
Aðalfundur Björgunarfélagins Eyvindar haldinn í húsi 
félagssins 20.september 2020 kl 20:00. 
 

Vegna covid-19 var aðalfundinum sem halda átti vorið 2020 frestað til hausts.  

Jafnframt var fundurinn með öðru sniði þar sem hann var haldinn í bílasalnum 

til að geta viðhaft sóttvarnir og streymt fyrir þá félagsmenn sem kusu að koma 

ekki á staðinn.  

Dagskrá aðalfundar er eftirfarandi. 

1. Skýrsla stjórnar 

2. Reikningar 

3. Lagabreytingar 

4. Kosningar 

5. Árgjald 

6. Önnur mál. 

Formaður setti fundinn og lagði fram tillögu að Daði Geir Samúelsson myndi 

stjórna fundi og Halldóra Hjörleifsdóttir mundi rita fundargerð. 

Tillagan samþykkt samhljóma og tók fundarstjóri við stjórn fundarins. 

1. Formaður fór yfir skýrslu stjórnar og unglingadeildar þar sem farið var 

yfir starf ársins 2019. Starfið gekk vel og margt um að vera á árinu. 

Skýrslu stjórnar er hægt að sá í áramótablaði félagsins. 

Skýrsla stjórnar borin undir atkvæði og hún samþykkt samhljóða. 

 

2. Gjaldkeri fór yfir reikninga ársins.  Gjaldkeri svaraði spurningum varðandi 

reikningana.  Að lokum voru  reikningar bornir upp til samþykktar og voru 

samþykktir samhljóma. 

 

3. Ekki lágu fyrir tillögur að lagabreytingum. Unnið er að því að koma með 

tillögur að breytingum á lögunum og verða þær lagðar fyrir næsta 

aðalfund. 

 

4. Næst á dagskrá eru  kosningar. Fyrir aðalfund ákvað stjórn að fá Daða 

Geir Samúelsson til að vera kjörstjóra og hann hvatti félagsmenn til 

framboða í stjórn og tók við framboðum.  

Samkvæmt lögum félagsins sitja formaður og gjaldkeri í tvö ári í senn.  Nú 

lá fyrir að kjósa þyrfti um gjaldkera.  Núverandi gjaldkeri gaf kost á sér til 



áframhaldandi setu.  Engin mótframboð komu.  Gjaldkeri 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 Borgþór 

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. Félagsgjöld: Ekki hefur verið innheimt árgjald í félaginu síðan félagið hóf 

starfsemi sína.  Umræður voru um hvort ætti að taka upp félagsgjöld.  

Fundarmenn sammála um að halda því áfram að ekki verði innheimt 

félagsgjald. 

 

6. Að lokum var farið yfir önnur mál. 

 

a. Húsnæðismál:  Brunavarnir Árnessýslu fyrirhuga að byggja hús 

undir starfsemi sína á Flúðum. Eyvindi hefur verið boðið að taka 

þátt og að saman væri byggð upp björgunarmiðstöð þar sem 

allir viðbraðgsaðilar á svæðinu yrðu saman í því húsi. Komin eru 

frumdrög á því hvernig það hús gæti verði.  Nauðsynlegt er að 

kostnaðarmeta það og taka ákvörðun í framhaldinu með 

þátttöku. Félagsmenn sammála um að þetta er spennandi 

verkefni og gott að fá allar upplýsingar til að geta tekið 

lokaákvörðun. 

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

fjármagn þar í gegn. Nauðsynlegt að fá fleiri inn í verkefnið. 

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

mennta sig.  Stjórn hefur 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:  Vinna þarf að því að gera nýjan 

samning við HSU þar sem núverandi samningur gildir bara til 

loka árs 2020.  



e. Klifurbúnaður. Erindi barst frá Maríönnu og Arnari um nauðsyn 

þess að uppfæra klifurbúnað og .  Fundurinn þakkar fyrir góða 

samantekt og óskar eftir því að þau muni halda utan um kaupin 

og jafnframt að þau sjái um búnaðinn. Einnig að þau muni  sjá 

um þann hóp innan Eyvindar  sem er í fjallamennsku og 

fjallabjörgun. Maríanna og Arnar samþykkja það. 

f. Lógómál.- Farið var yfir þá vinnu sem búið er að vinna í 

sambandi við lógómál fyrir Björgunarfélagið Eyvind.  Samþykkt 

að vinna áfram að þeim málum. 

g. Nýjung að gefið var út áramótablað-ætlum að halda áfram með 

það. 

h. Stórt fjáröflunarverkefni var að koma inn á borð Eyvindar og er 

unnið að því að finna góðan dag og safna í hóp til að vinna 

verkefnið.  

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl 21:30 

 

Fundarritari  

Halldóra Hjörleifsdóttir 
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