
Aðalfundur Björgunarfélagins Eyvindar haldinn í húsi 
félagssins 19.september 2021 kl 20:00. 
 

Vegna covid-19 var aðalfundinum sem halda átti vorið 2021 frestað til hausts.   

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 2020.  Farið var yfir starfið sem var frekar óvenjulegt þar 

sem heimsfaraldur var að trufla starfið. 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. Ekki náðist að láta skoðunarmenn fara yfir reikninginn.  

Ársreikningurinn er því samþykktur samhljóma með þeim fyrirvara að 

skoðunarmenn geri ekki athugasemdir við hann.   

 

3. Fyrir lágu tillögur að lagabreytingum sem fela í sér viðbót í lögin varðandi 

uppstillingarnefnd og breytingu á gr 6 ( verður 7.gr ).  Samþykkt að breyta 

lögunum eins og þau voru kynnt þó  með þeirri breytingu sem rædd var 

að uppstillingarnefnd verður 2 en ekki 3 aðilar.  Breytingar samþykktar 

samhljóða og taka gildi nú þegar. 

 

4. Fyrir aðalfund ákvað stjórn að fá Katrínu Ösp Emilsdóttur til að vera 

kjörstjóra og hvatti hún  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 formann.  Varaformaður, ritara og 

meðstjórnanda eru kosnir til eins árs og þarf því einnig að kjósa um þau 

embætti. 

Formaður: Núverandi formaður gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu.  

Eitt framboð barst til embættis formanns og er það Einar Ágúst 

Hjörleifsson.  Formaður var kosinn samhljóma með lófaklappi.   

Varaformaður:  Núverandi varaformaður gaf ekki kost á sér til 

áframhaldandi setu í því embætti.  Eitt framboð barst til embættis 

varaformanns og er það Anton Gunnlaugur Óskarsson.  Varaformaður var 

kosinn samhljóma með lófaklappi. 

Ritari: Eitt framboð barst til embættis ritar og er það Halldóra 

Hjörleifsdóttir sem óskar eftir að sitja áfram í því embætti. Ritari var 

kosinn samhljóma með lófaklappi. 

Meðstjórnandi: Eitt framboð barst til embættis meðstjórnanda og er það 

Alvin Árnason Poulsen sem óskar eftir að sitja áfram í því embætti. 

Meðstjórnandi var  kosinn samhljóma með lófaklappi. 

Stjórn er þá þannig skipuð.  Formaður Einar Ágúst Hjörleifsson, gjaldkeri 

Óskar Rafn Emilsson, varaformaður Anton Gunnlaugur Óskarsson, 

meðstjórnandi Alvin Árnason Poulsen og ritari Halldóra Hjörleifsdóttir. 

 

Skoðunarmenn: Kosnir voru tveir skoðunarmenn og er það Jóhann 

Marelsson og Hannibal Kjartansson. 

 

Uppstillingarnefnd:  Kosið var í fyrsta sinn í uppstillingarnefnd samkvæmt 

nýsamþykktum lögum.  Leynileg kosning fór fram og voru allir í kjöri. Rétt 

kjörinn uppstillingarnefndarfulltrúi er Katrín Ösp Emilsdóttir. 

 

5. Félagsgjöld: Ekki hafa verið innheimt árgjöld í félaginu síðan félagið hóf 

starfsemi sína.  Fundarmenn sammála um að halda því áfram að ekki 

verði innheimt félagsgjald. 

 

6. Að lokum var farið yfir önnur mál. 

a. Húsnæðismál: Rætt var um stöðu mála varðandi hugmyndir af 

uppbyggingu á björgunarmiðstöð á Flúðum. Hugmyndir hafa 

komið fram um hvort Eyvindur ætti að sjá um uppbyggingu á 

húsinu og vera með leigusamning við BÁ og aðra viðbragðsaðila 

sem áhuga hefðu á fá pláss í húsinu. Ljóst er að framkvæmd 

sem þessi er mikið verkefni fyrir félagið.   Miklar hækkanir hafa 



verið á byggingarmarkaði en nú er gert ráð fyrir að verð séu 

eitthvað að vera betri.  Fundurinn var sammála um það að 

verkefnið er spennandi en nauðsynlegt er að fara varlega í svo 

stórt verkefni og bíða þarf og sjá hvort verðhækkanir gangi ekki 

til baka áður en tekin verður ákvörðun um það hvort unnið 

verði áfram með þá hugmynd að  Eyvindur muni sjá um 

byggingu á húsnæðinu. Stjórn er í góðu samstarfi við BÁ um 

verkefnið og verða ákvarðanir teknar í samvinnu við þau. 

b. Lógómál. Búið var að láta vinna lógó fyrir félagið en þar sem 

félagsmenn voru ekki ánægðir með útkomuna úr því var 

ákveðið að halda áfram að vinna í  því að finna lógó fyrir félagið. 

c. Nýta nýliðareikning.  Samþykkt var að nýta fjármagn sem er inn 

á , nýliðareikning, sem verið hefur þar í nokkur ár og kom til 

vegna söfnunar þáverandi nýliða, til að kaupa búnað sem mun 

nýtast fyrir vel í starfinu. 

d. Tækjakaup: nýverið voru keyptar 7 nýjar tetrastöðvar til að 

leysa af gamlar tetra stöðvar.  Rætt hefur verið um að félagar 

festi sér stöð og hún verði merkt þeim og þeir beri ábyrgð á 

henni.   

Farið verður í að kanna með kaup á spjaldtölvum í bílana til að 

leysa af hólmi gömlu tölvurnar. 

Fara þarf í að laga netmál í bílunum en gsm routerarnir eru ekki 

að sinna því sem þeir eiga að gera. 

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

fjármagn þar í gegn.  

Samþykkt að festa það að taka einn mánudag í mánuði í 

dósavinnu og svo bæta við öðrum dögum ef þess þarf 

f. 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. 

g. Flugeldar:  Lögð fram hugmynd að flugeldanefnd sem mundi 

bera ábyrgð á vinnu tengdum  flugeldunum svo vinnan dreifist á 

fleiri hendur.  Samþykkt að stjórn vinna að því áfram og skipi í 

nefndina. 

h. Bílamál: Bílarnir hafa þurft töluvert viðhald á árinu og hefur 

mikil vinna verið í að halda þeim gangandi. Allir eru hvattir til að 

ganga vel um tæki félagsins og láta vita ef einhvers viðhalds er 



þörf. Nauðsynlegt að fara að huga að kaupum á nýjum 

forgangsakstursbíl. 

i. Vinnukvöld eru á mánudögum -gaman ef fleiri gætu mætt. Sett 

verður upp dagskrá fyrir veturinn sem hægt verður að vinna 

eftir. 

j. Fyrir hönd stjórnar, stóð gjaldkeri upp og þakkaði fráfarandi 

formanni fyrir góð störf fyrir félagið síðastliðin átján og hálft ár.  

Margt hefur verið gert í félaginu á þessum tíma og má segja að 

þau hafi verið margbreytileg. Borgþór fékk afhent gjafabréf fyrir 

gistingu og mat á Hótel Geysi sem smá þakklætisvott fyrir hans 

störf. 

 

Að lokum sleit nýr formaður fundinum með góðum þökkum til 

fundarmanna fyrir traustið til að fá að gegna embætti formanns, þakkaði 

fráfarandi formanni fyrir sín störf fyrir félagið og fundarfólki fyrir góðan fund. 

 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl 22:00 

 

Fundarritari  

Halldóra Hjörleifsdóttir 
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