
Aðalfundur Söguslóða Austurlands haldinn í Hlymsdölum, Miðvangi 6, 
Egilsstöðum, þriðjudaginn 19. maí 2015 og hófst hann kl. 20:00. 

Þetta gerðist: 
Formaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Var síðan gengið til 
dagskrár og stýrði formaður fundinum. 

1. Skýrsla formanns  

Formaður lagði fram og reifaði skýrslu sína. Skýrslan síðan rædd. 

Nokkur umræða spannst um Vopnafjarðarverkefnið og einnig rætt um verkefni 
tengd Droplaugarsonasögu og Fljótsdælu. 

Allnokkrar umræða varð um aðild félagsins að Samtökum um sögutengda 
ferðaþjónustu SFF. 

2. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2014 

Formaður kynnti ársreikninginn. Restrarhagnaður var kr. 231.000,- og eigið fé í 
árslok 311.000,-. 

Umræður um ársreikninginn. 

Ársskýrslan og ársreikningurinn síðan borin undir atkvæði og hvort tveggja 
samþykkt samhljóða. 

3. Stjórnarkjör 

Bæði formaður (Baldur Pálsson) og ritari (Jóhanna Thorsteinson) gáfu kost á sér 
til áframhaldandi stjórnarsetu. Gjaldkeri gefur ekki kost á sér til endurkjörs. 

Tillaga barst um Jón Hávard Jónsson sem gjaldkera. 

Tillaga um varamenn: Michelle Lynn Mielnik á Egillstöðum og Cathy Josepson á 
Vopnafirði. 

Engin mótframboð komu fram og var því sjálfkjörið í stjórn og varastjórn. 

Stjórnin mun síðan koma saman og skipta með sér verkum. 

4. Skoðunarmenn reikninga 

Tillaga kom fram um Philip Vogler og Þórð Mar Þorsteinsson, báðir á 
Egilsstöðum. Samþykkt samhljóða. 

5. Lagabreytingar 

Engar tillögur komu fram um lagabreytingar. 

6. Hróarstunguverkefnið 

Formaður greindi frá stöðu mála varðandi málið. 
7. Vopnfirðinasaga – Vopnfirðingasöguslóð 

Formaður sagði frá fundi með Vopnfirðingum um málið. Fengist hefur styrkur frá 
Sóknaráætlun Austurlands kr. 600.000,-. Verkefnið fer í gang væntanlega í haust. 

8. Hrafnkelssögudagurinn 

Formaður sagði frá breytingum sem hafa orðið á fyrirkomulagi með þenna dag. 
Félagið er ekki að stunda ferðamennsku og því hlýtur ferðuþjónustufyrirtæki að 



taka daginn í sínar hendur. Félagið gæti mögulega tekið að sér leiðsögn, eða 
útvegað leiðsögumann í verkefnið ef eftir því væri óskað. 

9. Önnur mál 
a) Skráning nýrra félaga. 
b) Kvenfélag Hróarstungu kom með fyrirspurn um merkingu á söguslóðum í 

Tungunni. Kvenfélagið er með sérstaka nefnd um gerð göngustíga á 
Tunguhringnum. Stefnt að því að hitta nefndina á komandi stjórnarári og 
fara yfir málið í sameiningu. 

c) Rætt um heimasíðu Hrafnkelssögufélagsins. Samþykkt að Jóhanna ritari 
félagins setji sig í smaband við Michelle og komið verði á virkni á 
heimasíðunni. 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 21:50. 

Jóhanna Thorsteinson ritaði fundargerð. 

Sign: 

Baldur Pálsson 
Þórður Mar Þorsteinsson 
Unnur Karlsdóttir 
Helgi Hallgrímsson 
Philip Vogler 


