
Aðalfundur ÆSKÞ haldinn í Neskirkju 9. febrúar 2022 kl. 17  
Fimm manns mættu í Neskirkju en níu á zoom (Covid-19 ástand) 
 

1. Kosning fundarstjóra og ritara 
Hákon Darri kosinn fundarstjóri og Þuríður Björg kosin ritari 
Samþykkt samhljóða 
 

2. Skýrsla formanns  
Berglind Hönnudóttir les skýrslu formanns 

3. Skýrsla framkvæmdastjóra 
Jóhanna Ýr settur framkvæmdarstjóri flytur skýrslu framkvæmdarstjóra sem unnin var 
af þeim Jónínu Sif og Jóhönnu.  
Jóhanna er að hætta sem framkvæmdarstjóri og Jónína kemur ekki til baka úr 
fæðingarorlofi fyrr en í nóvember. Það er verk stjórnar að ráða framkvæmdarstjóra 
þangað til.  

4. Skýrsla landsmótsstjóra 
Kristján Ágúst les skýrslu landsmótsstjóra.  

5. Ársreikningar 
Daníel Ágúst les ársreikninga í fjarveru gjaldkera 

6. Fjárhagsáætlun 
Jóhanna Ýr kynnir fjárhagsáætlun fyrir árið 2022  
• Framkvæmdarstjóri hvetur æskulýðsfélög til að fjölmenna á Landsmót 2022, 

stefnum að því að það verði 400 þátttakendur 
Fjárhaasáætlun er samþykkt samhljóða.  

7. Starfsáætlun 2022  
Jóhanna Ýr kynnir starfsáætlun fyrir árið 2022 
Starfsáætlun er samþykkt samhljóða.  

8. Kosningar  
Kosið um ritari til tveggja ára.  
Sr. Dagur Fannar bíður sig fram og er réttkjörinn með öllum greiddum atkvæðum.  
 
Tvo meðstjórnendur til tveggja ára.  
Sóley Edda og Ásmundur Máni bjóða sig fram og eru kjörin með öllum greiddum 
atkvæðum. 
 
Fimm varamenn til eins árs 
Rebekka, Þuríður Björg, Dagbjört, Jökull Logi og Aldís bjóða sig fram og eru 
réttkjörin með öllum greiddum atkvæðum.  
 
Skoðunarmenn reikninga til eins árs  
Guðmundur Karl og Katrín Helga eru sjálfkjörin sem skoðunarmenn reikninga  

 
9. Önnur mál  

 
SMS kerfið  
Kerfið hefur verið frítt fyrir aðildafélög. Aðalfundur þarf að samþykkja að svo verði 
áfram. Það er samþykkt samhljóða.  
 
Félagsgjöldin  
Hafa verið 25.000 kr. seinustu ár.  



Tillaga um að gjald miði við stærð sóknar og bent á að það að lækka gjald fyrir litlar 
sóknir gæti fengið smærri sóknir til að gerast aðilar.  
Stjórn falið að endurskoða félagsgjöld og koma með tillögu á næsta aðalfund.   
 
Árshátið 
Áhugi fyrir því að halda árshátíð fyrir leiðtoga – beint til stjórnar.  
 
 
Fundi slitið 18.53  
 
 

Skýrslur og áætlanir fylgja fundargerð.  
 
 


