AÐALFUNDUR SLÓÐAVINA 2010
Haldinn hjá Arctic Trucks að Kletthálsi 3, 27. október 2010, kl 20:00. Mættir 25 félagar og stjórn.
1. Setning fundar og dagskrá kynnt.
Formaður setti fund og bauð félaga velkomna.
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara
Formaður stakk upp á Ásgeiri Erni Rúnarssyni sem fundarstjóra og Guðmundi Tryggva Ólafssyni
sem fundarritara. Samþykkt án athugasemda.
3.

Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
Formaður fór yfir skýrslu stjórnar. Þar kom fram að félagsstarfið hefur verið líflegt og annað starf
formanns og stjórnar verið mikið. Ferðir og viðburðir sem haldnir voru töldu 39 á árinu. Margir
félagsfundir voru haldnir þar sem 30 – 80 félagar voru að mæta. Formaður og stjórnarmenn
stóðu í strangri hagsmunagæslu með fundarhöldum með ýmsum aðilum s.s. alþingisfólki,
umhverfisstofnun, samgönguráðuneyti, vegagerðinni ofl. Umsagnir og álitsgerð ýmisskonar var
einnig fyrirferðamikið á árinu. Ljóst er af máli formanns að málefni ferðahjólamanna eru í mikili
þróun og óvíst hvað framtíðin ber með sér. Formaður þakkaði styrktaraðilum stuðninginn á
árinu.

4. Umræða um skýrslu stjórnar.
Fundarstóri bar upp skýrslu stjórnar og var hún samþykkt samhljóða.
5. Endurskoðaður reikningur lagður fram og skýrður.
Róbert gjaldkeri kynnti ársreikning félagsins. Borgandi félagar voru 205. Tekjur voru 1.136
þúsund kr og gjöld voru 894 þ.kr og hagnaður ársins 241 þ.kr. Handbært fé er 892 þ.kr og eignir
samtals 1.472 þ.kr.
6. Umræða um reikninga og þeir bornir upp til samþykktar
Fundarstjóri kallaði eftir athugasemdum við ársreikning. Ekki komu fram athugasemdir og var
ársreikningur samþykktur án athugasemda.
7. Skýrslur nefnda
Ekki voru kjörnar neinar nefndir á síðasta aðalfundi.
8. Tillögur / lagabreytingar :
Formaður kynnti eftirfarandi breytingar á 1.gr

1. grein.
Félagið heitir Ferða- og útivistarfélagið Slóðavinir og hefur aðsetur í Reykjavík; hér eftir
nefnt Slóðavinir. Slóðavinir er félag áhugafólks um ferðalög og útivist, þar sem

aðaláherslan er á notkun ferðalög og útivist á vélhjólum vélhjóla. Vélhjól er skilgreint
bæði sem tví- og fjórhjól.
Samþykkt samhljóða.
Formaður kynnti eftirfarandi breytingar á 2.gr.

2. grein.
Markmið félagsins er:
• að standa vörð um tilvist og akstur á torleiðum, þjóðleiðum og vegslóðum, hvort sem er
á lág eða hálendi í samræmi við lög.
• að vernda og viðhalda akstursleiðum í þágu landnýtingar fyrir vélknúin farartæki.
• að útbreiða og efla notkun vélhjóla sem almenningsíþrótt, heilsusamlega heilsurækt og
útiveru.
• að auka þekkingu félagsmanna sem og almennings, fjölmiðla, stjórnvalda og
landeigenda á ferðalögum og útivist þeirra sem aka um á vélhjólum.
• að miðla upplýsingum um torleiðir, þjóðleiðir og vegslóða til félagsmanna.
• að gefa gott fordæmi um umgengni með jákvæðri eftirbreytni og umræðu um
náttúruvernd.
• að gæta hagsmuna félagsmanna varðandi búnað og annað er lítur að vélhjólum í
samráði við viðkomandi yfirvöld.
* að efla almenna útivist meðal félagsfólks félagsmanna og breiða út boðskap
samnýtingar.
Samþykkt samhljóða.
Formaður kynnti eftirfarandi breytingu á 3.grein
3. grein.
Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins. Hann skal haldinn árlega í október
mánuði. Fundurinn skal boðaður félagsmönnum skriflega með minnst fjórtán daga fyrirvara með
auglýsingum í miðlum og með tölvupósti og á vefsvæði félagsins. Í fundarboði skal greina
fundarefni svo og allar tillögur, sem ætlast er til að bornar verði undir atkvæði. Rétt til setu á
aðalfundi hafa einungis þeir sem hafa staðið full skil á gjöldum til félagsins.
Smþykkt með framkominni breytingu.
9. Kjör stjórnar og varamanna.
Formaður gefur ekki kost að sér til áframhaldandi formennsku. Leitað var til fundarinns með
arftaka án árangurs. Valin var uppstillingarnefnd á fundinum sem samntendur af Hirti Jónssyni, ,
Stefán B. Guðjónsson og Jón Þór Jónsson. Uppstillingarnefnd var falið að raða upp í stjórn og
kynna niðurstöðu á félagsfundi 24. nóvember. Komi ekki fram mótframboð á félagsfundi telst
uppröðun uppstillingarnefndar samþykkt.

10. Kjör skoðunarmanna
Skoðunarmenn kosnir Steina Steinarsdóttir ogLúðvík Vilhelmsson .
11. Önnur mál.
Heiðursfélagi. Formaður gerði grein fyrir vali félagsins á Jóni Magnússyni sem heiðursfélaga
Slóðavina. Jón þakkaði fyrir sig.
Viðurkenning. Formaður upplýsti að Slóðavinir ætli að veita Arctic Trucks viðurkenningu fyrir
afnot af húsnæði. Viðurkenningin er mynd úr félagsferð og konfektkassi.
Félagsgjöld.
Formaður leggur til hækkun félagsgjalda.
Gjöld verði kr. 4.500 í stað kr. 4.000 tillaga borin upp og samþykkt.
Gjöld fyrir fjölskylduaðild verði kr. 7.500 í stað kr. 7.000, tillaga borin upp og samþykkt.
Umræður urðu um hækkunina; JHM lagði til að gjaldið yrði óbreytt þar sem hækkandi
félagsgjöld fæla frá.
Formaður kynnti hugmyndir að styrktarsjóði. Sjóði sem er ætlaður félögum í þeim tilfellum
þegar og ef félagsmenn lenda í málarekstri vegna aksturs á slóðum. Tillögum um styrktarsjóð
vísað til stjórnar.
Stjórn falið að panta betra veður fyrir félagsferðir.

Fundarstjóra og fundarritara falið að ljúka fundargerð
Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 22:00

