
754. fundur 13. maí 2015. 

 

Aðalfundur í Kiwanisklúbbnum Búrfelli haldin að Eyrarvegi 15,  miðvikudaginn 13 maí 2015. 

Mættir voru 10 félagar og 1 boðaði forföll. 

Forseti setti fund og bauð félaga velkomna.  Bað hann síðan ritara um að lesa fundargerð 

síðasta fundar sem samþykkt var að lestri loknum.   Þegar hér var komið sögu tengdist Hrafn 

fundinum gegn um Skype eftir smá tækniörðugleika.  

Engin bréf hafa borist. 

Hjörtur sagði frá dreifingu hjálma til grunnskólabarna í Árborg og víðar. 

Forseti fór yfir verkefnið sem klúbbfélagar hafa rætt og farið yfir í vetur, og fór í stuttu máli 

yfir spurningarnar og svörin og flutti í lokin smá samantekt um málið.  Að samantekt foseta 

lokinni ræddu félagar um málið . 

Matarhlé. 

Að loknu matarhléi bar forseti eftirfarandi  tillögur upp til samþykktar: 

 

Tillögur lagðar fyrir aðalfund Kiwanisklúbbsins Búrfells 
 sem haldin er á Selfossi 13. mai 2015  

 
1. Fundurinn samþykkir að félagsmálanefnd verð starfandi á næsta starfsári. 
 
2. Fundurinn samþykkir að formaður félagsmálanefndar verði jafnframt siðameistari 

klúbbsins. 
 
3.  Fundurinn samþykkir að fela félagsmálanefnd að móta stefnu í samráði við forseta 

um hvernig megi aðskilja betur félagsmála- og almenna fundi.  
 
4.  Fundurinn beinir því til félagsmálanefndar að hafa frumkvæði að fjölgun í klúbbnum. 

Leiti til hugsanlegar félaga á okkar aldri, leitað verði eftir yngri meðlimum, leitað til 
eldri félaga sem hugsanlega vilja vera með okkur aftur, athuga hvort grundvöllur sé 
fyrir að breyta klúbbnum í blandaðan klúbb, eða jafnvel að stofna annan klúbb við 
hliðina á okkur. 

 
5. Fundurinn samþykkir að Jón Ó Vilhjálmsson veiti nefndinni forystu á næsta starfsári. 
 
6.  Fundurinn samþykkir að stofna Facebook síðu fyrir Kiwanisklúbbinn Búrfell. 

Meginmarkmið er að gera klúbbinn sýnilegri með upplýsingagjöf og fréttum af 
starfinu.  



 
7. Fundurinn samþykkir að Jóni Ó. Vilhjálmssyni verði falið að gera síðuna fyrir haustið 

og saman hjálpumst við að að gera hana áhugaverða. 
 
8. Fundurinn samþykkir að hafa fjölmiðlafulltrúa í næsta starfsári. 
 
9. Fundurinn samþykkir að leggja niður ritstjórastarf við Umhverfið en hafi  þess í stað 

tengilið við blaðið sem fellur undir fjölmiðlafulltrúa.  
 
10. Fundurinn samþykkir að gera kynningarbækling fyrir klúbbinn sem hægt er að gefa 

fólki sem við erum í samskiptum við. Nefnt er sérstaklega gesti okkar á fundum, fólki 
sem tengist styrktarverkefnum klúbbsins, s.s. kennurum við skólana þar sem 
klúbburinn gefur reiðhjólahjálma svo eitthvað sé nefnt. 

 
11. Fundurinn samþykkir að Hjörtur Þórarinsson verði fjölmiðlafulltrúi næsta starfsár. 
 
12. Fundurinn samþykkir að fela féhirði að hafa forustu um fjáröflunarleiðir í félagssjóð 

svo klúbburinn standi undir skyldum klúbbsins. 
 
13. Fundurinn samþykkir að féhirði verði falið að kanna alla möguleika í stöðu 

inngöngugjalda í Kiwanishreyfinguna til að lækka kostnað fyrir nýja félaga. 
 
14. Fundurinn samþykkir að skemmtinefnd er falið að gangast fyrir einhverskonar 

afþreyingarferð í sumar. 
 
15. Fundurinn samþykkir að laganefnd taki til starfa nú þegar og starfi á næsta starfsári. 

Nefndinni er ætlað að gera ný lög fyrir Kiwanisklúbbinn Búrfell, leggja þau fram til 
kynningar á fyrsta félagsmálafundi klúbbsins eftir sumarfrí og til samþykktar á næsta 
stjórnarskiptafundi. Lögin þurfa að fara til samþykkis Umdæmisins. Einnig fylgi 
nefndin eftir athugasemdum og breytingum sem kunna að vera gerðar við lögin á 
næsta starfsári. 

 
16. Fundurinn samþykkir að fela fjáröflunar- og styrktarnefndum að vinna að og finna 

hentug styrktarverkefni fyrir klúbbinn svo styrktarverkefnin verði fleiri og dreifist 
víðar. 

 
17. Fundurinn samþykkir að Hilmar Þ. Björnsson verði tengiliður við K-dagsnefnd 

umdæmisins á næsta K-degi. 
 
18. Fundurinn beinir því til, Dagskrárnefndar, Styrktarnefndar, Umsjónarnefndar 

reiðhjólahjálma og félagsmálanefndar með aðstoð fjölmiðlafulltrúa að gera verkefni 
okkar sýnilegri . 

 
19. Fundurinn beinir því til félaganna að þeir beri Kiwanismerkið. 
 
20. Fundurinn áliktar að formenn nefnda sækist eftir því að gefa skýrslu um verkefni sín 

eigi sjaldnar en annan hvern félagsmálafund. 



 
21. Fundurinn beinir því til félagsmanna að FRÆNKA verð ávalt rekin með á fundi þegar 

því verður við komið 
 
22. Fundurinn beinir því til nefnda að skila alltaf þökkum til allra sem við eigum samskipti 

við og hjálpa okkur í starfinu. 
 
 

Voru allar tillögurnar samþykktar samhljóða að undanskilinni tillögu nr: 17 sem var frestað til 

haustsins. 

Lagabreytingar: 

Laganefnd sem í eru Diðrik Haraldsson og Ágúst Magnússon mun fara yfir allan lagatextan og 

koma með tillögur að breytingum fyrir klúbbinn. 

Stjórn og nefndir. 

Ágúst Magnússon tók til máls undir þessum lið og að loknu máli hans bar forseti upp tillögu 

að nýrri stjórn og nýrri nefndarskipan og er hún svohljóðandi. 

 
Kiwanisklúbburinn Búrfell starfsárið 2015 – 2016. 
 
 
Stjórn 
Forseti:   Diðrik Haraldsson 
Ritari:    Jóhann V. Sveinbjörnsson 
Féhirðir:   Ágúst Magnússon 
Kjörforseti:   Hilmar Þ. Björnsson 
Fráfarandi forseti:  Guðjón Jónsson       
Eftirlit nefnda:  Guðjón Jónsson 
Birgðavörður:  Jón Ó. Vilhjálmsson 
Endurskoðendur: Hákon Halldórsson, Hilmar Þ. Björnsson 
 
 
Nefndir  
Dagskrár- og móttökunefnd:  Fjáröflunarnefnd: 

Hilmar Þ. Björnsson   Jón Ó. Vilhjálmsson 
Guðjón Jónsson   Ágúst Magnússon 
Ragnar Magnússon   Jóhannes Sigurðsson 
Jón Helgason   Jón Helgason    
 



Félagsmálanefnd:   Fjölmiðlafulltrúi    
Jón Ó. Vilhjálmsson   Hjörtur Þórarinsson 
Hákon Halldórsson 
Ragnar Magnússon   Tengiliður K-dags nefndar 
    
 
Styrktarnefnd    Fjárhagsnefnd 
Hákon Halldórsson   Ágúst Magnússon 
Ragnar M. Magnússon   Hákon Halldórsson 
Hrafn Sveinbjörnsson   Jóhann V. Sveinbjörnsson 
 
Skemmtinefnd:   Uppstillingarnefnd 

Guðjón Jónsson   Diðrik Haraldsson 
Ágúst Magnússon   Hilmar Þ. Björnsson 
Jóhannes Sigurðsson   Guðjón Jónsson 
 
Umsjónarnefnd reiðhjólahjálma: Tengiliður við Umhverfisblaðið: 

Hjörtur Þórarinsson   Hjörtur Þórarinsson 
Jóhannes  Sigurðsson 
Jón Helgason   Laganefnd 

   Ágúst Magnússon 
   Diðrik Haraldsson 
 
   
Tillagan var samþykkt samhljóða. 
 
Önnur mál: 
 
Kveðja kom frá Jóni Ó Vilhjálmssyni en hann dvelst á sjúkrahúsi eftir hjartaaðgerð sem tókst    
vel. 

Forseti þakkaði félögum fyrir starfið í vetur og fór í stuttu máli yfir tillögurnar sem ræddar 

voru og samþykktar fyrr á fundinum.  Sleit hann síðan fundi um kl. 22.00 

 

Jóhann V. Sveinbjörnsson ritari Búrfells. 


