Aðalfundur Ferða og útivistarfélagsins Slóðavina var haldinn laugardaginn 8.
nóvember í Bíósal Hótel Loftleiða.
Fundurinn hófs kl. 13:00, í lok fundar var boðið upp á kaffiveitingar. Eftir kaffihlé
var boðið upp á myndasýningu sem opin var öllum.
Dagskrá:
1. Jakob Þór Guðbjartsson formaður setti fundinn fór yfir dagskrá aðalfundar.
2. Guðmundur Guðmundsson var kosinn fundarstjóri og Ásgeir Örn var valinn fundarritari
3. Jakob fór yfir skýrslu stjórnar og var hún mjög ítarleg og áhugverð og sýnir hvað mikið
hefur verið framkvæmt á þessum stutta tíma. Skýrslu stjórnar má sjá á vef félagsins,
www.slodavinir.org .
4. Umræður um skýrslu stjórnar og urðu þær mjög líflega og sýnir það áhugann sem er á
störfum Slóðavina.
5. Pétur gjaldkeri fór yfir milli-uppgjör þar sem bókhaldsári Slóðavina líkur ekki fyrr en um
áramót.
6. Farið var yfir hlutverk nýstofnaðra nefnda.
•

Vefnefnd: ætlar að koma með nýja vefsíðu þar sem hver og einn félagsmaður á sitt
vefsvæði.

•

Endúrónefnd

•

Fjórhjólanefnd: Farið verður í skipulagðar ferðir í vetur og fræðsla verða aðal áherslu
málið.

7. Ein lagabreyting var lögð fyrir aðalfund. Stjórn lagði til eftirfarandi breytingu á fyrstu
setningu 13. greinar laganna: Reikningsár félagsins er frá 1. október til 30. september, og
var hún samþykkt.
8. Kjör stjórnar og varamanna. Jakob Þór Guðbjartsson var endurkjörinn formaður,
Guðmundur Guðmundsson fór úr stjórn og í hans stað kom Róbert L. Tómasson,
Rögnvaldur Eiríksson var endurkjörinn, Sverrir Þorsteinsson fór út en inn koma Hilde sem
fulltrúi stóru hjólanna. Áfram sitja Guðmundur Tryggvi Ólafsson, ritari, og Pétur
Gunnarsson, gjaldkeri.
9. Kjör tveggja skoðunarmanna, fór þannig að Helgi Jóhannesson var endurkjörinn en Steina
Steinarsdóttir kom í stað Róbert L. Tómasson.
10. Líflegar umræður urðu undir önnur mál, fundargerð
Fundarslit kl. 15:00
Horn í horn – Í sumar hjólaði Einar Sverrisson milli Reykjanesvita og Fonts á Langanesi, einn
síns liðs, án utanaðkomandi aðstoðar og í einni lotu. Einar sagði Slóðavinum frá þessari lífsreynslu
í máli og myndum og var gerður góður rómur af þessari ferð og vildu sumur gjarnan prófa þessa
leið þó síðar yrði. Takk Einar.

