptanefnd 

Jónas Friðgeirsson, Hlynur Snæland Lárusson, Sigmundur Sæmundsson, Jóhannes 
Jónsson, Snorri Ingimarsson. Nefndarmenn sem áttu lokið sínum árum komu inn 
aftur. Allt samþykkt.  

Vefnefnd 

Ásgeir Sigurðsson, ár eftir og inn voru kosnir eftir skriflega kosningu. Bergur Pálsson, 
Bjarki Clausen, Einar Kjartansson og Hafliði Magnússon. 

 
10. Kjör skoðunarmanna. 

Albert og Ómar hafa verið skoðunarmenn undanfarin ár. 

Albert Sveinsson og Ómar Sigurðar kosnir með lófaklappi eins og alltaf. 
 

 

11. Önnur mál 



Fundarstjóri las upp allar styrkbeiðnir sem að lágu fyrir fundinn og var ákveðið að 

vísa þeim til nýrrar stjórnar til að taka ákvörðun og samþykkja þær. Tilllaga kom um 

að loka vefnum fyrir öllum nema félagsmönnum 4x4 og var sú tillaga samþykkt af 

öllum á móti 12.  Einnig kom fram tillaga frá Gylfa Þór Rögnvaldssyni um að stofna 

til Ungliðanefnd innan f4x4 þessari beiðni var vísað til nýrrar stjórnar sem leist vel á.   

 

12. Fundarslit. 

 

Fundarstjóri óskaði eftir heimild til að fundarritari fengi heimild til að ganga frá 

fundargerð í samvinnu við fundarstjórna og var það samþykkt samhljóða. Fundi slitið 

kl. 17:09 

 

 

Fundarstjóri        Fundarritari 
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