
        3.6.2019 GÖH ritar 

Stjórnarfundur FBÍ, fyrsti fundur eftir aðalfund. 

 

Viðstaddir; Bjarni Þorgilsson, Hafþór, Jón Loftsson, Þorgeir Kjartansson, Guðný, Stefán 

Halldórsson, Ómar Kristjánsson og Gunnar Örn 

-Þorgeir afhendir Bjarna formlega lykla af félagsheimili. 

-Umræður um skiptingu verka á milli stjórnar,  hvernig fara fram skipti á bankaprókúru 

-Ómar Kristjánsson kosin gjaldkeri klúbbsinns.  Gunnar Örn Hjartarson kostin ritari klúbbsinn. 

Ómar og Jón taka að sér að undirbúa skjöl til banka vegna skipta á gjaldkera. 

-Umræður um hverjir þurfa kort á bankareikning.  Núverandi korthafar eru Jón, Þorgeir, 

Guðný, Garðar og Kristín Sunna er með debetkort fyrir ferðanefnd. 

Fundur vara sammála um að Bjarni þyrfti kort, Ómar þarf ekki kort að sinni.  Því eina sem 

verður lokað að sinni eru korti Þorgeirs. 

-Umræður um póstföng.  Bjarni verður með fornbill@fornbill.is og formadur@fornbill.is 

Ómar fær áframsent á sig frá gjaldkeri@fornbill.is , Jón bjargar stillir póstföng  

Landsbankinn Hafnarfirði og Advania vistar heimasíðu, fornbill.is 

Hver og einn er með kóða á öryggiskerfi og lykil af húsum.  Persónulegt fyrir hvern og einn. 

-GÖH fær leyfi stjórnar til að tæla mannskap í nefndir og fjölga þeim.  Síðan verður það lagt 

fyrir stjórn áður en þær verða formlega stofnaðar. 

-GÖH og BÞ sjá um facebook. 

-Jón Loftsson sér um heimasíðu en sem komið er, þangað til ný heimasíðunefnd kemur inn. 

-Landsmót og fatadagur í Árbæjarsafni skarast.  Þetta verður svona eins og er og ekki er 

hægt að breyta því.  Landsmót verður sennilega ekki á sama tíma á næsta ári.   

-Jón og Þorgeir hverfa af fundi. 

-Fundarmenn eru sammála um að loka fornbílaspjalli. 

-Bjarni og GÖH hafa leyfi stjórnar til að hræra í facebook og heimasíðumálum og halda 

þessu meira lifandi. 

-Umræður um varahluti í geymslunefnd.  Stjórn er sammála að skipa nýja geymslunefnd.    

Umræður um að breyta opnunartíma í geymslum.  

-Bjarni sýnir okkur myndir af varahlutahaug sem þarf að taka til í allir eru sammála um að 

þetta þarf að hreinsa. 

Jói Backmann sem er með þáttinn Kíkt í skúrin óskaði eftir styrk, það fer vel í menn ef hann 

gerir eitthvað fyrir okkur í staðin, kynni klúbbinn eða eitthvað slíkt. 

-Samþykkt að vera með rúnt á Selfoss þegar þeir verða með hátíð fornbílamanna á Selfossi. 

-Hluti stjórnar endaði á því að fara í skoðunarferð upp á Esjumela. 
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