
Landsfundur Ferðaklúbbsins 4x4.   
Haldinn í Setrinu 20. október. 

 
 
Fundurinn hófst kl. 9.45.  Formaður setti fundinn og bauð menn velkomna.  Mættir 
voru u.þ.b. 40 manns úr öllum landsbyggðadeildum utan vestfjarðadeildar og 
austurlandsdeildar. 
 
Kosning fundarstjóra:  Björn Þorri var kosinn fundarstjóri. 
Kosning fundarritara: Eiríkur Þór Eiríksson og Páll H. Halldórsson voru kosnir 
fundarritarar. 
 
Börn Þorri tók til máls undir dagskrárliðnum , staða félagsins í dag og 
framtíðarhorfur. 
 
Hann sagði frá því að klúbburinn væri kominn með starfsmann og kynnti hann á 
fundinum.  Starfsmaðurinn Nikulás Einarsson starfar einnig fyrir Ferðafélag Íslands 
og mun sinna ýmsum störfum fyrir klúbbinn samkvæmt starfslýsingu sem hefur verið 
útbúin. 
 
Björn Þorri sagði frá því að ákveðnar hættur gætu blasað við varðandi akstur á 
jöklum, tók sem dæmi nýja reglugerð um Snæfellsjökulþjóðgarð þar sem öll umferð 
vélknúinna ökutækja er nú bönnuð án sérstaks leyfis.  Hann taldi að þetta væri nokkuð 
sem að klúbburinn þyrfti að huga vel að. 
 
Björn rakti í stuttu máli helstu viðburði í starfi félagsins frá síðasta landsfundi, m.a.  
sagði hann frá vel heppnaðri sumarhátíð í umsjá Eyjafjarðar- og Húsavíkurdeildar og 
ferða og útivistarsýningu í Laugardagshöll.  Páll H Halldórsson sýningarstjóri mun 
segja meira frá henni síðar á fundinum. 
 
Fyrirspurn frá Sigurði Helgasyni varðandi Snæfellsjökulþjóðgarð varð tilefni 
nokkurar umræðu um framtíðaraðgang jeppamanna að jöklum.  Björn Þorri sagði frá 
því að umhverfisnefnd alþingis hefði óskað eftir afstöðu klúbbsins um skilgreiningu á 
slóðum.   
 
Næstur tók til máls Sigþór Karlsson gjaldkeri klúbbsins.  Hann sagði frá nýjum 
félagaskírteinunum og spurði um hvernig gengið hefði hjá deildunum að nota þetta.  
Hjá flestum gekk þetta mjög vel þó einhver byrjunarvandamál hefðu komið upp.  
Breyting á seðlinum frá fyrra ári þar sem bankamerki er fellt út töldu menn að væri til 
bóta og auðveldaði samskipti við viðskiptabanka deildanna. 
 
Sigþór talaði um hlutfall félagsgjalda deildanna til félagsins.  Hann sagði frá því að 
25% hlutfallið, nú kr. 875,-, dygði tæplega fyrir þeim kostnaði sem hann væri ætlaður 
að standa fyrir, þ.e.  útsendingu á Setrinu og félagatali.  Í tilefni þessa varð talsverð 
umræða um félagsgjald, hvort ástæða væri til að hækka það á næsta aðalfundi.  
Uppástunga kom úr sal um að kynna málið í Setrinu og gera svo skoðanakönnun á 
heimasíðu félagsins.  Fram kom hjá Sigþóri að kostnaður við útgáfu og fleira hefði 
hækkað mjög. 
 



Sigþór hvatti deildirnar til þess að bæta skil á sínum hluta félagsgjaldsins til 
klúbbsins.  
 
Sigþór var spurður um skráningu félaga á netinu en einhver vandamál hafa verið því 
samfara.  Sigþór taldi að það ætti að vera orðið í góðu lagi auk þess sem að betra 
eftirlit væri með skráningunni  því starfsmaður klúbbsins hefði umsjón með henni. 
 
Næstur tók til máls Nikulás Einarsson starfsmaður klúbbsins.  Hann sagði frá starfinu 
fyrir klúbbinn, sagðist fá 5 til 20 símtöl á dag  sem tengjast klúbbnum.  Hann sagði frá 
áhuga Ferðafélagsins á nánara samstarfi við klúbbinn.  T.d. varðandi skipulagðar 
jeppaferðir, trússbíla skálamál og fleira.  
 
Nikulás var spurður, hvort félagar í 4x4 nytu sömu kjara og félagar í Ferðafélaginu 
varðandi leigu á skálum Ferðafélagsins.  Nikulás sagði að svo væri ekki. 
 
Umræður um gistigjöld í Setrinu og almennt í skálum og að gera þyrfti átak í að menn 
skiluðu þeim. 
 
Nikulás sagði frá tilboði Landssamtaka sumarhúsaeiganda um öryggisnúmer á 
sumarhús og skála og spurði um áhuga á að klúbburinn gengist fyrir því að slík númer 
yrðu sett á alla skála félagsins.  Umræður urðu um málið en ekki voru allir sammála 
því að ganga að þessu. 
 
Nikulás bar fram kveðjur frá stjórn Ferðafélagsins með óskum um gott samstarf  í 
framtíðinni og nefndi hugmyndir um að koma skálum klúbbsins inn í bókunarkerfi 
Ferðafélagsins. 
  
Nikulás sagði frá viðræðum við Önnu Láru Friðriksdóttur, varðandi skilgreiningu á 
slóðum og áhuga umhverfisnefndar Alþingis á málinu. 
 
Björn Þorri rakti starfslýsingu Nikulásar og sagði frá samstarfssamningi á milli 
Ferðaklúbbsins og Ferðafélags Íslands um hinn sameiginlega starfsmann. 
 
Upp komu hugmyndir um að færa mánudagsfundi Ferðaklúbbsins í aðstöðuna í 
kjallarann í Mörkinni, en Sigþór upplýsti að þegar það var kannað síðast hefði sá 
kostur verið nokkru dýrari en Loftleiðir, auk þess sem bílastæði eru ekki eins góð. 
 
Kynningar deilda: 
 
Suðurnesjadeild: 
Heiðar Engilbertsson kom og sagði frá starfsemi Suðurnesjadeildar.  Deildin er 
stofnuð uppúr Jeppavinafélagi Suðurnesja, sem hefur starfað alllengi.  Margt 
hefbundið er á dagskrá deildarinnar, eins og þorrablót í Landmannalaugum, og 
myndasýningar.  Skipulagðar ferðir eru alltaf vinsælar og greinilegt að það fer 
vaxandi að standa fyrir slíkum ferðum.  Sagði hann frá Garðari Sigurðsyni, sem er 
búinn að ferðast hátt í hálfa öld um landið okkar og er víst hafsjór af fróðleik um 
ferðamennsku og er Garðar að vinnu út miklu magni efnis sem hann á tiltækt.  Menn 
voru sammála um að fengur væri að slíku eldra efni, enda mikil saga sem varðveitt er 
með því að halda utanum gögn og gamlar ljós- og kvikmyndir úr jeppaferðum sem 
farnar voru um og eftir miðja síðustu öld. 



 
Húnvetningadeild: 
Sighvatur Steindórsson frá Húnvetningadeild sagði frá starfsemi, sem ekki væri mikil, 
hvorki aðsókn á fundi. né í auglýstar ferðir.  Þorrablótsferðin er þó undantekning, en 
hún og starfið í kringum Álkuskála er það sem heldur deildinni saman.  Greinilegt er 
að eitthvað róttækt þarf að gera svo fólk fari að sinna félagsstarfinu betur.  Allar 
hugmyndir þess efnis vel þegnar. 
 
Vesturlandsdeild: 
Eiríkur Þór Eiríksson sagði frá starfssemi Vesturlandsdeildar.  Starfsemi á liðnu 
starfsári hefur verið lífleg, góð þáttaka á fundum og í skipulögðum ferðum.  Eitt og 
annað er á döfinni hjá deildinni.  Verið er að leita að hentugu svæði fyrir uppgræðslu 
á Vesturlandi, búið er að skipa í nefndir til að undirbúa þorrablót, páskaferð og fleiri 
viðburði sem verða á dagskrá í vetur.  Einnig hefur deildin í samstarfi við   svæðis-
skrifstofu fatlaðra á vesturlandi ákveðið að fara með skjólstæðinga skrifstofunnar í 
dagsferð í byrjun sumars.  Á starfsárinu voru bókaðir 16 stjórnarfundir. Skráðir 
aðalfélagar eru um 110. 
 
Suðurlandsdeild: 
Frá Suðurlandsdeild mætti Jón G Bergsson.  Sagði hann frá því að þeir hefðu flutt 
fundina í annað húsnæði, en það stæði til að fara með þá í húsnæði 
björgunarsveitarinnar Tryggva aftur.  Mikið líf er í starfi klúbbsins í kring um 
þorrablótsferðina, eins og hjá öðrum deildum.   Farin var afmælisferð í Hvanngil en 
almennt væru skipulagðar ferðir vel sóttar.  Bílasýning er alltaf  á 17. júní og nú stæði 
yfir vinnuferð í skálann þeirra.  Þeir ættu nokkra góða aðila að á Selfossi, eins og Olís, 
sem leggði til allt gas og olíu sem notað er í skálanum.  Í deildinni eru um 160 manns.  
 
Vestfjarðadeild: 
Enginn kom frá Vestfjarðardeild, sem legið hefur í dvala um nokkurt skeið. 
 
Skagafjarðardeild: 
Stefán Jónsson frá Skagafjarðardeild kom og sagði frá starfsemi deildarinnar, en um 
50 manns væru skráðir félagar.  Starf deildarinnar væri með nokkuð hefðbundnum 
hættti en fundir væru haldnir í kaffistofu Mjólkursamlagsins. Verkstæðisfundir væru 
sæmilega sóttir og þorrablótsferð í Skiftabakka væri ágæt líka.  Um 20 manna hópur 
er virkastur í deildinni, því fjöldi þátttakanda væri oft í kringum þá tölu.  Starfsemi 
þeirra væri oft meiri á sumrin, en á veturna og þá aðallega vegna þeirra vinnu sem 
lögð hafi verið í skálann á Skiftabakka.  Má því segja sem svo að ferðamennska þeirra 
væri oft fólgin í því að fara á staðinn og smíða.  Sagði hann frá því ferli, er þinglýsing 
á kaupum klúbbsins á skálanum  tók, en það var víst nokkuð flókið og tók langan tíma 
að koma því í höfn.  Hugmynd væri að læsa Skiftabakkaskála með master kerfi 
klúbbsins.   Að lokum sagði Stefán að það væri alveg kostulegt að menn væru sumir 
að breyta bílum fyrir þrjár milljónir og ætti svo ekki nokkrar krónur í gistigjöld. 
  
Eyjafjarðardeild: 
Grétar Ingvarsson frá Eyjafjarðardeild kom í pontu fyrir hönd sinnar deildar og sagði 
frá starfi deildarinar.  Allt væri í nokkuð föstum skorðum, skyndihjálpar- og GPS 
námskeið, myndasýningar, fundir og fastar skipulagðar ferðir.  Einnig væri farið í 
vinnuferðir í Réttartorfu, en um 100 manns eru í félaginu.  Staðan í Réttartorfu væri 
nokkuð góð og búið er að finna nýja lind og ætlun að tengja þetta vatn inn á skálann 



næsta sumar.  Nokkur vinna hafi verið lögð í sumarhátíðina, sem var í Hrafnagili í 
sumar.  Búið er að koma upp heimasíðu á vegum deildarinnar og væri hún ágæt. 
 
Húsavíkurdeild: 
Húsvíkingar sendu Hallgrím Óla og sagði hann frá því að Þeystareykjaskáli væri í 
þeirra umsjá, ferðir væru farnar reglulega og eins og hjá öðrum er þorrablótið vinsælt.  
Deildin væri þó eins og stór vinahópur og ekki mikið um formlegheit, heldur væri 
þetta á vinahópanótum og hlutirnir bara framkvæmdir. Húsavíkurdeild vann að 
undirbúningi sumarhátíðar með  Eyjafjarðardeild. 
 
Austurlandsdeild: 
Enginn kom frá Austfjarðadeild þrátt fyrir að menn hefðu boðað komu sína. 
 
Kl 12:25 var gert hlé á fundarstörfum og tekið matarhlé. 
 
Kl. 13.05 var fundi framhaldið með skýrslum frá fastanefndum félagsins. 
 
Sýningarnefnd: 
Páll H Halldórsson sagði frá Ferða- og útivistarsýningu fjölskyldunnar.  Fyrri stjórn 
fékk Pál og Sigþór Árnason til að vera í forsvari fyrir sýninguna.  Sigþór hætti 
störfum fljótlega af persónulegum ástæðum. 
 
Laun nefndarmanna voru ákveðin kr. 450.000 til að mæta vinnutapi og útlögðum 
kostnaði nefndarmanna.  Þegar upp var staðið voru einungis tveir starfsmenn sem 
höfðu tekið sér mest frí frá vinnu vegna sýningarinnar.  Nefndin ákvað því að kaupa 
tvær VHF handstöðvar og færa klúbbnum sem gjöf frá sýningarstjórn.  Stöðvarnar 
verða geymdar hjá starfsmanni klúbbsins og hugmyndin að félagsmenn geti fengið 
þær leigðar eða lánaðar.  Sannarlega góð og skemmtileg gjöf. 
 
Páll sagði síðan frá niðurstöðum sýningarinnar.  Fjöldi gesta sem kom á sýninguna var 
c.a. 10-12 þúsund manns.  Fjöldi greiddra miða var 5.386 og brúttó tekjur voru kr 
6.448.102 kr án vsk. og útgjöld 3.272.149 kr án vsk.  Hlutur Hausverk ehf var um 
einmilljón.  Hagnaður sýningarinnar er því um tværmilljónir króna.   Leigjendur bása 
voru almennt ánægðir með sýninguna. 
 
Páll talaði svo almennt um sýninguna, leiddi hugann að næstu sýningu með hvaða 
sniði hún ætti að vera og hvar.  Talsverðar umræður urðu um kynningarmál 
sýningarinnar.  Ýmsir lýstu þeirri skoðun sinni að einnig hefði átt að auglýsa á 
ríkisfjölmiðlunum.  Einnig var rætt um að það hefði mátt kynna sýninguna betur á 
heimasíðu félagsins.  Páll hefur tekið öll gögn sýningarinnar, auk ábendinga og annars 
efnis saman í möppu til notkunar fyrir næstu sýningarstjórn. 
 
 
Tækninefnd: 
Sigurður Jónsson frá tækninefnd sagði frá hlutverki tækninefndar og hvað þeir hafa 
verið að fást við.  Nefndin hefur fundað í tvígang á þessu ári með Skráningarstofu til 
að inna eftir hvort einhverjar reglur væru á döfinni varðandi breytingar á bílum.   
Engar slíkar reglur munu vera á leiðinni. 
 



Nefnd á vegum dómsmálaráðuneytið vildi lækka hámarkshraða bíla með stærri en 40” 
dekk.  Tækninefnd  fékk að senda inn umsögn um málið og ákvað starfshópur 
dómsmálaráðuneytisins að fresta málinu að sinni í kjölfar umsagnar tækninefndar. 
 
Á fundum með skráningarstofu kom fram að talsverð vanhöld eru á sérskoðun bíla.  
Einnig var talað um að ekki væri nógu gott eftirlit með ýmsum breytingamálum, m.a. 
nefnt stýrisarmabreytingar í Patrol, spyrnur í Musso og bremsudælur í Toyota.   
 
Rætt var um að koma á samvinnu með skráningarstofu skoðunaraðilum og 4x4.  
Fundað verður um málið í næsta mánuði.  Skráningarstofa hefur boðað átak í að 
mengunarmæla bifreiðar.   
 
Tækninefndin hefur fengið erindi um gallaðar vörur sem hún hefur reynt að aðstoða 
félagsmenn í að fá bætta. 
 
Tækninefnd vinnur að ýmsum verkefnum, m.a. prófanir á GPS tækjum, loftdælum, 
gírhlutföllum og úrhleypibúnaði auk þess að vinna áfram með Skráningarstofu, 
umferðarráði ofl. sem hafa áhrif á löggjafarvaldið varðandi útbúnað breyttra bíla. 
 
 
Umhverfisnefnd: 
Þrándur Arnþórsson sagði frá starfsemi á vegum umhvefisnefndar.  Þar ber helst að 
telja landgræðsuferð í Þórsmörk um Jónsmessuna, stikuferð og baggaferð að hausti.  
 
Ferlunarhópur hefur verið starfandi í tengslum við umhverfisnefndina.  Þrándur hvatti 
alla, sérstaklega landsbyggðarfulltrúa til að senda inn ferla. 
 
Umhverfisnefnd vinnur að gerð bæklings um akstur utan vega.  Þrándur endaði síðan 
sýna kynningu á því að sýna myndir úr ferðum á vegum nefndarinnar og af árangri 
landgræðsluferðanna t.d. í Klofaey.   Einnig nefndi hann að framtíðarverkefni 
nefndarinnar snéru meðal annars að Norðlingaölduvirkjun, verkefni á vegum Samút 
auk fleiri verkefna. 
 
Ritnefnd: 
Frá ritnefnd kom Sigurður Helgason og rakti verkefni nefndarinnar.  Þeir 
ritnefndarmenn hafa lagt sig mikið fram við að koma Setrinu til félagsmanna á 
föstudegi fyrir fyrsta mánudag, hvers mánaðar.  Í Setrinu hafa verið greinar frá 
ferðamönnum, fréttir af félagsstarfi, fundarboð, tæknimál og auglýsingar.  Setrið er 
mjög vinsælt blað og er óhætt að segja að menn kvarta, ef þeir fá ekki blaðið á réttum 
tíma.  Eins og allir hafa tekið eftir, hafa prentgæði blaðsins lagast mikið og er það 
hluti af vinsældum blaðsins.   Fólk hefur verið duglegt að senda inn frásagnir og 
ferðasögur, en samt má betur gera og óskaði Sigurður sérstaklega eftir 
fræðsluerindum.  Sigurður vildi minna á að Setrið væri ekkert annað er spegilmynd af 
okkur sjálfum. 
 
Skálanefnd: 
Gunnlaugur Einarsson frá skálanefnd sagði frá starfi nefndarinnar.  Þeir settu, m.a 
lofttúðu á gám, veðurstöðin löguð, pallur byggður, og eitt og annað verið lagað.  Þeir 
ætla að standa fyrir nýliðaferð fyrstu helgina í desember.  Á eftir ætla þeir að setja 



utan um kabyssuna hér niðri, álhlið frá blikksmiðju Einars, sem hefur verið nefndinni 
mjög innan handar. 
 
Kjartan Gunnsteinnson úr skálanefnd sagði frá því að aðeins 105 þús hefðu komið í 
kassann vegna skálagjalda og um 25 þús komið inn vegna lyklasölu.  Kostnaður að 
undanförnu vegna skálans hefði verið um 500 þús, svo nauðsynlegt sé að bæta 
innheimtu skálagjalda.  Bæði Kjartan og Gunnlaugur voru mjög ánægðir með alla 
mætingu í vinnuferðir og greinilegt að menn eru samstíga.  Þeir félagar hefðu viljað 
frá meiri upplýsingar frá fyrri skálanefnd um  störf hennar.  
 
Björn Þorri sagði frá ástæðum þess að enginn hefði séð sér fært að starfa áfram úr 
eldri nefnd.  Einnig þakkaði hann þeim skálanefndarmönnum að öllum öðrum 
ólöstuðum, fyrir mjög góð og óeigingjörn störf.  
 
Hjálparsveit: 
Viðar Elliðason frá hjálparsveit sagði frá störfum nefndarinnar, en ekki hefur verið 
mikið starfað í  þessari nefnd, sem betur fer.  Þó eru menn að vonast eftir að geta 
haldið námskeið seinna í vetur.  Umræða fór fram um þann kostnað sem fylgir því að 
bjarga bílum og hvers konar eldsneyti bílar nefndarmanna væru að nota.  Einnig fór af 
stað umræða um eigur nefndarinar, eins og þær eigur, sem Guðmundur Rúnar 
Rúnarsson stal frá félaginu fyrr á árinu. 
 
Fjarskiptanefnd: 
Edvald Geirsson steig næstur í pontu og sagði frá uppbyggingu VHF kerfisins.   
Dreifing á endurvörpum er orðin nokkuð góð á hálendinu og rakti hann þau verkefni 
og stöðu á hverjum endurvarpa fyrir sig. Mastrið fyrir utan Setrið var sett upp og 
kostnaður við það væri lítill sem enginn.  Þökk sé góðum mönnum. Ýmislegt væri að 
gerast í þessum fjarskiptabransa og spurning er hvort Tetra kerfið gæfi okkur 
möguleika á að fá illa nýttar rásir, er aðrir væru hættir að nota.  Nefndin væri að vinna 
í því að fá neyðarhlustun á SSB á rás 2311. 
 
Björn Þorri þakkaði Edda fyrir dugnað hans við uppbyggingu fjarskiptakerfis 
félagsins. 
 
Skemmtinefnd: 
Einar Sólonsson sagði frá störfum skemmtinefndar, en nú nýverið var árshátíð 
félagsins haldin með pomp og prakt.  Það sem er framundan, væri heimsókn til Ægis í 
Renniverkstæði Ægis, þar sem hann héldi smá partý fyrir félagsmenn.  Einnig væru 
framundan fleiri svipaðar heimsóknir og að sjálfsögðu væri þorrablótið á dagskrá í 
febrúar. 
 
Internetnefnd: 
Enginn mætti frá internetnefnd, en menn voru sammála um að mikið og gott starf væri 
unnið á þeirra vegum.  Menn vildu efla nefndarstarfið, enda telja menn að meginþungi 
starfsins hvíli á herðum vefstjóra. 
 
 
 
Vinnuhópar.  Eðvald Geirsson og Guðjón Péturssoon skipuðu mönnum í vinnuhópa 
og úthlutuðu þeim verkefnum. 



 
Hópur A fjallar um slysahættu og öryggismál í bílum og fjallaskálum. 
Hópur B umhverfismál og hagsmuni jeppaferðamanna. 
Hópur C fjallar um skálamál, t.d. á að byggja, leigja eða fóstra. 
Hópur D um samstarf við FÍ og /eða önnur félög. 
Hópur E fjallar um hvað sé vel og illa gert í klúbbnum, nýjungar og breytingar í 
starfinu. 
 
Björn sagði frá því að lóðir í Landmannalaugum og í Landmannahelli væru 
hugsanlega falar undir hús í eigu félagasamtaka, eins og Ferðaklúbbsins 4x4, en það 
væri þó algerlega óstaðfest.  
 
Eftir að vinnuhópar höfðu fundað var ákveðið að taka kaffihlé áður en niðurstöður 
yrðu kynntar og umræður færu fram. 
 
Niðurstöður vinnuhópa: 
 
 
Hópur A: 

• Stjórn klúbbsins í samstarfi við FÍ og Útivist útbúi leiðbeiningar um meðferð 
gastækja lofskipti í skálum og þess háttar og  geri tillögur um betri búnað.  

• Benda fólki á að nota viðeigandi öryggisbúnað línur o.s.frv. Ef bíll lendir í 
sprungu ekki æða út nema að öryggi sé tryggt. 

• Brýna fyrir mönnum notkun á öryggisbeltum og strappa farangur.  
• Útbúnaður bíla, menn taki með sér spotta skóflur og svo framvegis.   Afhenda 

nýliðum check lista yfir búnað og klæðnað. 
• Merkja vöð með nafni vatnsfallsins þannig að ekki fari á milli mála hvað er 

verið að fara út í. 
• Leiðir.  Aukin tölvunotkun hefur bætt aðgang að leiðum og ferlum. 

 
Hópur B: 

• Klúbburinn sinni umhverfismálum áfram með starfi umhverfisnefndar. 
• Lögð verði áhersla á að akstur á snævi þöktu landi verði áfram frjáls.   Á 

sumrin verði akstur leyfður á skilgreindum slóðum.  Leggja þurfi vinnu í að 
vinna þessa ferla og lýsingar á þeim. 

• Klúbburinn verði á undan stjórvöldum hvað þessi mál varðar, og vinni svo 
með stjórnvöldum á þeim forsendum. 

• Ákveða sýn klúbbsins hvað varðar gæði vega.  Eiga að vera stofnbrautir á 
hálendinu.  Á að leggja bundið slitlag. 

• Mengun frá bílum.  Tækninefnd fylgist vel með þessum málum. 
  
Hópur C: 

• Litlir möguleikar á að fá lóð undir nýtt hús, ef það gerist, á að segja takk í 
hvelli og ákveða síðan hvort/hvað við byggjum. 

• Taka skála í fóstur er að sjálfsögðu nun ódýrara, en að byggja og reka einir og 
sér. 

• Ef við byggjum skála, eiga þeir að vera litlir. (15 – 20 manna) 



• Vöntun er á litlum skálum, sem einstaklingar geta tekið á leigu í heilu lagi, án 
þess að eiga það á hættu að fá einhvern skríl inn á sig.  Hafa svona skála í 
svipuðu leiguformi, eins og sumarhús á vegum stéttarfélagana. 

• Kostnaður er mikill við rekstur skála og þeir sem nota eiga að borga. 
• Ekki virðist sem að það vanti skála á einhverja sérstaka staði á hálendinu. 
• Skála í Nýjadal, mætti einangra og gera vistlegri og hlýrri.  
• Skoða möguleika að taka skála í Veiðivötnum í fóstur. 
• Ekki virðist vanta fjallaskála á Vestfjörðum, því stutt er niður af fjöllunum, 

niður í Djúp, Norðurfjörð, Grunnuvík, eða í Reykjafjörð.  Skoða þarf ásæðu 
þess að skáli FÍ í Norðurfirði er lokaður á veturna. 

• Jeppamenn gera miklar kröfur um aðbúnað í skálum og fara frekar í skála sem 
þeir þekkja. 

• Margir virðast halda að Gæsavaatnaskáli sé lokaður fyrir okkur, en um þennan 
skála gilda svipaðar reglur og aðra, að panta gistingu og fá lykil. 

• Vantar upplýsingaskrá um alla skála á hálendinu, hver á, hver er læstur og 
hver er með lykla. 

• Það virðist sem að fólk gisti í skálum af þremum ásæðum. 
o Þeir sem skipuleggja sínar ferðir vel, panti fyrirfram og væntanlega 

greiði fyrir gistingu. 
o Ferðast einhvert og láta svo ráðast hvar það sefur, og hugsanlega eru 

margir í þessum hóp, sem greiða ekki fyrir gistingu. 
o Þeir sem lenda í vandræðum og þurfa að komast inn í næsta skála, 

vegna veðurs, færðar, eða bilana. 
 
Hópur D: 

• Efla samstarf við FÍ með tilliti til  vetrarnotkunar á skálum. Þegar hefur komið 
fram ósk frá FÍ varðandi samstarf um gamla skálann í Nýjadal. 

• Framhaldi viðræðum við LÍV um aðgang að VHF kerfinu og uppbyggingu 
þess. 

• Halda áfram samstarfi við Landgræðsuna og efla það eftir megni. 
• Fulltrúi félagsins í Samút beiti sér í aðgangi okkar að akstri á snjó í 

þjóðgörðum. 
• Halda áfram samstarfi við Mál og Menningu um ferlun leiða og hvetja fólk til 

að senda inn ferla. 
 
Hópur E: 

• Móttaka á nýliðum þurfi að vera með formlegri hætti.   
• Takmarka beri reykingar í Mörkinni á fimmtudagsfundum. 

 
• Barátta fyrir hagsmunamálum jeppamanna er í góðum málum.  Starf 

tækninefndar til fyrirmyndar og félagsstarf allt í blóma. 
 

• Bæta við fleiri skipulögðum ferðum, t.d. dagsferðum. 
• Bæta við fleiri skálum helst með því að taka einhvern lítinn skála í fóstur. 

 
 
Umræður um niðurstöður vinnuhópa.  Björn Þorri ræddi nokkuð um tilhögun ferða 
á vegum klúbbsins og kynnti meðal annars reglur sem til eru þar um.  Allir 
félagsmenn geta sótt um heimild til að standa fyrir ferð í nafni félagsins.  Meira mætti 



vera um slíkt, en frumkvæðið þarf að koma frá félagsmönnum sjálfum.  Fjörugar 
umræður urðu um það hvort klúbburinn ætti að fjölga skipulögðum ferðum, til dæmis 
dagsferðum með lítið breytta bíla.  Rætt um betra aðgengi á netinu fyrir tékklista fyrir 
ferðir.  
 
Önnur mál: 
Sumarhátíðin 2002 verður haldin af Suðurnesja- og Suðurlandsdeild tveimur vikum 
fyrir verlsunarmannahelgi. 
 
Sigþór gjaldkeri afhenti landsbyggðardeildum félagsskírteini/innheimtuseðla. 
 
Guðmundur Tómasson afhenti landsbyggðardeildum félagatalið. Hann benti á að 
félagatalið bæri eingöngu að afhenda þeim félögum sem greitt hafa félagsgjald.  Ef 
menn vilja aukaeintak kostar það 500 krónur.  Fundurinn klappaði sérstaklega fyrir 
Hlín Hlöðversdóttur eiginkonu Guðmundar, fyrir vel unnin störf, en hún aðstoðaði 
hann dyggilega við uppsetningu og útgáfu félagatalsins.    
 
Edvald kom á framfæri þökkum til Bræðranna Ormsson sem sendu okkur léttar 
veitingar á landsfundinn í formi BECK´S léttöls. 
 
Einar Sólonsson færði skálanefndinni gjafir frá árshátíðarnefnd. 
 
Björn Þorri sagði frá því að 5 ár eru nú liðin frá því að félagið vann stefnumótun sem 
ætluð var til fimm ára og að starfsemin hafi að miklu leyti tekið mið af því sem þar 
var ákveðið, en benti jafnframt á að við þurfum stöðugt að horfa innávið og huga að 
því hvort áherslur í starfinu séu réttar. 
 
Samþykkt var að næsti Landsfundur verði haldinn í Setrinu að ári. 
 
Formaðurinn las upp fundargerð og var hún samþykkt. 
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