
Tillaga að breytingu á 6. grein - Verkefnasjóður 

 

6. FÉLAGSGJÖLD (gildandi lög)  

Félagsgjald til SAF skal ákveðið árlega á aðalfundi og taka mið af veltu fyrirtækjanna (tekjum 

skv. ársreikningi) næstliðið ár. SAF er heimilt að afla upplýsinga um rekstur félagsaðila í þessu 

skyni frá opinberum aðilum, enda sé farið með þær upplýsingar sem trúnaðarmál. Heimilt er að 

áætla félagsgjald ef opinberar upplýsingar liggja ekki fyrir. Dráttarvextir reiknast frá eindaga 

standi fyrirtæki ekki í skilum. Tillaga að félagsgjöldum og aukaaðildargjaldi fyrir yfirstandandi 

ár skal lögð fram af stjórn eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalfund. Stjórn SAF hefur, í sérstökum 

tilfellum, heimild til að semja við nýja félagsmenn um félagsgjald í takmarkaðan tíma. 

 

6. FÉLAGSGJÖLD (tillaga) 

Félagsgjald til SAF skal ákveðið árlega á aðalfundi og taka mið af veltu fyrirtækjanna (tekjum 

skv. ársreikningi) næstliðið ár. SAF er heimilt að afla upplýsinga um rekstur félagsaðila í þessu 

skyni frá opinberum aðilum, enda sé farið með þær upplýsingar sem trúnaðarmál. Heimilt er að 

áætla félagsgjald ef opinberar upplýsingar liggja ekki fyrir. Dráttarvextir reiknast frá eindaga 

standi fyrirtæki ekki í skilum. Tillaga að félagsgjöldum og aukaaðildargjaldi fyrir yfirstandandi 

ár skal lögð fram af stjórn eigi síðar en 7 dögum fyrir aðalfund. Stjórn SAF hefur, í sérstökum 

tilfellum, heimild til að semja við nýja félagsmenn um félagsgjald í takmarkaðan tíma. 

Árlega skal upphæð sem samsvarar 23% af heildarálagningu félagsgjalda renna í Verkefnasjóð 

SAF. Heimilt er að ráðstafa fé í sjóðnum til sérstakra átaksverkefna skv. ákvörðun stjórnar, s.s. 

samstarfsverkefna með opinberum aðilum, félagasamtökum eða einkaaðilum, til 

kynningarverkefna eða annarra verkefna sem stjórn metur mikilvæg fyrir framgang hagsmuna 

félagsmanna. Heimilt er með ákvörðun stjórnar að leggja uppsafnað fé í Verkefnasjóði umfram 

kr. 60.000.000 til almenns reksturs samtakanna við lok árs. Sá fyrirvari er settur að tillagan 

stendur og fellur með tillögu um hækkun félagsgjalda 2019-2020. 

 

 

Greinargerð: 

Tilgangur Verkefnasjóðs SAF er m.a. að jafna þátttöku félagsmanna í sérverkefnum sem 

stofnað er til með stjórnvöldum og öðrum aðilum (t.d. Stjórnstöð ferðamála, SafeTravel) og 

gera SAF kleift að stofna til mikilvægra samstarfsverkefna án þess að til komi sérstök 

viðbótarfjáröflun meðal félagsmanna. Með tilkomu verkefnasjóðs er tryggt að allir félagsmenn 

leggja til fé í slík verkefni í hlutfalli við greiðslu félagsgjalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. STJÓRN OG STJÓRNARKJÖR (Gildandi lög) 

 

Aðalfundur kýs 7 manna stjórn fyrir SAF sem fer með málefni samtakanna á milli aðalfunda. 

Formaður og stjórn skal kosinn sérstaklega á aðalfundi eða í aðdraganda hans. Stjórn skiptir að 

öðru leyti með sér verkum. 

 

Stjórnarkjöri á aðalfundi skal haga sem hér segir: 

 

Formaður skal kosinn sérstaklega til tveggja ára. 

Meðstjórnendur skulu kosnir til tveggja ára í senn. 

Kjósa skal löggiltan endurskoðanda til eins árs. 

Stjórnarkjöri skal hagað þannig að annað hvert ár skal kjósa formann og þrjá meðstjórnendur 

en hitt árið eru hinir þrír meðstjórnendurnir í kjöri. 

 

Gangi meðstjórnandi til tveggja ára úr stjórn á fyrra ári kjörtímabilsins skal kjósa nýjan 

stjórnarmann í hans stað á næsta aðalfundi til eins árs. 

 

Formaður og stjórn skal kosin í skriflegri eða rafrænni atkvæðagreiðslu. Fyrirkomulag 

atkvæðagreiðslu skal kynnt eigi síðar en við boðun aðalfundar. Aðrar atkvæðagreiðslur skulu 

að jafnaði fara fram með handauppréttingu. Þó skal viðhafa skriflega eða rafræna 

atkvæðagreiðslu ef einhver atkvæðabærra fundarmanna krefst þess. Þá skulu úrslit kynnt á 

aðalfundi. 

 

Stjórnarmenn geta mest setið sex ár samfellt. Undantekning frá þessu er ef meðstjórnandi tekur 

að sér formennsku í SAF eftir að hafa setið áður í stjórn samtakanna. Samanlagður, samfelldur 

tími þess aðila í stjórn getur þó að hámarki verið 10 ár. 

 

Stjórn SAF skal a.m.k. 8 vikum fyrir aðalfund kjósa 3 menn til setu í kjörnefnd sem hefur það 

hlutverk að undirbúa og hafa yfirumsjón með stjórnarkjöri. Hafi einstaklingur tekið sæti í 

kjörnefnd hefur hann ekki kjörgengi til embætta sem kosið er um á aðalfundi. Kjörnefnd skal 

með áskorun til félagsmanna leita eftir tillögum um formann og stjórnarmenn eftir því sem við 

á. Tillögur kjörnefndar skulu tilkynntar félagsmönnum a.m.k. tveimur vikum fyrir aðalfund. 

Aðrar tillögur skulu hafa borist skrifstofu SAF í síðasta lagi sjö dögum fyrir aðalfund. 

 

10. STJÓRN OG STJÓRNARKJÖR (Tillaga um varamenn og hlutverk kjörnefndar) 
Aðalfundur kýs 7 manna stjórn fyrir SAF sem fer með málefni samtakanna á milli aðalfunda. 

Formaður og stjórn skal kosinn sérstaklega á aðalfundi eða í aðdraganda hans. Stjórn skiptir að 

öðru leyti með sér verkum.  

Stjórnarkjöri á aðalfundi skal haga sem hér segir: 

1. Formaður skal kosinn sérstaklega til tveggja ára. 

2. Meðstjórnendur skulu kosnir til tveggja ára í senn. 

3. Kjósa skal löggiltan endurskoðanda til eins árs. 

 

Stjórnarkjöri skal hagað þannig að annað hvert ár skal kjósa formann og þrjá meðstjórnendur 

en hitt árið eru hinir þrír meðstjórnendurnir í kjöri. 

Gangi meðstjórnandi til tveggja ára úr stjórn á fyrra ári kjörtímabilsins skal kjósa nýjan 

stjórnarmann í hans stað á næsta aðalfundi til eins árs. 

 



Þeir frambjóðendur til stjórnar sem ekki hljóta kosningu teljast varamenn í stjórn til eins árs 

fram að næsta aðalfundi. Gangi meðstjórnandi úr stjórn skal sá varamaður sem efstur var að 

atkvæðamagni taka sæti í stjórn í hans stað, og svo koll af kolli. Gangi meðstjórnandi til tveggja 

ára úr stjórn á fyrra ári kjörtímabilsins skal varamaður taka sæti í stjórn í hans stað fram að 

næsta aðalfundi þegar nýr stjórnarmaður skal kosinn í hans stað til eins árs. Stjórn getur ákveðið 

að kalla til varamann ef önnur forföll krefja. 

Formaður og stjórn skal kosin í skriflegri eða rafrænni atkvæðagreiðslu. Fyrirkomulag 

atkvæðagreiðslu skal kynnt eigi síðar en við boðun aðalfundar. Aðrar atkvæðagreiðslur skulu 

að jafnaði fara fram með handauppréttingu. Þó skal viðhafa skriflega eða rafræna 

atkvæðagreiðslu ef einhver atkvæðabærra fundarmanna krefst þess. Þá skulu úrslit kynnt á 

aðalfundi. 

Stjórnarmenn geta mest setið sex ár samfellt. Undantekning frá þessu er ef meðstjórnandi tekur 

að sér formennsku í SAF eftir að hafa setið áður í stjórn samtakanna. Samanlagður, samfelldur 

tími þess aðila í stjórn getur þó að hámarki verið 10 ár. 

Stjórn SAF skal a.m.k. 8 vikum fyrir aðalfund kjósa 3 menn til setu í kjörnefnd sem hefur það 

hlutverk að undirbúa og hafa yfirumsjón með stjórnarkjöri. Hafi einstaklingur tekið sæti í 

kjörnefnd hefur hann ekki kjörgengi til embætta sem kosið er um á aðalfundi. Kjörnefnd skal 

með áskorun til félagsmanna leita eftir tillögum framboðum til formanns og stjórnar eftir því 

sem við á. Tillögur kjörnefndar skulu tilkynntar félagsmönnum a.m.k. tveimur vikum fyrir 

aðalfund. Aðrar tillögur skulu hafa borist skrifstofu SAF í síðasta lagi sjö dögum fyrir aðalfund. 

Framboð til embætta formanns og meðstjórnenda skulu hafa borist kjörnefnd skriflega eða 

rafrænt 14 dögum fyrir aðalfund.  

Berist færri framboð fyrir tilskilinn frest en fjöldi stjórnarsæta sem kjósa skal til segir til um 

skal kjörnefnd leitast við að tryggja nægan fjölda frambjóðenda til að fylla sæti stjórnarmanna 

og tveggja varamanna. Tillögur kjörnefndar skal leggja fram í síðasta lagi sjö dögum fyrir 

aðalfund. 

 

Greinargerð um varamenn 

Varamenn í stjórn. Hér er gert ráð fyrir því að þeir frambjóðendur til stjórnar sem ekki ná kjöri 

verði varamenn í stjórn til eins árs – fram að næsta aðalfundi. Þeir komi inn eftir röð 

atkvæðamagns ef þörf krefur. 

Breytingin er lögð til þar sem engin regla um varamenn er í núverandi lögum SAF 

Greinargerð um hlutverk kjörnefndar 

Hlutverk kjörnefndar breytist úr því að stilla upp lista fyrir stjórnarkosningar í að vinna að og 

halda utan um framboð og tryggja að fyllt sé upp í fjölda stjórnarmanna ef of fáir bjóða sig 

fram.  

Ef næg framboð berast hefur kjörstjórn fyrst og fremst það hlutverk að bera ábyrgð á 

framkvæmd kosninga á aðalfundi. 

Breytingin er lögð til vegna þess að núverandi lög gera ráð fyrir því að hægt sé að bjóða sig 

fram í viku eftir að tillögur kjörnefndar hafa verið kynntar.   

 

 



12. FAGNEFNDIR (Gildandi lög)  

Innan SAF starfa fagnefndir sem taka skulu til umfjöllunar og vera stjórn til ráðuneytis um þá 

málaflokka sem undir þær heyra. Öllum félagsmönnum er heimilt að taka þátt í störfum þeirra 

faghópa sem falla undir hans starfsemi, en við kosningu til hverrar nefndar hefur hvert 

aðildarfyrirtæki eitt atkvæði. 

Þessar fagnefndir eru: 

1. flugnefnd 

2. veitinganefnd 

3. gististaðanefnd 

4. ferðaskrifstofunefnd 

5. bílaleigunefnd 

6. hópbifreiðanefnd 

7. afþreyingarnefnd 

Aðalfundur eða stjórn ákveður aðrar nefndir 

Á aðalfundi skal hver faghópur kjósa 5 manna nefnd. Stjórn SAF setur reglur um starfssvið 

þeirra, ábyrgð og skyldur. 

 

12. FAGNEFNDIR (Tillaga um siglinganefnd) 

Innan SAF starfa fagnefndir sem taka skulu til umfjöllunar og vera stjórn til ráðuneytis um þá 

málaflokka sem undir þær heyra. Öllum félagsmönnum er heimilt að taka þátt í störfum þeirra 

faghópa sem falla undir hans starfsemi, en við kosningu til hverrar nefndar hefur hvert 

aðildarfyrirtæki eitt atkvæði. 

Þessar fagnefndir eru: 

1. flugnefnd 

2. veitinganefnd 

3. gististaðanefnd 

4. ferðaskrifstofunefnd 

5. bílaleigunefnd 

6. hópbifreiðanefnd 

7. afþreyingarnefnd 

8. siglinganefnd 

Aðalfundur eða stjórn ákveður aðrar nefndir 

Á aðalfundi skal hver faghópur kjósa 5 manna nefnd. Stjórn SAF setur reglur um starfssvið 

þeirra, ábyrgð og skyldur. 

 

Greinargerð um siglinganefnd 

Stofnuð verði 8. fagnefndin – siglinganefnd - sem hafi til umfjöllunar málefni farþegabáta, 

skemmtisiglinga og annað sem snýr að reglum um skip og báta í ferðaþjónustu og framkvæmd 

þeirra. 

Breytingin er lögð til á grundvelli samþykktar stjórnar frá 2018 um að sett skuli á stofn 

siglinganefnd innan samtakanna. 


