Aðalfundur FENÚR 2016 - fundargerð
Haldinn mánudaginn 11. apríl kl. 11:00
Gámaþjónustunni, Hringhella 6, Hafnarfirði
Kosning fundarstjóra.
Elías Ólafsson, Gámaþjónustan, var kosinn fundarstjóri
Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi síðasta árs.
Helgi Lárusson formaður Fenúr bauð fólk velkomið og fór yfir skýrslu stjórnar og starfsemi síðasta árs.

Stjórnin hélt 7 formlega fundi á starfsárinu og voru aðalmenn og varamenn í stjórn boðaðir á
fundina. Meðal hefðbundinna verkefna stjórnar var undirbúningur haustráðstefnu, sem var að
þessu sinni haldin í Ölgerðinni og undirbúningur aðalfundar. Auk þess var fundað um ráðstefnu
og sýningu 2016, fyrirkomulag merkjamála auk nýrrar heimasíðu.
FENÚR fór á fund með umhverfisráðherra og fundaði þar um starfsemi FENÚR, styrkveitingar
og samstarf um sýninguna og ráðstefnuna „Saman gegn sóun“ í september 2016.
FENÚR á sæti í samráðshópi Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins um úrgangsmál og hefur
ekkert verið fundað á þeim vettvangi.
FENÚR er hætt aðild að NAF en meðlimir í stjórn FENÚR hafa þó haldið áfram að fara á árlega
ráðstefnu þeirra.
Reikningar félagsins fyrir liðið starfsár
Lúðvík E Gústafsson lagði fram reikninga fyrir liðið starfsár. Farið yfir helstu kostnaðarliði.
Ástæða þess að árið 2015 verður tap í stað hagnaðar 2014 er helst að það munar um tekjur
vegna ráðstefnuhalds árið 2014 og kostnað vegna nýrrar heimasíðu Fenúr.
Rekstraráætlun fyrir næsta ár.
Helgi Lárusson áætlar að félagsgjöld verði þau sömu, en ráðstefnutekjur verði talsvert hærri
en árið 2014. Útgjöld vegna merkjasölu munu dragast saman svo og skrifstofukostnaður.
Kjör formanns.
Helgi Lárusson sitjandi formaður var endurkjörinn í formannsembættið
Kjör annarra stjórnarmanna.
Ekkert sæti aðalsmanns var laust en tvö sæti varamanna, þar voru þær Bryndís Skúladóttir og
Hrefna B. Jónsdóttir endurkjörnar sem varamenn.
Kjör skoðunarmanna reikninga
Gunnar Bragason og Jón Steingrímsson voru endurkjörnir sem skoðunarmenn reikninga
Önnur mál.
Kosið var í tvær nefndir, aðra til að breyta samþykktum félagsins og hina til að fjalla um
merkjamál Fenúr.
Í nefnd til að breyta samþykktum Fenúrs voru kosnir:
Már H Karlsson - Úrvinnslusjóður
Eiður Guðnason
Bryndís Skúladóttir – Samtök iðnaðarins
Í merkjanefnd voru kosnir:
Ragna D. Davíðsdóttir - Gámaþjónustan
Gyða Björnsdóttir - Sorpa
Gunnar Pálsson – Íslenska Gámafélagið

