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49. Aðalfundur Meistarafélags byggingamanna Suðurnesjum haldinn 10 febrúar 
2023 kl 18:00 á Hótel Keflavík. 

1.Formaður setur fund  

Formaður lýsir 49 aðalfund félagsins settann. 

2.Kosning fundarstjóra og ritara.   

Tillaga að Ari Einarsson verði fundarritari og er það samþykkt 
einróma 

Og að formaður verði fundarstjóri og er það samþykkt einróma. 

Fundarhlé gert til 20:00.  

3. Kynning á nýjum félagsmönnum.  

Einn aðili hefur bæst við hóp okkar og er það Sveinn Finnur 
Helgasson hjá ÁG Blikk sem við bjóðum velkomna til MBS. 

4.Formaður gefur yfirlit um störf stjórnar á síðastliðnu ári. 

Mánaðarlega hafa verið stjórnar og súpufundir hjá félaginu og hefur 
skapast hefð með súpufundina sem eru mis vel sóttir en öllum 
félögum innan SI á Suðurnesjum fá boð um fundina eins er öllum 
embættum byggingafulltrúa svæðisins boðnir á fundina. 

Formaður fór yfir það helsta sem hefur verið á dagskrá hjá MSI.   

5.Formenn nefnda flytja skýrslu um störf sín síðasta starfsár. 

Ekki er um neina skýrslu nefnda um að ræða. 
Umfjöllun var um hvort ekki væri rétt að setja í gang aftur 
skemmtinefnd og var það sett í hendur nýrra stjórnar að ákveð það. 

6.Endurskoðun reikningar. 

Reikningar félagsins fyrir síðasta ár lagðir fram til samþykkar og 
voru þeir samþykktir með öllum greiddum atkvæðum. 

7.Lagabreytingar, enda hafi þær verið kynntar í fundarboði. 

Engar lagabreytingar. 

8.Kosning stjórnar sbr. 10.gr. laga. 

Tillaga stjórnar er eftrifarandi. 

Formaður til 2 ára Rúnar Helgasson. 
Varaformaður til 1. Árs Róbert Guðmundsson. 
Gjaldkeri til 1. Árs Alexander Ragnarsson 

Meðstjórnendur. 
Ritari til tveggja ára 
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Agnar Áskelsson. 
Til vara Halldór Karlsson. 

9.Kosning varamanna og skoðunarmanna sbr. 10.gr. laga. 

Varamenn eru 3 til 1. Árs í senn. 
Áskell Agnarsson. 
Ari Einarsson. 
Benedikt Jónsson. 

Skoðunarmenn til 1. Árs.  
Lúðvík Gunnarsson. 
Benjamín Guðmundsson .  
Til vara 
Stefán Einarsson. 

Kosning í nefndir. 
Verðskrár fulltrúi MBS. Róbert Guðmundsson . 

Umræða skapaðist um framboð til formanns og varaformanns 
félagsins og þótti  fundargestum ekki gott að þeir væru ekki á 
aðalfundinum þar sem tæpt ár er síðan að dagsetning þessa 
aðalfundar lá fyrir niðurstaða kosninganna er eftirfarandi. 

Formaður samþykkt með 9 á móti tveim. 
Varaformaður samþykkt með 9 á móti tveim.  
Gjaldkeri samþykktur  með 10 og enginn á móti einn sat hjá. 
Aðrir embættismenn voru samþykktir samhljóða með öllum 
greiddum atkvæðum. 

10.Stjórn leggur fram tillögur um árgjald og inntökugjald. 

Lagt er til að árgjald verði. 48.000 
Tillaga úr sal um að hafa það 50.000 kr og var það samþykkt. 

11.Önnur mál. 

Fráfarandi formaður þakka fyrir liðin ár og meðstjórnendum fyrir vel 
unnin störf á liðnum árum. 
Fundargestir almennt ánægðir með störf fráfarandi formanns og 
þakka honum fyrir hönd MBS fyrir hans framleg til félagsins. 

Aðalfundur skorar á nýkjörna stjórn félagsins að skoða alla 
möguleika á að koma sal félagins í langtíma leigu. 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 21:45. 
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Mættir á aðalfund eru eftir taldir. 

 

Ari Einarsson. 

Stefán Einarsson. 

Lúðvík Gunnarsson. 

Benjamín Guðmundsson. 

Benidikt Jónsson. 

Sigurður Ásgrímsson. 

Alexander Ragnarsson. 

Gunnar Valdimarsson. 

Helgi Sigurbjösson. 

Grétar Guðlaugsson. 

Áskell Agnarsson. 

 

 

Forföll boðuðu. 

Agnar Áskelsson. 

Rúnar Helgasson. 

Bragi Guðmundsson. 

Magnús Guðmundsson. 

Halldór Karlsson.  

Skúli Ágústsson. 
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