
  

6. grein eins og hún er núna: 

Stjórn klúbbsins skipa 5 menn:  Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og 
meðstjórnandi. Þeir skulu kosnir með handauppréttingu á aðalfundi eða 
skriflega sé þess óskað. Formaður skal kosinn sérstaklega til eins árs í 
senn. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára í senn, þannig að þrir 
eru kosnir annað hvert ár. Á aðalfundi skal einnig kjósa tvo varamenn í 
stjórn til eins árs. Gangi einhver úr stjórn áður en kjörtíma hans lýkur skal 1. 
varamaður taka sæti hans til næsta aðalfandar og þannig koll af kolli. Boði 
aðalmenn í stjórn forföll þegar stjórnarfundur skal afgreiða mikilsverð mál 
skulu varamenn kallaðir til að taka sæti þeirra. Varamönnum skal að jafnaði 
heimil seta á stjórnarfundi með málfrelsi en ekki atkvæðisrétti. Stjórnarmenn 
má endurskjósa gefi þeir kost á sér. 

 6. grein – með breytingu: 

Stjórn klúbbsins skipa 5 menn:  Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og 
meðstjórnandi. Þeir skulu kosnir með handauppréttingu á aðalfundi eða 
skriflega sé þess óskað. Formaður skal kosinn sérstaklega til eins árs í 
senn. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára í senn, þannig að tveir 
meðstjórnarmenn eru kosnir annað hvert ár. Á aðalfundi skal einnig kjósa 
tvo varamenn í stjórn til eins árs. Gangi einhver úr stjórn áður en kjörtíma 
hans lýkur skal 1. varamaður taka sæti hans til næsta aðalfandar og þannig 
koll af kolli. Hætti einhver í stjórn skal heimillt að kjósa á næsta aðalfundi 
mann til eins árs í hans stað til að ná því að tveir meðstjórnarmenn verði 
síðan kosnir á hveju ári til tveggja ára.  Boði aðalmenn í stjórn forföll þegar 
stjórnarfundur skal afgreiða mikilsverð mál skulu varamenn kallaðir til að 
taka sæti þeirra. Varamönnum skal að jafnaði heimil seta á stjórnarfundi 
með málfrelsi en ekki atkvæðisrétti. Stjórnarmenn má endurskjósa gefi þeir 
kost á sér. 
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meðstjórnandi. Þeir skulu kosnir með handauppréttingu á aðalfundi eða 
skriflega sé þess óskað. Formaður skal kosinn sérstaklega til eins árs í 
senn. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára í senn, þannig að þrir 
eru kosnir annað hvert ár. Á aðalfundi skal einnig kjósa tvo varamenn í 
stjórn til eins árs. Gangi einhver úr stjórn áður en kjörtíma hans lýkur skal 1. 
varamaður taka sæti hans til næsta aðalfandar og þannig koll af kolli. Boði 
aðalmenn í stjórn forföll þegar stjórnarfundur skal afgreiða mikilsverð mál 
skulu varamenn kallaðir til að taka sæti þeirra. Varamönnum skal að jafnaði 
heimil seta á stjórnarfundi með málfrelsi en ekki atkvæðisrétti. Stjórnarmenn 
má endurskjósa gefi þeir kost á sér. 

  

6. grein með breytingu: 

Stjórn klúbbsins skipa 5 menn:  Formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og 
meðstjórnandi. Þeir skulu kosnir með handauppréttingu á aðalfundi eða 
skriflega sé þess óskað. Formaður skal kosinn sérstaklega til eins árs í 
senn. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára, tveir hvert ár. Á 
aðalfundi skal einnig kjósa tvo varamenn í stjórn til eins árs. Gangi einhver 
úr stjórn áður en kjörtíma hans lýkur skal 1. varamaður taka sæti hans til 
næsta aðalfandar og þannig koll af kolli. Boði aðalmenn í stjórn forföll þegar 
stjórnarfundur skal afgreiða mikilsverð mál skulu varamenn kallaðir til að 
taka sæti þeirra. Varamönnum skal að jafnaði heimil seta á stjórnarfundi 
með málfrelsi en ekki atkvæðisrétti. Stjórnarmenn má endurskjósa gefi þeir 
kost á sér. 

 
 

 

 

 


