
Aðalfundur 2017 
 

Aðalfundur í Flogbóltsfelagnum Fleyr varð hildin mikukvøldið tann 19. apríl kl. 19.00 í 
Fleyrhølinum. 

 

Skrá: 

1. Val av orðstýrara 

2. Formaðurin greiðir frá virki Fleyr’s í farna ári. 

3. Framløga av grannskoðaðum roknskapi. 

4. Innkomin mál.  

a. Uppskot frá starvsnevndini til broytingar í viðtøkum felagsins (sí hjálagt uppskot)”  

5. Val av nevndum, tiltakslimum og grannskoðara. 

6. Ymiskt. 

 

Møtt vóru: 

Lene Halgren, Christina Nolsøe, Hjørdis Højsted, Kristina Samuelsen, Magnar Vang, Heini 
Weihe, Klæmint Isaksen, Ingibjørg Winther og Hermann Lindberg 

 

1. Val av orðstýrara 

Sum orðstýrari varð valgd Christina Nolsøe. Orðstýrarin staðfesti at fundurin varð lógliga 
innkallaður tann 19. mars 2017. 

 

2. Formaðurin greiðir frá virki Fleyr’s í farna ári. 

Lene Halgren las upp sína frágreiðing frá virki felagsins 2016-2017. Frágreiðingin varð umrødd 
og góðkend. 

 

3. Framløga av grannskoðaðum roknskapi. 

Formaðurin greiddi frá, at roknskapurin ikki varð liðugur. Gjørt varð av at útseta viðgerðina av 
roknskapinum og kalla til eykaaðalfund tá roknskapurin er liðugur. 

 

Fíggjarstøðan varð umrødd. 

 

4. Innkomin mál.  

a. Uppskot frá starvsnevndini til broytingar í viðtøkum felagsins (sí hjálagt uppskot)”  

Í viðtøkunum fyri Flogbóltsfelagið Fleyr varð samtykt at gera 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.”  

 

Aðalfundurin umrøddi, tørvin á fleiri broytingum í viðtøkunum. Aðalfundurin hevði uppskot um 
at broyta § 9, soleiðis at aðalfundurin eisini kann verða hildin í apríl, at broyta § 13, soleiðis at 
roknskaparárið verður frá 1. februar til 31. januar og at broyta § 8, soleiðis at kappingarnevndin 
eisini skal hava leiklutin sum umboðsfólk. 

 

5. Val av nevndum, tiltakslimum og grannskoðara 

Í starvsnevndina komu: Lene Halgren, Heini Veihe, Uni Jacobsen, Ingibjørg Winther og 
Hermann Lindberg. 

 

Í trivnaðarnevndina komu: Beinta Joensen og Elly Eidesgaard.  

 

Í venjaranevndina kom: Klæmint Isaksen 

 

Kappingarnevndin, sponsornevndin og ungdómsnevndin vóru ikki mannaðar. Neyðugt verður í 
øllum førum at finna ein umboðsmann. Christina Nolsøe heldur ikki fram. 

 

6. Ymiskt. 

Einki varð tikið upp undir yniskt. 

 

Fundur lokin kl. 20 


