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Formaðurinn, Kjartan Gunnsteinsson, setti fund og bauð menn velkomna. Kjartan var síðan kjörinn 
fundarstjóri og Eiríkur Þór Eiríksson fundarritari.  
 
Umfjöllun formanns og gjaldkera um málefni klúbbsins 
Kjartan tók til máls og ræddi stöðu félagsins og framtíðarhorfur. Hann lagði áherslu á að við F4x4 félagar 
þyrftum að halda vöku okkar, sérstaklega varðandi umhverfismál, ekki þyrfti marga jeppamenn sem aka utan 
vegar til að stimpla alla jeppamenn sem umhverfissóða. Einnig þyrftum við að vera vel á verði gagnvart 
reglugerðarbreytingum varðandi búnað breyttra jeppa. Kjartan greindi síðan frá starfinu síðastliðinn vetur, 
meðal annars nýliðaferðum sem tókust mjög vel, þorrablóti í Setrinu sem var vel sótt og fjögurra ferða 
helginni sem einnig tókst vel. Einnig nefndi hann myndbandasamkeppnina, árshátíð félagsins, 
landgræðsluferð, stikuferðir, sumarhátíð sem var í umsjá Suðurlands- og Suðurnesjadeildar, og 
fjölskylduhátíð í Setrinu, allt mjög vel sóttir og vel heppnaðir viðburðir í félagsstarfinu. Einnig sagði hann 
heimasíðu klúbbsins njóta mikilla vinsælda. Eins og sjá má af þessari upptalningu er félagsstarfið mikið og 
líflegt. Kjartan taldi framtíðarhorfur klúbbsins nokkuð bjartar, þótt vissulega væru ýmsar blikur á lofti, meðal 
annars varðandi aðgengi jeppamanna að þjóðgörðum, hugsanlegar reglubreytingar um breytta bíla og fleira. 
Kjartan sagði klúbbinn hafa aðstoðað Landsvirkjun við gerð korta af miðhálendinu vegna Norðingaöldulóns. 
 
Jóhann Guðbjarnarson gjaldkeri sagði að greiðsluseðlar fyrir næsta starfsár kæmu úr prentun á næstu 
dögum. Hann ræddi því næst um slæleg skil á hlut deilda í árgjaldinu til félagsins og hugsanlegar leiðir til að 
bæta úr því. Jóhann ræddi einnig um fjáröflunarleiðir. Meginhluti tekna koma af félagsgjöldum og því er 
áríðandi að þau skili sér vel. Viðbótartekjur væru helst tengdar sýningum á vegum klúbbsins. Starfsmaður 
klúbbsins er hættur störfum og hefur Ferðafélagið ekki enn ráðið annan í hans stað, en þau mál munu 
skýrast á næstunni. Jóhann greindi frá nýju forriti fyrir félagaskráningu klúbbsins. Spurt var úr sal hvort gera 
mætti félagatalið miðlægt á vefsíðu. Þau mál eru í skoðun. Samningur við Shell hefur ekki skilað félaginu 
þeim ágóða sem vænst var því að viðskipti félagsmanna við Shell væru það lítil að sennilega næðust ekki 
þau lágmarksviðskipti sem eru forsenda styrkveitingar. Í ljós kom á fundinum að Shell kort hafa ekki borist 
félagsmönnum landsbyggðardeilda, sem gæti hugsanlega skýrt þessi takmörkuðu viðskipi. Nokkur umræða 
varð um fyrirkomulag þessara mála og nauðsyn þess að kynna þetta fyrirkomulag betur fyrir félagsmönnum, 
meðal annars á vefsíðu félagsins og í Setrinu. 
 
Kynningar fastanefnda 
 
Tækninefnd 
Sigurður Jónsson fjallaði um markmið og störf nefndarinnar. Tækninefndin hefur mætt á fundum hjá 
Vesturlandsdeild, Suðurlandsdeild og Suðurnesjadeild og kynnt þar sitt starf. Einnig hefur nefndin 
staðið fyrir prófunum á GPS tækjum og birt um það niðurstöður í Setrinu. Á fundum sem tækninefnd hélt 
með Skráningarstofu á árinu kom fram að ekki eru væntanlegar breytingar á reglum sem varða breytingar á 
bílum, að svo stöddu. Tækninefnd hefur staðið að stofnun samráðsnefndar bílaumboða, tækninefndar og 
Skráningarstofu um breytingar á bílum. Stefnt er að því að nefndin hefji formleg störf á næstunni. Umræður 
urðu um breytingar á bílum og hvernig best mætti bæta gæði þeirra aðgerða. Tillaga kom úr sal um að 
tækninefnd skrifaði grein í hvert hefti Seturs. Fjörug umræða varð um þyngd bíla, viktun og skráningu þeirra. 
Þetta þótti verðugt verkefni fyrir nefndina að skoða. Sindri Grétarsson sagði að Árni Jónsson frá 
verkfræðistofunni Orion hefði fengið styrk frá Rannsóknarráði umferðarmála til að skoða slysatíðni breyttra 
jeppa. Meginmarkmið verkefnsisins er að athuga hvort marktækur munur sé á slysatíðni 
breyttra og óbreyttra jeppa. Fundarmenn töldu að þetta væri mjög jákvætt og þarft verkefni. 
 
Skálanefnd 
Gunnlaugur Einarsson sagði frá starfi skálanefndar. Búið er að skipta um lykla að Setrinu, skála F4x4, nýr 
pallur var smíðaður þar fyrir utan, auk þess sem ýmsum smærri verkefnum var sinnt. Til stendur að mála 
þök og stækka pallinn enn frekar. Karl Sveinsson skálanefndarmaður sagði skil á skálagjöldum fara batnandi 
og breytingar á lyklum myndu jafnvel bæta það enn frekar. Setrið var í notkun 13-14 helgar síðasta ár. 
Kjartan Gunnsteinsson bætti því við að sótt hefði verið um lóð til skálabyggingar við Landmannalaugar, en 
þau svör borist að ekki lægi fyrir skipulag um slíkt. Nokkrar umræður urðu um skálamál á hálendinu.  
 
Umhverfisnefnd 
Enginn mætti frá umhverfisnefnd en Kjartan las skýrslu frá nefndinni. Í skýrslunni kom meðal annars fram að 
umhverfisnefnd skipulagði tvær nýliðaferðir, aðra á Grímsfjall og hina á Langjökul. Nefndin stóð einnig fyrir 
árlegri landgræðsluferð í Þórsmörk um Jónsmessuna þar sem sáð var í Merkurranann. Stikuferð var farin í 
september. Klakksleið var stikuð svo og Gljúfurleitarleið og slóðinn norður frá Sultarfitjarskála. Baggaferð 
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verður farin í lok október. Unnið hefur verið að ferlun slóða sem skilar sér í korti á vegum Máls og 
Menningar. Þar á bæ stendur einnig til að gefa út hálendiskort á næsta ári, meðal annars með 100 
leiðarlýsingum eftir Jón Snæland. Umhverfisnefnd lagði til ferla í ferðakort af hálendinu sunnan jökla sem 
Landsvirkjun vinnur að. 
 
Skemmtinefnd 
Enginn mætti frá skemmtinefnd, en næsti viðburður á hennar vegum er árshátíð í byrjun nóvember.  
 
Ritnefnd 
Sigurður Helgason sagði það hlutverk ritnefndar að gefa út fréttabréf og miðla upplýsingum af ýmsu tagi til 
félagsmanna. Hann sagði Setrið og heimasíðuna eiga að vera andlit klúbbsins út á við og virka um leið sem 
nokkurs konar málgögn klúbbsins. Miðlarnir (fréttabréfið og heimasíðan) væru um sumt ólíkir og mikilvægt 
að hvor um sig bætti upp annmarka hins. Sigurður sagði að mikil hækkun póstburðargjalda stofnaði útgáfu 
Setursins í hættu. Fundarmenn voru sammála um að leita yrði leiða til þess að halda útgáfunni áfram. 
 
Eftir matarhlé kom að kynningu deilda 
 
Suðurnesjadeild 
Heiðar Engilbertsson frá Suðurnesjadeild sagði starfið í nokkuð hefðbundnum skorðum. Sumarstarf er þó 
ekki mikið. Fundir eru mánaðarlega yfir veturinn og farið er í nokkrar fastar ferðir, en þáttaka er misjöfn. 
 
Vesturlandsdeild 
Eiríkur Eiríksson sagði starf Vesturlandsdeildar vera í nokkuð föstum skorðum, fundir eru mánaðarlega, þá 
er jafnan haustferð, dagsferð milli jóla og nýárs, þorrablót og páskaferð. Síðan er farið með skjólstæðinga 
Svæðisskrifstofu Vesturlands um málefni fatlaðra í dagsferð í júní og sumarhátíð er haldin í júlí. Félagar eru 
nú 128 talsins. 
 
Eyjafjarðardeild 
Anton Brynjarsson greindi frá starfi Eyjafjarðardeildar. Fundir eru haldnir mánaðarlega yfir veturinn auk þess 
sem þeir eru með nokkrar fastar ferðir. Fyrirhuguð er nokkur breyting á fyrirkomulagi þessara ferða til þess 
að auka þátttöku. Anton sagði frá ferðinni 101 Reykjavík sem heppnaðist frábærlega. Nokkur starfsemi er 
um skálann að Réttartorfu og þar er stöðugt unnið að því bæta skálann og umhverfi hans. Nú í september sl. 
var farið í vel heppnaða nítján bíla ferð að Snæfelli, þaðan á Vatnajökul og þar ekið víða. Anton varpaði fram 
hugmyndum að breyttu fyrirkomulagi á uppbyggingu félagsins, t.d. hvort ástæða væri til að landsfundur fengi 
meira vægi í félagsstarfinu, og hvort hugsanlega ætti að stofna landssamtök, nokkurs konar 
regnhlífarsamtök sem allar deildir störfuðu undir. 
 
Húnvetningadeild 
Sighvatur Steindórsson sagði að í Húnvetningadeild væru fundir haldnir einu sinni í mánuði yfir vetrartímann 
en mæting því miður ekki mjög góð. Deildin er með Álkuskála í fóstri, en deilur eru við eigendur um notkun 
hans. Unnið er að lausn þess máls. Góð aðsókn er á bjórkvöld og þorrablót. 
 
Suðurlandsdeild 
Frá Suðurlandsdeild mætti Jón G. Bergsson. Hann sagði frá starfseminni í sinni deild, meðal annars fundum 
og föstum ferðum. Deildin stóð að sumarhátíð ásamt Suðurnesjadeild. Annars hefur sumarstarf ekki verið 
mikið en áhugi er á að auka það. Búið er að fara fjórar vinnuferðir í haust í skálann við Sultarfit, en deildin 
vinnur að stækkun skálans, sem á að ljúka í haust.  
 
Skagafjarðardeild 
Stefán Jónsson flutti skýrslu Skagafjarðardeildar. Í deildinni eru um 50 manns. Aðsókn að fundum er misjöfn. 
Stefnt hefur verið að því að gera starfið fjölskylduvænna, meðal annars átti að fara í fjölskylduferð í janúar, 
en þar sem ekki fannst neinn snjór endaði ferðin í Skautahöllinni á Akureyri. Þorrablót var haldið á 
Hveravöllum í vetur og var aðsókn góð. Starfið snýst talsvert um skálann í Skiptabakka. 
 
Húsavíkurdeild 
Hallgrímur Óli Guðmundsson formaður Húsavíkurdeildar kynnti starfsemi deildarinnar. Félagar eru 39, en 
þáttaka í viðburðum heldur minni en verið hefur. Lítið sem ekkert starf er á sumrin. Nokkur samvinna er við 
Eyjafjarðardeild varðandi ýmsa viðburði. Einn félagi í deildinni Gunnar Baldursson jarðfræðingur kynnti 
jarðfræði Öskjusvæðisins á fjölsóttum fundi. Hallgrímur Óli sagðist tilkynna um fundi með boðkerfi 
Landssímans, og gefst það vel. Húsavíkurdeild leigir skálann á Þeistareykjum yfir vetrartímann. 
 
Fjarskiptamál 
Eðvald Geirsson mætti frá fjarskiptanefnd og greindi frá stöðu mála varðandi VHF kerfið. Hann kynnti meðal 
annars samningsform um afnot þriðja aðila af kerfinu. Hugmyndin er að slíkir samningar geti fjármagnað 
rekstur og uppbyggingu kerfisins í framtíðinni. Verið er að gera tilraunir með tengingu við Tetra á 
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endurvarpanum á Háskerðingi. Eðvald sagði frá nýjum endurvörpum á Strúti og Gagnheiði, Háskerðingi og 
Reykjadölum, og fyrirhuguðum sendi á Vaðlaheiði. Nokkur umræða varð um VHF-kerfið og aðgang aðila 
sem ekki borga félagsgjöld. 
 
Afmælisnefnd 
Í tilefni þess að klúbburinn er 20 ára á næsta ári hefur verið skipuð nefnd til að skipulegga viðburði á árinu. 
Jóhannes Jóhannesson las skilaboð frá nefndarmönnum sem ekki gátu mætt. Þar kom fram “rammaáætlun” 
að ýmsum viðburðum á afmælisárinu. Meðal annars eru hugmyndir um að fara í dagsferð úr Reykjavík með 
um það bil 1000 bíla, og gera mynd um ferðina. Fara í helgarferð í mars með allt að 500 manns í 
afmælisveislu í Setrinu; gefa út afmælisrit auk fleiri atriða. 
 
Stefnumörkun til næstu fimm ára - framtíðarsýn 
Fundarmönnum var skipt í vinnuhópa og hver hópur fjallaði um tiltekin atriði. Þar var víða komið við um þau 
mál er varða félagsstarfið. Meðal annars var fjallað um samvinnu við önnur félög, fjarskiptamál, 
umhverfismál, ferðir á vegum klúbbsins, heimasíður og útgáfumál, kynningar útávið um málefni klúbbsins, 
námskeið og fræðslu, skála, tæknimál, samstarf deilda, og að lokum sýn manna á stöðu klúbbsins að fimm 
árum liðnum Hóparnir skiluðu áliti sem mun nýtast stjórn klúbbsins í þeirri stefnumótunarvinnu sem 
framundan er. 
 
Í stuttu máli er samantekt á sýn manna til næstu fimm ára svohljóðandi: 

• F-4x4 félagar vilja sjá klúbbinn virkan og fjölskylduvænan.  
• Félagar verði ávallt öðrum til fyrirmyndar í ferðamennsku.  
• Klúbburinn standi vörð um hagsmuni jeppafólks varðandi aðgengi að hálendinu og verði leiðandi í 

öryggis- og tæknimálum breyttra jeppa.  
• Áfram verði unnið að uppbyggingu á öflugu fjarskiptakerfi sem auki öryggi ferðalanga á hálendinu.  
• Ekki verði að svo stöddu stefnt að byggingu fleiri skála, fremur leitað samstarfs við önnur 

félagasamtök og/eða taka skála í fóstur. 
• Lögð verði meiri áhersla á fræðslumál. 
• Deildir stefni að því að auka samstarf sín á milli, meðal annars með blandaðri þáttöku í ferðum.  
• Starfið byggi áfram sem mest á sjálfboðavinnu. 

 
Önnur mál 
Eðvald Geirsson hvatti félagsmenn til að nýta Árbúðir betur. Jóhann gjaldkeri ræddi hvort ástæða væri til að 
auglýsa fundi fyrir almenning, til að tosa inn fleiri félagsmenn. Bjarni frá Suðurlandsdeild vildi láta skoða 
miðlæga skráningu á félagatali. Eftir nokkrar umræður var samþykkt að halda næsta landsfund í Setrinu. 
 
Samantekt unnin úr fundargerð Eiríks Eiríkssonar ritara landsfundar 
Sigurður Helgason, R-1693 
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