SAMÞYKKTIR
Söguslóða Austurlands
1.gr. Félagar í Söguslóða Austurlands eru allir þeir sem ganga í félagið og greiða árgjald samkvæmt
samþykktum aðalfundar. Lögheimili og varnarþing er þar sem stjórnarformaður hefur aðsetur
hverju sinni.
2.gr. Hlutverk Söguslóða Austurlands er að vinna markvisst að kynningu á söguarfi sem tengist
menningu og lifnaðarháttum frá landnámi til vorra daga með sérstakri áherslu á Landnámabók og
Austfirðingasögur. Stuðst skal við þau verkefni sem Félag áhugamanna um Hrafnkelssögu og
sögutengda ferðaþjónustu á Héraði, „Hrafnkelssögufélagið“, hefur þegar unnið á þessu sviði.
3.gr. Félagið hyggst ná markmiðum sínum með eftirfarandi hætti:
a. Að bæta aðgengi ferðamanna að söguslóðum Austfirðingasagna með upplýsingaskiltum,
gönguleiðum og merkingum á kennileitum.
b. Að miðla upplýsingum um söguarfinn með rafrænni leiðsögn, útgáfu og margvíslegri kynningu.
c. Að vera í samstarfi við hlutaðeigandi aðila til að skapa sögusvæði Austurlands sterka og
jákvæða ímynd og sérstöðu í því að auka þekkingu komandi kynslóða á söguarfinum.
d. Að standa fyrir viðburðum og stuðla að ferðum með leiðsögn um söguslóðir á Austurlandi.

4.gr. Stjórn skipa þrír aðalmenn og þrír varamenn. Stjórn skal kosin á aðalfundi sem halda skal fyrir
1.júní ár hvert. Einnig skal kosnir tveir skoðunarmenn reikninga á aðalfundi. Stjórn skiptir með sér
verkum.
5.gr. Hlutverk stjórnar er að vinna að markmiðum félagsins og annast rekstur þess. Stjórn skal halda
skrá yfir eigur félagsins og gera árlega skýrslu um störf sín sem lögð er fram til samþykktar á
aðalfundi. Jafnframt heldur hún gerðabók og skal þar færa inn samþykktir og fundargerðir
félagsfunda og stjórnarfunda. Fyrir aðalfund ár hvert skal stjórn leggja fram ársreikning ásamt
drögum að fjárhagsáætlun og verkefnaskrá næsta starfsár.
6.gr. Aðalfund skal boðaður með minnst viku fyrirvara með bréfi til félagsmanna og auglýsingum.
Tilgreina ber í aðalfundarboði ef lagabreytingar eru á dagskrá fundarins. Aðalfundur telst löglegur
sé löglega til hans boðað.
7.gr. Til að breyta lögum þessum þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða á aðalfundi.
8.gr. Félaginu verður einungis slitið með samþykki ¾ hluta atkvæða á aðalfundi. Við slit félagsins skulu
eigur þess renna til menningarstofnana eða félaga á Héraði sem hafa svipuð markmið.
Bráðabirgðaákvæði: Verði breytingar á nafni félagsins og samþykktum þess samþykktar á aukaaðalfundi
2014 færast félagar „Hrafnkelssögufélagsins“ sjálfkrafa yfir í Söguslóða Austurlands nema þeir óski eftir
að ganga úr félaginu.
Samþykkt á aukaaðalfundi , Bókasafni Héraðsbúa þann 30.apríl 2014.

