
Lög félagsins 

Tillögur til lagabreytinga, lagðar fram á aðalfundi félagsins 23. febrúar 2018. 
Viðbætur eru með feitu letri og felldar inn í núverandi lagatexta. Texti sem lagt er 
til að verði felldur út, er yfirstrikaður. 

1.gr.

Nafn félagsins er: Sjóstangaveiðifélag Reykjavíkur. Skammstafað SJÓR. 
Heimilisfang þess er í Reykjavík. Kennitala félagsins er: 580269-2149 

2.gr.

Tilgangur félagsins er að stuðla að bættri aðstöðu félagsmanna til 
sjóstangaveiði, m.a. með því að efna til sjóstangaveiðimóta, annast leigu á 
bátum fyrir félagsmenn á mótum félagsins, og svo með öðrum ráðum, sem á 
hverjum tíma eru til þess fallin að auka vöxt og viðgang sjóstangaveiða. 

3.gr.

Innganga í félagið er heimil öllum þeim er áhuga hafa á sjóstangaveiði. Enda 
sé inntökubeiðnin samþykkt af stjórn félagsins eða með meirihluta á 
aðalfundi. Félagsmönnum er skylt að virða allar venjulegar viðurkenndar 
veiðireglur, og koma drengilega og vinsamlega fram við félagsmenn og 
viðskiptamenn félagsins og hlíta lögum félagsins og reglum í einu og öllu. 

4.gr.

Árgjald skal ákveða á aðalfundi félagsins. Nýir félagar greiði tvöfalt árgjald 
við inngöngu í félagið. Gjalddagi er 1. apríl ár hvert. Þeir einir sem greitt 
hafa árgjald sitt fyrir eindaga 1. apríl ár hvert geta hlotið styrki til þátttöku  
mótum  eftir ákvörðun aðalfundar hverju sinni. Einungis skuldlausir félagar 
hafa atkvæðisrétt í félaginu. 



5.gr.

Tekjur félagsins skulu standa undir daglegum rekstri félagsins, mótshaldi og 
styrkjum til félagsmanna  Félagið skal ávallt eiga í sjóði, þá upphæð sem 
stjórn félagsins ákveður hverju sinni, ef mót einhverra hluta vegna stæðu 
ekki undir kostnaði. Stjórnin sér um ávöxtun eigna og sjóðs félagsins, og er 
ábyrg fyrir varðveislu eigna og lausafé félagsins. Enginn félagsmanna á 
tilkall til hluta af sjóðum félagsins né öðrum eignum þess, þó hann hverfi úr 
félaginu, eða að félaginu verði slitið. Enginn félagsmanna ber ábyrgð á 
skuldbindingum félagsins með öðru en gjöldum sínum til þess. Hafi 
félagsmaður ekki greitt félagsgjöld sl. tvö ár, telst hann sjálfkrafa hafa sagt 
sig úr félaginu og fellur út af félagaskrá þess.

6. gr.

Stjórn félagsins skipa 5 menn, formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og 
meðstjórnandi. Stjórnin skal kosin til eins árs í senn og skiptir hún sjálf með 
sér verkum. Í varastjórn skulu kosnir tveir menn. Stjórnarkosning fer fram á 
aðalfundi og skal kosning skrifleg, nema ekki sé stungið upp á fleirum en 
stjórnina skipa. Á aðalfundi skal ennfremur kjósa 2 endurskoðendur 
reikninga félagsins. Allir skuldlausir félagsmenn eru kjörgengir við kosningu 
stjórnar og varastjórnar. Formaður kveður til stjórnarfunda er þörf krefur, 
eða tveir stjórnarmanna óska þess.  Afl atkvæða ræður úrslitum á 
stjórnarfundum, falla atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns. Varamenn eru 
boðaðir af formanni.

7.gr.
Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfundur 
skal haldinn fyrir 1. mars  ár hvert. Fundurinn skal boðaður á sannanlegan 
hátt með minnst 7 daga fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur, ef hann er 
löglega boðaður. Á aðalfundi gefur stjórn félagsins skýrslu um starfsemi 
félagsins á liðnu ári og leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins 
undanfarandi árs. Ársreikningar félagsins endurskoðaðir skulu liggja frammi 
til athugunar fyrir félagsmenn á þeim stað sem stjórnin ákveður í eina viku 
fyrir aðalfund. 



8.gr.

Dagskrá Aðalfundar: 
1. Fundur settur.
2. Kosinn fundarstjóri og ritari.
3. Lesin fundargerð síðasta aðalfundar, og hún borin undir atkvæði.
4. Skýrsla fráfarandi formanns.
5. Gjaldkeri skýrir reikninga.
6. Lagabreytingar.
7. Kosinn formaður.
8. Kosnir fjórir menn í stjórn, og tveir varamenn
9. Kosnir tveir endurskoðendur.
10. Önnur mál

9.gr.
Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins milli funda. Hún vinnur 
að því að útvega báta til veiðiferða félagsmanna í mótum félagsins, 
skipuleggur og undirbýr sjóstangaveiðimót, kynnir félagsmönnum nýjar 
veiðiaðferðir og veiðarfæri, vinnur að gagnkvæmum heimsóknum og er í 
sambandi við önnur sjóstangaveiðifélög  svo og öðru sem verða má til 
framdráttar félaginu. 

10.gr.

Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og með samþykki meirihluta 
allra félagsmanna. 

Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum 
meirihluta atkvæða. Eignir félagsins skulu varðveittar og ávaxtaðar af 
Landsambandi sjóstangaveiðifélaga SJÓL (kt. 670907-2360) þar til 
aftur verður sett á stofn sjóstangaveiðifélag á svæði SJÓR, sem fellur 
undir hugtakið almenn félagasamtök og á aðild að SJÓL. Það félag fær 
þá eignirnar til fullra umráða. 

Til skýringa: Markmið almennra félagasamtaka er ekki að afla 
félagsmönnum tekna og samrýmist það því ekki tilgangi slíkra félaga að 
ráðstöfun eigna við slit sé til félagsmanna sjálfra. Í 5. grein lagana er tekið á 
því að félagsmenn eigi ekki tilkall til eigna félagsins við slit þess en í 
lögunum er ekki gerð grein fyrir því hvað verður um eignir félagsins þegar 
því er slitið. 



11.gr. 
 

Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi og þarf 2/3 hluta atkvæða 
hið minnsta. Tillögur til lagabreytinga skulu afhentar stjórninni skriflega 
fyrir 1. nóvember og sendir stjórnin þær félagsmönnum með fundarboði.  


