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Á fundinn eru boðaðir eftirtaldir aðilar: 
Fulltrúi Heiðarbrautar: Sigrún María Kristinsdóttir (SMK); 6953469; sigrunm@yahoo.com 
Fulltrúi Gilbrautar: Sveinn Baldursson (SB); 6991248; sveinn.baldursson@gmail.com 
Fulltrúi Hólsbrautar: Kjartan Kárason (KK); 8999316; kjartank@nmi.is; lekk@hive.is 
Fulltrúi Keldudals: Guðrún S. Ólafsdóttir (GSÓ); 8206535; gudrun.olafsdottir@landsbanki.is 
Fulltrúi Hlíðarbrautar: Einar Ragnar Sigurðsson (ERS); 8998803 eragnar@skyrr.is; 
eirasi@eirasi.net 
Fulltrúi Króks: Hjalti Elíasson (HE); 8926653; hjaltie@mi.is 
Formaður Félags landnema á Fellsmörk: Hannes Siggason (HS); 8964089 hannessi@gmail.com 
Gestur fundarins: Magnús Jóhannesson, fulltrúi í viðræðunefnd við SR vegna endurskoðunar 
leigusamninga; 8479276; magnus@skr.is

  

Forföll boðuðu  
Fulltrúi Heiðarbrautar: Sigrún María Kristinsdóttir (SMK); 6953469; sigrunm@yahoo.com 
Fulltrúi Gilbrautar: Sveinn Baldursson (SB); 6991248; sveinn.baldursson@gmail.com 
Fulltrúi Hólsbrautar: Kjartan Kárason (KK); 8999316; kjartank@nmi.is; lekk@hive.is  
                                                                   ________________________________________ 
Dagskrá fundarins var  svohljóðandi:  

Félag landnema á Fellsmörk (FLÁF) 

Stjórnarfundur 17. sept. 2009 

 

Fundarboð 
Dagskrá 
1) Skipting embætta í stjórn starfsárið 2009 

 

2010 
2) Fundargerð síðasta stjórnarfundar lesin upp og borin upp til samþykktar 
(Umsj. HS) 
3) Fyrirkomulag stjórnarfunda. Fundaáætlun stjórnar. Sjá fylgiskjal með 
fundarboði 
(Umsj. HS) 
4) Fjárhagsstaða félagsins (Umsj. KK) 
5) Fréttir af stjórnarstörfum SR (Umsj. HE) 
6) Verkefnalisti  Áherslumál stjórnar 2009 2010 Sjá fylgiskjal með 
fundarboði. 
(Umsj. yfirferðar HS en allir stjórnarmeðlimir eiga verkefni á listanum) 
7) Nýjir leigusamningar við SR. Farið yfir það sem gerst hefur frá síðasta 
stjórnarfundi 
(Umsj. HS) 
8) Önnur mál (Allir) 
Fundaáætlun stjórnar 2009  2010 
Dagsetning          Gestgjafi                      Heimilisfang 
17. sept. 2009       Hannes Siggason                        Gnitaheiði 14, Kóp, 
15. okt. 2009         Hjalti Elíasson                               Laugateig 16, Rvk. 
19. nóv. 2009        Kjartan Kárason                           Grenimel 44, Rvk. 
Enginn fundur í des. 2009 
21. jan. 2010         Sigrún María Kristinsdóttir      Brekkubæ við Hafravatn 
18. febr. 2010       Sveinn Baldursson                     Fellahvarfi 82, Kóp. 
18. mars 2010       Einar Ragnar Sigurðsson          Hæðargarði 34, Rvk. 
15. apríl 2010        Guðrún S. Ólafsdóttir               Fjallalind 121, Kóp. 
Hannes Siggason  formaður 
Lagt fram á stjórnarfundi 17.09.2009. 



                                                              --------------------------------------------------        
           
1.Hannes formaður stingur upp á K.K sem gjaldkera og samþykkir K.K það  með símtali. 
Steinn Baldurson  nýr stjórnarmaður frá Gilbraut tekur að sér að verða ritari stjórnar.  
Sveinn hefur ekki tök á að mæta á fundi fyrr enn líður á haustið og mun HvE. taka að sér að rita 
fundargerðir þar til. 
2.. Fundargerð síðasta fundar lesin og samþykkt. 
3. Fundaráætlun vetrarins samþykkt eins og hún kom fram í fundarboði. 
4. Fjárhagsstaða félagsins . Frestað vegna fjarveru gjaldkera. 
5. Engir stjórnarfundir hjá Sr. frá síðasta stjórnarfundi FLÁF. H.E. fræddi fundarmenn um aðalfund 
Skógræktarfélags Íslanda sem haldin var á Höfn í Hornafirði 
6. Verkefnalisti félagsins.: 
6.1. Samningamál Félaga við S.R.(Ríkið) boltinn hjá S.R. Erfitt að ná fundi við ráðherra. H.S, mun 
hafa samband við Þröst vegna málsins. 
Helgi framkvæmdastjóri S.R kynnti Hannesi að 8000 kr af árgjaldi 2009 færi upp í greiðslu árgjalda 
2010. 
6.2. Rafmagnsmál. G.Ó. mun halda málinu vakandi.. 
6.3. Stefnumótun félagsins til framtíðar rædd , rætt um að hún yrði alhliða mótun til framtíðar, hvert 
skal stefna og til hvers? 
6.4. Gróðursettningardagur  gekk vel og plöntunefnd ánægð með sinn hag. Mæting í meðallagi  og 
gekk verkið vel. 
6.5. Umræður vítt og breitt um ástandið á Fellsmörk þessa stundina. Mikil flóð hafa verið undanfarið 
og hafa vegir og varnargarðar brostið. Varnargarður fyrir neðan Fell fór fyrst í byrjun ágúst, tjasslaði 
Sigurjón í Pétursey upp í gatið. Þá fóru vegir á svæðinu illa í þeim flóðum.11 september brast aftur á 
flóð og fór varnargarðurinn við Fell aftur, þá fór miðjan úr varnargarðinum inn í Krók. H.E. hefur 
verið í sambandi við Landgræðslu ríkisins og Vegagerðina sem eiga sitthvorn garðinn. Vegagerðin 
búin að fá leyfi til að opna grjótnámu í Sólheimaheiði og hefst vinna við að koma stórgrýti í 
vegagerðargarðana. Ekki eins gott hljóð í landgræðslufólki, ekki víst að mikið verði gert fyrir okkur 
vegna garðsins inni við Krók. Skilaboð frá Sigurjóni í Pétursey bárust á fundinn og bað hann um að 
skilaboð verði sett á heimasíðu F.L.Á.F. um að ófært væri í Fellsmörk 
7. Vísast til fyrri umræðu á fundinum , þar sem kemur fram að lítið er að frétta af samningamálum við 
S.R. 
8. Önnur mál.: Þar eð komið hefur fram að fyrir spurnir hafa borist til stjórnar um leigulönd ,þá er 
E.R.S falið að setja inn á heimasíðu F.L.Á.F. að fólk setji sig í samband við Skógræktarfélag 
Reykjavíkur vegna þessara mála.   

Fundi slitið um kl. 22.00.  

Fundargerðina ritaði Hjalti Elíasson  

Dreifing: Stjórn félagsins ; Heimasíða félagsins  

Undirritaðir hafa lesið fundargerðina og eru henni samþykkir:   


