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AÐALFUNDUR 
HRAUNBÚA 

24. 02. 2022 

Fundur settur kl: 20:15 

Fundi slitið kl: 21:30 

 

 

 

 

Fundur settur – kosning fundarstjóra og fundarritara 

Bjarni Freyr Þórðarson setti fundinn og gerði tillögu að Ernu Mjöll Grétarsdóttur sem fundastjóra 

og Hörpu Hrönn Grétarsdóttur sem ritara. Tillagan samþykkt.  

 

Skýrsla stjórnar 

Bjarni Freyr Þórðarson kynnti skýrslu stjórnar. 

 

Skýrsla Útilífsskólans, skýrsla Ferðbúans og skýrslur annarra eininga félagsins 

Bjarni Freyr Þórðarson las skýrslu Útilífsskólans og skýrslu Ferðbúans. Bjarni hélt lestrinum 

áfram og las skýrslur sveita og annarra eininga. 

 

Umræður um skýrslur 

Engar umræður um skýrslur. 

Allir samþykkja skýrslu stjórnar. 

 

Ársreikningur 2021 

Kári leggur fram og fer yfir Ársreikninga. 

Umræða um ársreikning 

Samþykktir samhljóða með lófaklappi. 
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Lagabreytingar 

Engar lagabreytingar lágu fyrir. 

 

Kynning á nýjum frambjóðendum til stjórnar 

Kristján Ingi Þórðarson 

Guðmundur Sigurðsson 

Ásrún Jóhannesdóttir 

Guðvarður Björgvin Fannberg Ólafsson 

 

Kosning stjórnar 

Á fundinum voru eftirtaldir kosnir í stjórn, engin mótframboð. Á fundinum var 

aðstoðarfélagsforingi kosinn til tveggja ára, gjaldkeri til tveggja ára, meðstjórnandi til tveggja ára 

(Guðvarður) og meðstjórnandi til eins árs (Kristján Ingi) þar sem varamaður var kallaður inn í 

stjórn á síðasta ári. Á fundinum voru eftirtaldir kosnir í stjórn skátafélagsins, engin mótframboð. 

Félagsforingi: Bjarni Freyr Þórðarson 

Aðstoðarfélagsforingi: Ásrún Jóhannesdóttir 

Gjaldkeri: Guðmundur Sigurðsson 

Ritari: Harpa Kolbeinsdóttir 

Meðstjórnendur: Kristján Ingi Þórðarson, Guðrún Stefánsdóttir og Guðvarður Björgvin Fannberg 

Ólafsson 

 

Kosning varamanna 

Á fundinum voru eftirtaldir kosnir varamenn í stjórn, engin mótframboð. 

Varamaður 1 – Erna Mjöll Grétarsdóttir 

Varamaður 2 – Daníel Kárason 
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Skoðunarmenn reikninga 

Á fundinum voru eftirtaldir kosnir skoðunarmenn reikninga, engin mótframboð. 

Elfa Björg Aradóttir   

Örn Tryggvi Johnsen 

 

Kosning í laganefnd 

Á fundinum voru eftirtaldir kosnir í laganefnd, engin mótframboð. 

M. Betty Jónsdóttir 

Geir Gunnlaugsson  

Dóra Magnea Hermannsdóttir 

 

Kosning þriggja manna í uppstillingarnefnd 

Á fundinum voru eftirtaldir kosnir í uppstillingarnefnd, engin mótframboð.  

Harpa Hrönn Grétarsdóttir 

Sindri Friðriksson 

Erna Mjöll Grétarsdóttir 

 

Kosning formanns skálanefndar 

Guðmundur Sigurðsson var kosinn, engin mótframboð. 

Kristján 

Ásrún 
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Önnur mál 

Bjarni Freyr leggur til að hækka félagsgjald úr 38 þúsund upp í 46 þúsund fyrir árið. Hægt er að 

greiða frá byrjun september til áramóta (20 þús), fá áramótum til loka ágúst (30 þús) eða allt 

starfsárið frá byrjun sept til loka ágúst 48 þús. 

Þessi tillaga var samþykkt með öllum atkvæðum. 

 

Fundi slitið 

Bjarni Freyr Þórðarson, félagsforingi sleit fundinum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harpa Hrönn Grétarsdóttir 

Ritari 


