
 

 

Greinargerð vinnuhóps með tillögu um breytingar á samþykktum 

Auðhumlu svf. sem lögð er fram á aðalfundi félagsins 15. Apríl 2016. 

1. gr. Lagt til að Austurvegi komi í stað Austurvegur. Leiðrétt fallbeyging. 

2. gr. Lagt til að breyta orðalagi, sem um leið hefur í för með sér breytta merkingu 

greinarinnar. Í núgildandi samþykktum virðist meiningin vera sú að félaginu sé heimilt að 

stofna dótturfélög um aðra starfsemi en mjólkurvinnslu. Lagt er til að félaginu sé heimilt að 

stofna dótturfélög um starfsemi sína. Þá er lagt til að tekið sé út tvítekning á orðinu „aðra“ úr 

annarri setningunni. Í upptalningu er tekið út að vera aðili að Osta og smjörsölunni en bætt er 

við að annast umsýslu og rekstur fasteigna. Þá er skammstöfun felld niður og númeraröð liða 

4. – 8. uppfærð . 

3. gr.  Engar breytingar lagðar til. 

4. gr. Orðalagsbreytingar og einföldun. Þeir sem vilja gerast aðilar sækja um það til 

stjórnar. Óþarfi er að taka fram að nafni sé ekki bætt á félagaskrá fyrr en eftir að stjórn hefur 

samþykkt umsókn. Ef stjórn samþykkir ekki umsókn er sjálfgefið að nafni er ekki bætt á 

félagaskrá. Eins er með þá sem fara úr félaginu. Það á að skrá er þeir hætta, orðalagið 

lagfært. Þá er lagt til samræming á texta með hliðsjón af samvinnufélaglögum í fyrstu 

málsgrein varðandi lögaðila. Þá er lagt til að bætt verði við einni setningu við málsgrein um 

félagatal. „Óheimilt er að veita aðgang að félagatalinu til nota í tengslum við 

markaðssetningarstarfsemi, sbr. 3.tl. 5.mgr.  Lagt er til í kaflanum um lögaðila verði gerð 

lítilsháttar breyting á tveimur orðum. Orðalagið verður skýrara þannig. Þá er lagt til að fella út 

í lokamálsgreininni tvö orð“ þó aðeins“  

5. gr.  Samræming á orðalagi „að leggja að staðaldri inn mjólk í afurðastöðvar félagsins“ og 

breytt númer tilvísunar í 3. mgr. 8.gr.  

6. gr.  Engar breytingar lagðar til. 

7. gr.  Einföldun orðalags og lögð til einföldun á kosningu á deildarfundum. Lagt til að fella 

niður „skulu fyrst kjörnir deildar- og varadeildarstjóri“ í þess stað lagt til „fyrst skal kjörinn 

deildarstjóri“ Þá er lagt til að fella greini af orðinu Deildarstjóri og deildarinnar í sömu 

setningu. Þá er lögð til orðalagsbreytingin  „hver byrjuð 12 virk innleggsnúmer“ frekar en 

„brot af þeirri tölu „ Við bætist „og jafnmarga til vara.“ Út skal falla „þannig. Þá fellur út 

greinir í deildar í næstu setningu (innar og inn) og inn koma tvær nýjar setningar „ Sá fulltrúi 

sem flest atkvæði hlýtur skal jafnframt vera varadeildarstjóri“ og „Ef deild er eingöngu með 

einn fulltrúa skal kjósa varafulltrúa sem jafnframt er varadeildarstjóri.“ 

8. gr.  Út fellur tilvísun í 15.gr. Þá er stafsetningarleiðrétting ó í stað á í óháð. Þá er lagt til að 

stjórnarmaður, fulltrúi eða skoðunarmaður sem hættir að leggja inn mjólk að staðaldri víki 

fyrir varamanni og lokamálsgreinin stytt. 

9. gr.  Lagðar til orðalagsbreytingar og einföldun greinarinnar, engar efnisbreytingar. Einnig 

samræming við svflögin. Stjórn leggur fyrir aðalfund fulltrúaráðs til „ákvörðunar staðfestingu 

endurskoðaðra ársreikninga“  og út fellur „fyrir næsta á á undan“. Lögð er til orðalagsbreyting 

og stytting upptalningu á hlutverki stjórnar, „Þá hefur stjórn eftirlit með eignum félagsins og 

gætir hagsmuna þess í hvívetna.“ Þá fellur út rest setningar og lokasetning málsgreinar. 

10. gr.  Lagðar til orðalagsbreytingar og einföldun greinarinnar, engar efnisbreytingar. 

11. gr.  Greinin fjallar um verkefni framkvæmdastjóra. Ákveðið að leggja til talsverða 

einföldun á greininni. Minnka mikið upptalningu verkefna en vísa þess í stað í lög um 



 
samvinnufélög þar sem helstu verkefni framkvæmdastjóra eru tilgreind. Í núgildandi 

samþykktum er sagt að forstjóri eigi að annast bókhald og reikningsskil félagsins ásamt því að 

inna af hendi allar fjárreiður þess. Þetta fer ekki vel saman og því er lagt til að forstjóri skuli 

sjá til þess að bókhald félagsins sé fært í samræmi við lög og reglur og hafi umsjón með 

eignum félagsins.  

12. gr.  Engar breytingar lagðar til. 

13. gr.  Greinin fellur út en efni hennar flyst í nýja grein nr. 15 undir kaflann um félagsfundi. 

Grein 14 verður grein 13 í þess stað.  13. gr. Engar efnislegar breytingar eru lagðar til, aðeins 

orðalagsbreytingar og einföldun í samræmi við breytingar sem lagðar eru til í 2.mgr. 7.gr.  

14. gr.  Lagt er til að fella út að aðalfund fulltrúaráðs skuli halda en þess í stað lagt til að 

aðalfund Auðhumlu svf. skuli halda enda eðilegra að miða við að halda aðalfund félagsins. 

Einnig að sleppa skuli því að auglýsa í prentmiðli. Fundurinn er áfram boðaður skriflega (bréf 

sent á fulltrúa) og með almennri augýsingu ( til dæmis á heimasíðu félagsins). Bætt er inn í 

upptalningu á störfum aðalfundar að ákveða hvernig farið skuli með tap eða hagnað og að 

ákveða tillag í stofnsjóð sbr. 20.gr. Þá breytast tilvísanir í 5-7 lið. 

15. gr.  Ný grein sem kveður á um kosningu skoðunarmanna og endurskoðenda eða 

endurskoðendafélags.  

16. gr.  Lagt er til að skerpa á því hvaða fundi er verið að tala um í greininni. Í núgildandi 

samþykktum er talað um félagsfundi, en ljóst er að deildarfundir geta aldrei gert bindandi 

samþykktir fyrir félagið allt. Því er lagt til að fulltrúaráðsfundir verði settir inn í stað 

félagsfunda. 

17. gr.  Smá einföldun á greininni og samræming við svf.lög 

18. gr. Engar breytingar lagðar til. 

19. gr. Lagt til að skylda deildirnar til að rita fundargerð á deildarfundum og senda skrifstofu 

félagsins afrit og að afrit fundargerða fulltrúaráðsfunda verði sendar fulltrúum svo fljótt sem 

auðið er. Þá er lagt til að upplestur fundargerða verði felldur úr samþykktunum en það 

breytir þó engu efnislega að óbreyttum svf.lögum. 

20. gr.  Engin breyting lögð til þar sem orðalagið er nánast alveg eins og í 37. gr. laga um 

samvinnufélög. 

21. gr.  Lögð til samræming „ hættir að leggja inn mjólk að staðaldri í afurðastöð félagsins“. 

22. gr.  Engar breytingar 

23. gr.  Engar breytingar 

24. gr.  Engar breytingar 

25. gr.  Lagt til að fella niður dagsetningu úr tilvísun í svfl. Vísa frekar í nr. laganna. 

26. Engar breytingar lagðar til.  

Bráðabirgðaákvæðið fellt niður enda úr gildi fallið. 

Jóhannes Ævar Jónsson, Jóhanna Hreinsdóttir og Eiríkur Jónsson  


