
Aðalfundur Björgunarfélagins Eyvindar haldinn í húsi 
félagssins 28.apríl 2019 kl 20:00. 
 

Dagskrá aðalfundur er eftirfarandi. 

1. Skýrsla stjórnar 

2. Reikningar 

3. Lagabreytingar 

4. Kosningar 

5. Árgjald 

6. Önnur mál. 

Formaður setti fundinn og lagði fram tillögu að Steingrímur Jónsson myndi 

stjórna fundi og Halldóra Hjörleifsdóttir mundi rita fundargerð. 

Tillagan samþykkt samhljóma og tók fundarstjóri við stjórn fundarins. 

1. Formaður las upp skýrslu stjórnar og unglingadeildar þar sem farið var 

yfir starf síðasta árs. Starfið gekk vel og margt um að vera á árinu. 

 

2. Gjaldkeri fór yfir reikninga ársins.  Reksturinn á góðu róli en nauðsynlegt 

að finna fleiri fjáraflanaleiðir. 

Formaður og gjaldkeri svöruðu spurningum varðandi skýrslu og reikninga.  

Að lokum voru skýrsla og reikningar bornir upp til samþykktar og voru 

samþykktir samhljóma. 

 

3. Ekki lágu fyrir tillögur að lagabreytingum. 

 

4. Næst á dagskrá eru  kosningar.  Samkvæmt lögum félagsins sitja 

formaður og gjaldkeri í tvö ári í senn.  Nú lá fyrir að kjósa þyrfti um 

formann.  Núverandi formaður gaf kost á sér til áframhaldandi setu sem 

formaður.  Engin mótframboð komu.  Formaður var því kosinn 

samhljóma með lófaklappi.  Næst þurfti að kjósa um varaformann,ritara 

og meðstjórnanda.  Þeir aðilar sem setið hafa í þessum embættum buðu 

sig fram til áframhaldandi setu.  Engin mótframboð komu.  Þeir voru því 

kosnir með lófaklappi.  Stjórn er þá þannig skipuð.  Formaður Borþór 

Vignisson, gjaldkeri Óskar Rafn Emilsson, varaformaður Einar Ágúst 

Hjörleifsson, meðstjórnandi Alvin Árnason Poulsen og ritari Halldóra 

Hjörleifsdóttir. 



 

Kosnir voru tveir skoðunarmenn og er það Jóhann Marelsson og Hannibal 

Kjartansson. 

 

5. Ekki hefur verið innheimt árgjald í félaginu.  Fundarmenn sammála um að 

halda því áfram að ekki verði innheimt félagsgjald. 

 

6. Að lokum var farið yfir önnur mál. 

 

a. Hugmyndir af fjáröflunum:  Rætt um hvað væri hægt að gera 

sem fjáröflun fyrir félagið. 

b. Dósamál: Nauðsynlegt að sinna vel dósamálum enda fæst mikið 

fjármagn þar í gegn. 

c. Menntunarmál:  Stjórn hvetur meðlimi til að taka námskeið og 

mennta sig.  Stjórn hefur tekið upp þá reglu að meðlimir sem 

ætla að  taka námskeið sem tengjast björgunarmanni 2 og 3 

verði að sækja um leyfi fyrir því að fara á  námskeið hjá stjórn. 

d. Vettvangshjálparhópurinn:  Unnið er að því að gera nýjan 

samning við HSU verður vonandi klárað á næstu vikum.  

Nauðsynlegt er að bæta í hópinn og gera hann fjölmennari. 

e. Bílamál:  Alltaf er nóg að gera við viðhald á bílunum.  Huga þarf 

að því að fara að endurnýja forgangsbílinn. 

f. Fyrir liggur að við verðum með stórt gæsluverkefni í Þjórsárdal í 

sumar. Verkefnið kynnt og meðlimir hvattir til að taka daginn 

frá til að sinna því. 

 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl 22:30 

 

Fundarritari  

Halldóra Hjörleifsdóttir 
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