
AÐALFUNDUR FHS 22.02.2020 - kl.13:00

Mætt eru:
Jón Hóm Stefánsson
Ólafur Rúnar Sigurðsson
Ólafur Magnússon
Steinunn Camilla Sigurðardóttir
Víðir Aðalsteinsson
- Bjarni Jarlsson er fjarverandi, á Spáni. 
Fullur salur og vel mætt af félagsmönnum.

Dagskrá:
1. Jón Hólm setur fundinn.
2. Kosning fundarstjóra og fundarritara eftir tilnefningu stjórnar.

1. Sigurður Steinþórsson settur fundarstjóri
2. Steinunn Camilla Sigurðardóttir settur fundarritari

3. Skýrsla stjórnar.
1. Skýrsla lesin af formanni Jón Hólm.

4. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins.
1. Skýrsla lesin af gjaldkera Ólafi Magnússyni.

5. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.
1. Engar spurningar lagðar fram 
2. Samþykkt af öllum viðstöddum 

6. Tillögur lagðar fram.
1. FLUG OG BÍLALEIGUMÁL.

1. Sævar Sveinsson leggur fram spurningu um stöðu á afslættum á flugi og 
bílum

2. Formaður svarar og nefnir að samningar hafa náðst við Úrval Útsýn  en 
önnur flugfélög séu að leggja fram árstíðabundnum flugum. 

3. Bílaleigusamningar voru lagðir af við GoldCar og verið að ræða við aðrar 
bílaleigur um afslætti. (LaraCar)

4. Ólafur Magnússon svara frekari um ræðu um flug.
5. Þröstur Kristófers, leggur fram spurningu um magninnkaup á flugmiðum
6. Víðir Aðalsteinsson útskýrir samningaviðræður við flugfélög undanfarin ár.



7. Frekari umræður færist yfir í önnur mál. 
8. Sævar Sveinsson leggur fram tillögu um að stofna um ferðaskrifstofu

1. Ólafur Magnússon útskýrir. 
7. Kosning formanns. - Stjórnarkjör

1. Jón Hólm er endurkjörin sem formaður.
8. Kosning tveggja manna i aðalstjórn og eins manns í varastjórn. 

1. Framboð til stjórnar samkv. lögum félagsins voru 3 einstaklingar sem eru 
sjálfkjörin í stjórn.

1. Sigrún Birgisdóttir - kosin í aðalstjórn. 
2. Rebekka María Sigurðadóttir -  kosin í aðalstjórn.
3. Burkni Aðalsteinsson - kosinn í varastjórn.

9. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.
1. Framboð til skoðunarmanna samkv. lögum félagsins voru 3 einstaklingar sem 

eru sjálfkjörin í stjórn.
2. Jón Steinn Elísson
3. Viðar Marel Jóhannsson

10. Önnur mál.
1. Rætt frekar um flug og bílaleigumál.

1. Fjöldakaup á flugmiðum, árstíðabundnum.
2. Sigurður Steinþórsson nefnir að LaraCa
3. Burkni Aðalsteinsson - Ath. með forsölu á flugmiðum frá flugfélögum
4. Sævar Sveinsson, nefnir að skoða málefni hreyfihamlaða í flugi á flugum 

tengt Heimsferðum.
2. Heimasíða - Vilhjálmur Geir.

1. Auka fræðsluefna, Nýta eldra efni 
2. Ný heimasíða mun svara 
3. Ólafur Magnússon nefnir að tengja Facebook betur við Heimasíðu. 
4. Hvetja félagsmann að senda efni.
5. Burkni Aðalsteinsson ræðir tengingu Facebook við heimasíðu. 

11. Dregið í Happdrætti.
1. Gjaldkeri kemur með brandara og dregur í happdrætti

1. Miði númer 1, Þorleifur Sigursson,
2.  hreppti vinninginn 

Þeir félagar sem mættu til aðalfundarins fengu happdrættismiða sem dregið var úr í lok 
fundar. Einn vinningur var í boði, gjafabréf frá Úrvali Útsýn að upphæð krónur 30 
þúsund.Á fundinum voru kaffiveitingar. 

Fundi slitið kl. 13:58 


