
AÐALFUNDUR FHS
Aðalfundur FHS  í Akóges sal Lágmúla 4, 3. hæð, 108 Reykjavík 

Laugardaginn 10. febrúar, klukkan 13:00

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara 
- Fundarstjóri Arnaldur Árnason 

- Fundarritari: Steinunn Þóra Camilla Sigurðardóttir 
- Mættir 28 með stjórn,  

2. Skýrsla stjórnar 

farið yfir og allir sáttir 

3. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar félagsins 
4. Spurningar: 
Spurning úr sal - Nafn? 

- Happdrættismiðar núll í ársreikning?  
- Tekjur af árshátíð - 62.000 ætti að vera það sama (tekjurnar komu af 

happdrætti og sölu aðgangsmiða. 
- Bílaleigan einnig núll? Útskýring. 
- EUR1300 Útistandandi1300, Júlí til áramóta 2016 og allt árið 2017  

5. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikninga 
6. Kosning formanns 
- VÍÐIR endurkosinn 
- Engin mótframboð. 



7. Kosning fjögurra manna í aðalstjórn 
- ekki bárust nein framboð í stjórn. 
- farið yfir nýja aðila í stjórn 

- Bjarni Jarlsson kosinn gjaldkeri 
- Vara Formaður Steinunn Þóra Camilla Sigurðardóttir 
- Ritari: Aðalbjörg Finnbogadóttir. 
- Ásta Dóra Valgeirsdóttir 

Samþykkt af aðalfundi 

8. Kosning tveggja manna í varastjórn 
- Níels Karlsson 

- Eikríkur Ingi Haraldsson  
- Samþykkt af aðalfundi 

9. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga 
- Jón Steinn 
- Viðar Marel Jóhannson 
- Samþykkt af aðalfundi að því gefnu 

10. Tekin ákvörðun um árgjald í félaginu 
- Óbreytt 

11. Lagabreytingar 
- 5.grein - stjórn að skoða fyrir næsta aðalfund. 

12. Önnur mál 
- Snæbjörn Ingason Spurning v. Umræður v. nýstofnað íslendingafélags á 

Spáni. 
- Víðir fer yfir mögulegt samstarf. Enn í vinnslu og allt opið. 

- Guðmundur var viðburðastjóri og nú formaður Íslendingafélags Á Spáni. 
- Megintilgangur á skipulagi v.viðburða, rútuferðir, siglingar ofl. 

- Ásgerður Ágústa Andreasen - Starfsmaður/Fulltrúi FHS á Spáni: 

(spænskumælandi) 
- er með öryggissíma. 



- sólarhringssþjónusta í neyðartilvikum 
- Almenn þjónustu samkv. lista öryggismála á heimasíðu FHS. 
- Talsmaður FHS á Spáni og í beinu sambandi við stjórn. 

- Mánaðarleg þóknun er EUR 250 
- Samkomulag í 3mánuði frá 1.Feb 2018 

- Þá auglýst aftur og við komandi tekur þá við 1.Maí 
- í gegnum síma/tölvupóstur 

- gjald greitt beint ef það er frekari aðstoða. 
- útkall er 2klst EUR25 pr.klst og EUR10 eftir það. 

- Bjarni og Víðir: Farið yfir heimasíðu og ýmsa hluti. 

-  Steinunn: Facebook, instagram og myndir. 

Fundi slitið. 


