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Viðstaddir:   
Hannes Siggason (HS) formaður 

                                 Frá Keldudal:  Guðrún S. Ólafsdóttir (GSÓ) 
                                 Frá Hólsbraut:  Kjartan Kárason (KK) 
                                 Frá Króki:  Hjalti Elíasson (HE); 
                                 Frá Hlíðarbraut:  Einar Ragnar Sigurðsson (ERS) 
Forföll boðaði:         Frá Heiðarbraut:  Sigrún María Kristinsdóttir (SMK)  

Frá Gilbraut:  Einar Kristjánsson (EK)  
                                                               
                                    Gestur fundarins: Magnús Jóhannesson (MJ), Króki 
                                   ________________________________________  

Dagskrá fundarins var  svohljóðandi:  

Félag landnema á Fellsmörk (FLÁF) 

Stjórnarfundur 2. apríl 2009 
Dagskrá 
1) Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesin upp og borin upp til samþykktar 
(Umsj. EK) 
2) Fjárhagsstaða félagsins (Umsj. KK) 
3) Fréttir af stjórnarstörfum SR (Umsj. HE) 
4) Verkefnalistinn 

 

Áherslumál stjórnar 

 

Sjá fylgiskjal með dagskrá (Umsj. 
yfirferðar HS en allir stjórnarmeðlimir eiga verkefni á listanum) 
5) Nýjir leigusamningar við SR. Farið yfir það sem gerst hefur frá síðasta 
stjórnarfundi (Umsj. HS) 
6) Undirbúningur aðalfundar FLÁF í apríl 2009 (Umsj. HS) 
7) Önnur mál (Allir)  

1. Fundargerð síðasta fundar lesin og samþykkt með örlitlum breytingum. 
2. skýrsla gjaldkera. Til í sjóði 140.000.00 kr. Lögfræðikostnaður vegna samningsgerðar við 
S:R: á næstunni ekki vitað hversu hár hann verður. 
Rætt um félagsgjöld ,Hækkun fyrirsjáanleg vegna hækkunar útgjalda t.d fræðslufundar 2009 
og styrks til plöntuflutningsaðila.  
Hugmynd um að rukka sér fyrir lögfræðikostnað vegna samninga við S.R: 
Vegna mikils kostnaðar við fræðslufund 2009 var rætt um að halda fundi annaðhvert ár. Vilji 
fyrir því að halda fundum til streytu, en reyna að halda kostnaði í lágmarki. 
3. S.R: Engin fundur verið í stjórn S.R: síðan við héldum stjórnarfund. 
4.a. Rafmagn í Fellsmörk GÓ mun hitta Hjörleif um páskana og munu þau skoða málið. 
Spurningar sem vakna eru:  hvað telst eitt svæði? hversu margir þurfa að vera á svæði til að 
rafmagn fáist? Hver yrði kostnaður fyrir landnema að fá rafmagn?  

4.b Heimasíða. Þar eru kominnn inn skýrsla sú er okkur barst í hendur á fræðslufundi með 
Helg Áss Grétarssyni  
4.c. Landgræðslu skógarverkefni. Búið að sækja um plöntur og var sótt um sama magn og á 
síðustu árum. Aðeins aukið við tegundir. 



5. Samningar. Uppkast af samningi er í yfirlestri hjá Helga Áss Grétarssyni. 
Stefnt að hann verði búin að lesa yfir  15 Apríl. 
Með samningnum var látið fylgja með athugasemdir sem komu fram um hvort hægt væri að 
auka ábyrgð leigusala gagnvart leigutaka .Hann beðin um að skoða það mál fyrir okkur. 
H.S. upplýsti að hann hefði fengið Björgvin til að lesa samningin yfir og leyst Björgvini vel á 
fyrir utan lítinn formgalla á uppsetningu á samningnum. 
6. Undirbúningur aðalfundar . Stefnt að halda hann 28 apríl. að Elliðavatni. 
Dagskrá verður hefðbundin og engar breytingar áætlaðar á venjulegum fundarsköpum. 
Mannabreytingar verða einhverjar , og er vitað að Einar Kristjánsson gefur ekki kost á sér 
áfram, og hefur hann stungið upp á  landnema af Gilbraut , Sveini Baldurssyni 
7. Önnur mál.  

Fundi slitið um kl. 22.00.  

Fundargerðina ritaði Hjalti Elíasson  

Dreifing: Stjórn félagsins ; Heimasíða félagsins  

Undirritaðir hafa lesið fundargerðina og eru henni samþykkir:   


