
Uppskot til broyting í viðtøkunum fyri Flogbóltsfelagið Fleyr 

Í viðtøkunum fyri Flogbóltsfelagið Fleyr verða gjørdar hesar broytingar: 

1) Í § 5, stk. 1, 1. pkt. verða orðini “, umframt flogbørn”, sett inn aftaná orðið “ungdómsdeild”.  

2) Í § 5, stk. 1, 4. pkt. verða orðini “10, dreingir” strikað. 

3)  Í § 5, stk. 1, 5. pkt. verða orðini “10, gentir” strikað. 

4) Í § 9, stk. 2, nr. 6 verða orðini “innkomin mál” broytt til “ymiskt”. 

5) § 9, stk. 2, nr. 5 verður orða soleiðis: “Val av starvsnevndarlimum, nevndarlimum til undirnevndir, 

sum aðalfundurin ger av at manna, og grannskoðara (kassameistari og umboðsmanni)” 

6) § 9, stk. 3, 1. pkt. verður orða soleiðis: “Boða verður til aðalfund minst 14 dagar áðrenn ásettan 

fundardag, við lýsing á heimasíðu felagsins, sosialum miðlum, við teldubrævið, í blaði, ella á annan 

fullgóðan hátt, sum nevndin avger.” 

7) Í § 9, stk. 4 verða orðini “14 dagar” broytt til “eina viku”. 

8) Í § 9, stk. 6 verður orðið “Nevndin” broytt til “Starvsnevndin”. 

9) § 11, stk. 1, 2. pkt. verður orða soleiðis: “Fráboðað skal verða til eykaaðalfundar 14 dagar áðrenn 

ásettan fundardag, sum verður lýstur á heimasíðu felagsins, sosialum miðlum, við teldubrævið, í 

blaði, ella á annan fullgóðan hátt, sum nevndin avger.” 

 

Viðmerkingar: 

Ad. nr. 1-3:  Skipanin av deildum verður broytt soleiðis at flogbørn koma upp í og dreingir og gentir 10 ár, 

sum nú eru við í flogbørn, verður strika. 

Ad. nr. 4:  Pkt. 6 er einsljóðandi við pkt. 4 og verður tí broytt til “ymiskt”. 

Ad. nr. 5: Við broytingini verður tað upp til aðalfundin at gera av, í hvønn mun tørvur er at manna tær 

undirnevndir, sum eru nevndar í § 8.  

Ad. nr. 6:  Freistin at kalla til aðalfund verður stytt úr 1. mánaða, niður í 14 dagar. Harumframt verður 

ásett hvussu lýsing við aðalfundi skal fara fram. Talan er um fleiri møguleikar at velja ímillum, 

har nevndin eisini kann velja annan fullgóðan hátt at lýsa, soleiðis at trygd fæst fyri, at boðini 

koma út til allar limir felagsins. 

Ad. nr. 7: Í sambandi við styttu freistina at kalla til aðalfund verður freistin at lata inn uppskot til 

viðgerðar á aðalfundinum eisini stýtt. Í hesum føri úr 14 døgum niður í eina viku. 

Ad. nr. 8: Fyri at eingin ivi skal verða um, hvør nevnd talan er um, verður neyvari ásett, at talan er um 

starvsnevndina. 

Ad. nr. 9: Kravið um lýsing í almennum bløðum verður tillaga, soleiðis at talan verður um fleiri 

møguleikar at velja ímillum, har nevndin eisini kann velja annan fullgóðan hátt at lýsa, 

soleiðis at trygd fæst fyri, at boðini koma út til allar limir felagsins. 


