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Skýrsla stjórnar.
Stjórn félagsins sem kosin var á síðasta framhalds-aðalfundi Skugga þann 04. desember 2012 hefur
verið þannig skipuð:
Stefán Logi Haraldsson, form., Reynir Magnússon, varaform., Helga Björk Þorsteinsdóttir, ritari, Arnar
Már Gíslason, gjaldkeri og Sigurþór Óskar Ágústsson, meðstj.
Varastjórn hafa skipað þær: Guðríður Hlíf Sigfúsdóttir og Sigríður Jóna Sigurðardóttir og hafa þær
verið boðaðar til allra funda stjórnar.
Starfsemin hjá okkur í Skugga var mjög öflug á liðnu starfsári, en það hefur einkennst m.a. af þátttöku
okkar við vinnu að tveimur stórum mótum hér á Vesturlandi, þ.e. Fjórðungsmóti Vesturlands á
Kaldármelum og Íslandsmóti fullorðinna – sem haldið var hér í Borgarnesi í umsjón Hmf. Faxa en með
dyggum stuðningi okkar í Skugga. Í tengslum við þetta Íslandsmót þá var mikil vinna lögð fram af
hálfu allmargra félaga við uppbyggingu vallarsvæðisins okkar og mikill sómi var okkur af svæðinu og
völlunum á Íslandsmótinu – þannig að verulega aðdáun vakti hjá öllum keppendum og öðrum sem
með fylgdust. Þá má einnig telja til öflugt starf Æskulýðsnefndar, þar sem börnum okkar og
unglingum var boðið uppá mikið kennslu- og fræðslustarf í knapamerkinu, keppnisnámskeiðum og
fleiri almennum námskeiðum. Skilaði það sér ríkulega í glæsilegri þátttöku okkar yngri félagsmanna í
mótum á starfsárinu.
Stjórnin hefur á starfsárinu haldið 8 bókaða stjórnarfundi, auk allmargra óformlegra funda með
nefndum félagsins, stjórnum annarra hestamannafélaga á Vesturlandi, starfsmönnum
sveitarfélagsins og fleiri aðilum er tengjast starfseminni. Þá hefur undirritaður sótt formannafundi
hjá UMSB og LH – og aðalfundi í hlutafélögunum Reiðhöllin Vindási ehf. og Selási ehf.
Upplýsingastreymi til félagsmanna hefur sem áður að mestu farið fram í gegnum heimasíðu félagsins
og með fjölpósti á netfangalista félagsins.
Uppfærsla og upplýsingagildi heimasíðunnar er sem fyrr mjög þýðingamikið og er þetta mikilvægasti
miðill okkar til að hafa samskipti við félagsmenn og aðra sem vilja fylgjast með starfi okkar. Sem fyrr
hefur Kristján Gíslason haft veg og vanda af uppfærslu heimasíðunnar. Enn á ný vil að hvetja alla
félagsmenn til að nýta sér heimasíðuna okkar vel og láta gjarnan í sér heyra þegar einhverju þarf að
koma til skila, sem erindi á til félaganna og annarra hestaáhugamanna. Heimasíðan okkar hefur oft
verði lofuð í mín eyru og enn og aftur vil ég færa Kristjáni miklar þakkir fyrir framlag sitt og eljusemi, á
þessum vettvangi, fyrir okkur.
Eins og áður var getið um þá var unnið algjört þrekvirki í uppbyggingu vallarsvæðisins okkar og fram
haldið með umbætur og endurnýjun á svæðinu. Klárað var að girða upp allt vallarsvæðið og einnig
endurnýjaður hlýðnivöllurinn, sem nánast var horfinn af kortinu, en á hann var lagður skeljasandur og
hann girtur af og tengdur við vallarhringinn. Jarðvegsvinna í kringum vellina var einnig mikil, drenað
og sléttað, grjóttínt og þökulagt, ásamt því að búa til púða fyrir startbása við enda langbrautarinnar.
Þá var í tengslum við vallarframkvæmdirnar gengið frá umhverfi dómpallsins og reiðvegur lagður til
tengingar milli hverfisins og reiðhallarinnar – en sú framkvæmd var í umsjón Reiðveganefndarinnar.
Ég vil nota tækifærið hér og þakka þeim félögum Pétri Sumaliðasyni, Halldóri Sigurðssyni og Reyni

Magnússyni, vallarnefndarmönnum, sérstaklega fyrir þeirra óeigingjarna starf og forystu í verkefninu
– en Pétur Sumarliðason stýrði þessu verkefni af mikilli festu og vinnusemi, svo eftir var tekið. Einnig
er ástæða til að þakka öllum þeim félögum sem komu að þessu starfi, en jafnframt verð ég að minna
félaga á að oft hefði verið þakkarvert að fleiri félagsmenn hefðu gefið sér tíma til að taka þátt í þessu
starfi, við erum jú ansi fjölmennt félag – og með hliðsjón af því var hlutfall þeirra sem þátt tóku alltof
lágt. Þetta starf getur verið strembið í amstri dagsins, en það get ég sjálfur vitnað um að það er mjög
gefandi og skemmtilegt að taka þátt í svona átaki með félögum sínum og ánægjan mest að loknu
áragngursríku verki. Frekari upplýsingar um starfsemi Vallarnefndarinnar verða kynntar í skýrslu
nefndarinnar síðar á fundinum.
Mótahald félagsins var mjög blómlegt á árinu og stóð mótanefnd okkar fyrir Gæðingamóti,
íþróttamóti og firmakeppni, ásamt úrtöku fyrir fjórðungsmótið á Kaldármelum, flest af þessum
mótum voru haldin í samstarfi við Hmf. Faxa og eins var með KB mótaröðina, en þar voru haldin þrjú
mót í samstarfi félaganna. Kaupfélag Borgfirðinga var áfram styrktaraðili mótaraðarinna og styrkti
það með mjög myndarlegum hætti. Töluverður hagnaður varð af mótahaldinu þetta starfsárið, svo
sem fram kemur í reikningum okkar. Þá má með sanni segja að stóru mótin tvö sem við tókum þátt í
að vinna að, þ.e. Fjórðungsmótið á Kaldármelum og Íslandsmótið í Borgarnesi, hafi fallið undir
mótahald á vegum félagsins.
Að Fjórðungsmótinu á Kaldármelum stóðu öll hestamannafélögin á Vesturlandi og var starfandi
framkvæmdanefnd fyrir það mót, sem sá um allan undirbúning og skipulagningu. Framkvæmdastjóri
mótsins var, eins og áður, Bjarni Jónasson úr Snæfellingi. Okkar fulltrúar í framkvæmdanefndinni
voru þeir Ingi Tryggvason og Ámundi Sigurðsson og eiga þeir miklar þakkir skildar fyrir sína miklu
vinnu og fórnfýsi. Þá voru nokkrir félagar okkar við störf á mótinu sjálfu og er þeim einnig færðar
þakkir fyrir framlag sitt. Afkoma þessa Fjórðungsmóts liggur ekki endanlega fyrir, því miður, en ljóst
er að mótið hefur ekki skilað rekstraafgangi og skilst mér að enn sé verið að reyna að koma
niðurstöðunni á núllið. Veðurfarið fyrir og á mótinu sjálfu fór illa með okkur að þessu sinni, en
töluvert vantaði uppá að sá fjöldi sem reiknað hafði verið með, skilaði sér á mótið.
Íslandsmót fullorðinna var síðan haldið hér í Borgarnesi um miðjan júlí og var það mót formlega á
vegum Hmf. Faxa, í tilefni af 80. ára starfsafmælis þeirra. Við í Skugga höfðum lofað að veita þeim
stuðning og standa að mótinu með þeim – og að því tilefni útveguðum við þeim tvo félaga í
framkvæmdanefnd mótsins, þá Martein Valdimarsson og Kristján Gíslason og vil ég einnig nota
tækifærið hér og þakka þeim sérstaklega fyrir þeirra miklu vinnu og fórnfýsi. Þá voru einnig margir
Skugga-félagar sem lögðu fram starfskrafta sína á mótinu sjálfu að ógleymdu miklu starfi fyrir mótið,
m.a. við að koma svæðinu í toppstand og eins við frágang að móti loknu. Er þessum félögum okkar
einnig færðar þakkir fyrir gott starf. Afkoma Íslandsmótsins liggur ekki heldur fyrir, endanlega, þó
ljóst sé að mótið hefur komið út með nokkrum hagnaði, líklega í kringum 700 þúsund, en það var um
það talað strax í upphafi að félögin kæmu til með að skipta afrakstrinum á milli sín til helminga og á
ég von á að það uppgjör líti dagsins ljós fljótlega. Sótt var um styrk til Borgarbyggðar vegna
uppbyggingar á vallarsvæðinu, í tengslum við Íslandsmótið og fékk Skuggi myndarlegan styrk að
upphæð 850 þúsund, vegna þessa verkefnis. Það var einnig ljóst frá upphafi þessa verkefnis að þar
sem þetta er vallarsvæði í eigu Skugga, þá myndum við alfarið sjá um uppbyggingu svæðisins og í
raun litið þannig á að styrkur Borgarbyggðar væri endurgjald fyrir leigu á vallarsvæðinu og
félagsheimilinu, en Íslandsmótið greiddi enga beina leigu fyrir aðstöðuna – eins og þó tíðkast víðast
hvar annars staðar.

Æskulýðsnefndin okkar var gríðarlega öflug í starfsemi sinni, að vanda og stóð nefndin fyrir miklu
námskeiðahaldi, knapamerki á flestum stigum og keppnisnámskeiðum, svo lítið eitt sé nefnt. Einnig
var nefndin með sína árlegu unglingaferð í byrjun ágúst, þar sem farið var í tveggja daga hestaferð í
Lambafell og gist þar eina nótt, grillað og haft gaman. Glæsileg skýrsla Æskulýðsnefndar verður kynnt
hér síðar á fundinum og þá komið nánar inná margþætta starfsemi nefndarinnar. Þá má geta þess að
einn félagi okkar úr Skugga, hún Guðbjörg Halldórsdóttir, var valin sem einn af íslensku
þátttakendunum í FEIF Youth Camp 2013, sem haldið var 22.-29. Júlí 2013, í vesturhluta Noregs, milli
Álasunds og Moldö. Styrkti félagið Guðbjörgu til fararinna með lítilsháttar framlagi og vonum við að
þessi þátttaka hennar verði öðrum ungmennum hvatning til að sækjast eftir slíkum viðburðum.
Guðbjörg var félaginu okkar til sóma, eins og við var að búast af henni og var hún glæsilegur fulltrúi
okkar félags á alþjóðavettvangi hestamennskunnar.
Mikið samstarf var á starfsárinu með Hmf. Faxa, í æskulýðsstarfinu og von er til þess að það samstarf
eigi eftir að eflast og halda áfram, í þágu allra ungra hestamanna í Borgarfirðinum.
Beitarmálin hjá okkur voru með svipuðu sniði og verið hefur undanfarin ár en ásókn í hagabeit var þó
heldur meiri en undanfarin ár. 290 hross voru í sumarbeit, 75 hross í hausbeit og 75 hross í
heilsársbeit. Beitarnefndin sér um úthlutun beitarhólfanna og gekk það upp með ágætum og tókst að
útvega beit fyrir þau hross sem sótt var um fyrir, þó naumt hafi það nú kannski verið í ár. Þá sér
nefndin um að framfylgja leigusamningum okkar við Borgarbyggð og Holtslandið. Fundað var með
fulltrúm sveitafélagsins um vanhöld á framkvæmd samningsins og því miður er ennþá sú staða uppi
að hluti af því svæði sem okkur var úthlutað í beitarsamningi er ekki ennþá laust til afnota, þar sem
sveitafélagið hefur ekki klárað málin við þá aðila sem nýtt hafa þessi svæði. Beitarsamningurinn við
Borgarbyggð er með framlengingarákvæði um eitt ár til viðbótar, ef ekki er sagt upp fyrir mitt árið og
er því samningurinn í gildi út næsta ár. Umhverfisfulltrúi sveitaféalgsins sendi á stjórn félagsins drög
að nýjum samningi þann 7. maí 2013 og var þeim drögum svarað skömmu síðan. Síðan má segja að
lítið hafi gerst þangað til um miðjan desember s.l., en þá barst formanni félagsins „Uppsögn á
leigusamningi um beitilandið“, skv. samþykkt Umhverfis-, skipulags- og landbúnarnefndar
sveitafélagsins, „til að hliðra fyrir nýjum sambærilegum samningi sem taka eigi gildi næsta sumar“,
eins og segir í bréfinu. Það kemur reyndar fram í niðurlagi þessarar uppsagnar að „ef eitthvað verður
þess valdandi að ekki náist að ljúka nýjum samningi fyrir lok gildandi samnings þá mun litið svo á að
uppsögn samningsins sé ógild og fyrri samningur framlengist þá um ár“. Það er alveg ljóst að Hmf.
Skuggi hefur áhuga á að ganga til samninga um nýjan beitarsamning við sveitafélagið, en það þarf að
vera á svipuðum nótum og verið hefur og vonandi mun reynast skilningur fyrir því hjá sveitafélaginu
að það sé hagur beggja.
Reiðvegagerð var með allra öflugasta móti á þessu starfsári og er vert að þakka sérstaklega fyrir
öflugt starf þeirra félaga í Reiðveganefnd, undir styrkri forystu Marteins Valdimarssonar.
Framkvæmdafé á starfsárinu er ríflega 3 milljónir króna og hefur mikið miðað í þessum málaflokk á
undanförnum árum. Mikið starf er ennþá framundan í reiðvegagerð út frá félagssvæðinu okkar, eins
og endurbætur á núverandi reiðleiðum og treysti ég þessar ötulu nefnd til að tryggja okkur áfram á
þeirri braut. Skýrsla nefndarinnar verður flutt hér síðar á fundinum og vísa ég því til hennar með
nánari útfærslu á þessum framkvæmdum nefndarinnar.
Umhverfisnefnd félagsins var því miður ekki mikið virk á starfsárinu, þar sem formaður hennar baðst
lausnar fljótlega og má flokka það undir trassaskap formanns félagsins og stjórnar að koma ekki skikki

á forystu í nefndinni og skal undirritaður taka þá ábyrgð á sig. Umhverfismálin eru þó ávallt mikilvæg
fyrir okkar félagsstarf og má segja að þau hafi að einhverju leyti fléttast inn í undirbúning svæðisins
fyrir Íslandsmótið okkar í sumar og starf Vallarnefndar í þess þágu. Það er einnig alveg ljóst að nú um
áramótin er komið að því að öll hesthús í hverfinu okkar eiga að vera með lokaðar taðþrær og því ekki
eftir neinu að bíða fyrir eigendur hesthúsanna, en að koma sínum málum í lag. Það var m.a. rætt við
fulltrúa sveitafélagsins hvort Borgarbyggð tæki að sér að koma á samræmdu losunarkerfi á taðinu og
þá um leið að vinna með okkur að lausnum á tilætluðum frágangi á taðþrónum. Þau mál voru tekin
til vinnslu í stjórnkerfi sveitafélagsins, en því miður eru engar tillögur eða leiðir fyrirliggjandi í því máli,
ennþá að minnsta kosti – vonandi tekst okkur að þoka þessu í rétt horf á næstu vikum og mánuðum.
Fræðslu- og skemmtinefnd félagsins stóð fyrir jáningarnámskeiði þann 20. apríl 2013, sem Gunnar
Halldórsson sá um og einnig sá nefndin um uppskeruhátíð félagsins þann 01. nóvember 2013, þar
sem veitt voru viðurkenningar fyrir árangur barna- og unglinga, ásamt sérstakri viðurkenningu fyrir
ástundun og dugnað við hestamennskuna, sem nú féll í hlut Ísólfs Ólafssonar. Þá voru veittar
viðurkenningar fyrir ræktun kynbótahrossa félagsmanna, í samstarfi við kynbótanefnd.
Kynbótanefnd félagsins stóð fyrir skemmti- og kynnisferð í Vestur-Húnavatnssýslu, þann 04.maí 2013.
Farið var í heimsókn að Lækjarmóti í Víðidal, að Grafarkoti og í hesthúsahverfið á Hvammstanga, þar
sem félagar í Þyt tóku á móti okkur með miklum veitingum, súpu, brauð og drykkjarföng. Ekki skorti
heldur á veisluföngin hjá Ísólfi og Vigdísi að Lækjarmótum og Herdísi og Indriða að Grafarkoti. Var
þetta frábær ferð í alla staða og tóku þátt í ferðinni um 20 félagar. Vonandi getum við endurgoldið
þessar höfðinglegu mótttökur þeirra Þyts-félaga þegar þeir sækja okkur heim.
Ferðanefnd Skugga stóð að vanda að fjöruferð í Rauðanesfjörur, um páskana og síðan var
síðsumarferðin farin 17. ágúst 2013, en að þessu sinni var það eins-dags ferð út frá Svignaskarði.
Starfsemi reiðhallarinnar FAXABORG hefur verið með hefbundnu sniði og má nefna viðburði okkar
þar svo sem KB Mótaröðin, dansleikur með Páli Óskari á síðasta vetrardag (24. apríl) og
Vesturlandssýning 23. mars 2013, en sú sýning var sem fyrr í samstarfi allra félaganna á Vesturlandi.
Vesturlandssýningin þótti takast mjög vel og það eina sem olli hugarangri var það að fullt var út úr
dyrum og því miður þurfti að vísa nokkrum gestum frá þar sem húsrúm reyndist ekki fyrir alla gesti.
Margt fleira væri hægt að tína til af viðburðum í höllinni, en segja má að stanslaus umferða sé þar um
yfir háveturinn – en róast svo yfir sumarmánuði og haustið. Að vísu var reiðhöllin einnig nýtt töluvert
í tengslum við Íslandsmótið í sumar. Fulltrúar okkar í reiðhallarstjórninni og því þeir sem vinnan þar
hefur hvílt mest á eru þau Bjarni Guðjónsson, Ingvar Jóhannsson og Svanhildur Svansdóttir og eru
þeim hér með færðar miklar þakkir fyrir þeirra vinnu í okkar þágu þar.
Reiðhöllin Vindási ehf., sem er félagið sem heldur utan um eignarhaldið á reiðhöllinni, er í góðum
málum og hefur getað staðið við sínar skuldbindingar, þökk sé samningi við sveitafélagið um
hlutafjárframlög og eins hafa félögin Faxi og Skuggi greitt hvort sín 500 þúsundin á ári í hlutafé. Er nú
komið að því að á árinu 2014 verður hlutafélagið búið að greiða upp lán sitt við Arionbanka og höllin
orðin skuldlaus eigendum sínum.
Ráðist var í endurbætur á þakkanti félagsheimilisins okkar hér við Vindásinn á árinu og komu nokkrir
harðsnúnir félagar okkar að því verki og færi ég þeim miklar þakkir fyrir. Útleiga á félagsheimilinu
hefur verið nokkur, svo sem jafnan áður, en það verður nú að segjast að það eru farnar að renna tvær
grímur á okkur um það hvort það sé standandi í því að vera að leigja félagsheimilið út til partý-halds

óskildra aðila, en í tvígang komu upp leiðindi tengt því á árinu. Í annað skiptið voru því miður
leiðindin öll af völdum félaga okkar úr hestamannafélaginu, en nokkrir félagar okkar gerðu innrás í
friðsamt skemmtanahald unglinga og ullu tjóni á húsnæði og sérstaklega á orðspori okkar
hestamanna. Vonandi láta menn sér þetta atvik að kenningu verða og sjá svo til að slíkt endurtaki sig
aldrei aftur hér í okkar félagsheimili. Í hinu tilvikinu var gleðskapur á vegum knattspyrnumanna hér í
bæ og urðu skemmdir á tveimur af nýju borðunum okkar. Knattspyrnumennirnir reyndust þó drengir
góðir og bættu að fullu fyrir tjón sitt. Verkefni okkar framundan er að móta okkur ákveðna stefnu í
útleigu á húsnæðinu og setja fastari reglur um hana, eins þarf að herða á frágangi og þrifum eftir
útleigu og eins eftir að við sjálf höfum nýtt húsnæðið í þágu félagsins. Það gengur ekki að láta það
verða vandamál þeirra sem eru í forsvari fyrir félagsheimilið hverju sinni. Margrét Grétarsdóttir hefur
veitt húsnefndinni forystu og staðið vaktina af stakri prýði, eins og henni er einni lagið og vil ég
sérstaklega færa henni bestu þakkir fyrir sína ómetanlegu vinnu þar. Það er komið að því að við
tökum okkur á með frekara viðhald og endurbætur á félagsheimilinu og standa vonir til að við getum
málað húsið upp á nýtt – að utan allavega – á komandi starfsári, auk þess sem ýmislegt fleira þarf að
gera til að fríska uppá húsnæðið. Leggur stjórnin því áherslu á að verja einhverjum fjármunum úr
sjóðum félagsins til þessa starfs á næsta ári, svo sem lesa má í fjárhagsáætlun sem hér liggur fyrir.
Á árinu 2013 var gengið frá miklum samstarfssamningi milli UMSB og Borgarbyggðar, um
fjárhagsstuðning sveitafélagsins við íþróttahreyfinguna og uppbyggingu íþróttamannavirkja á næstu
árum. Er nú svo háttað málum að öll samskipti íþróttafélaganna við sveitafélagið eiga að fara í
gegnum UMSB og hefur sambandið nú ráðið starfsmann í fullt starf, til að sinna þessum málum. Ekki
var það nú sannfæring undirritaðs að okkar félag ætti heima þarna inní þessum samningi, en þannig
verður það nú víst að vera – þó sýnilegt sé strax að okkar samskipti við sveitafélagið tengjast meira
umsýslu starfssvæðisins okkar hér í hesthúsahverfinu, skipulagsmálum og rekstri mannvirkja, sem er
nú ekki alveg sambærilegt hjá flestum öðrum aðildarfélögum innan sambandsins, nema kannski að
undanskildum golfurunum.
Stjórn Skugga hefur á hverju ári tilnefnt félaga til íþróttamanns ársins, í Borgarbyggð, annars vegar og
til UMSB, hins vegar. Nú er þetta orðið sameiginlegt, með tilkomu samstarfssamningins, sem ég gat
um áður. Nú skal tilnefna til eins íþróttamanns Borgarfjarðar. Stjórn félagsins hefur í þessu tilefni
valið Atla Steinar Ingason, sem íþróttamann Skugga, árið 2013 og hefur hann þar með verið
tilnefndur sem slíkur til íþróttamanns Borgarfjarðar 2013. Atli Steinar er vel að þessari nafnbót
kominn, en hann var sigursælasti knapi okkar Skugga-manna í mótum ársins. Atli Steinar hefur
stundað hestamennsku síðan hann var lítill og keppt á fjölmörgum mótum síðan hann var í
barnaflokki og nú í unglingaflokki. Hann hefur m.a. keppt á tveimur landsmótum og á Fjórðungsmóti
Vesturlands á síðasta ári, fyrir Hmf. Skugga. Við óskum Atla Steinari til hamingju með þessa nafnbót
og vonum að hann nái langt í kjörinu til íþróttamanns Borgarfjarðar, sem nú stendur yfir. Verður Atla
Steinari færð viðurkenning í framhaldi af þessu kjöri okkar, við fyrsta hentuga tækifæri.
Eitt mál vil ég vekja sérstaklega til umræðu hér, áður en ég lík þessari skýrslu minni, en það er vitund
okkar gagnvart öryggismálum hér í hesthúsahverfinu. Það er aldrei of oft ítrekað að hraður akstur
hér um hverfið og næsta nágrenni getur valdið stóru tjóni og slysum á fólki, en einnig hefur athygli
mín verið vakin á því vandamáli að sýnileiki hesta og manna er mjög ábótavant – sérstaklega nú í
svartasta skammdeginu – en notkun endurskinsmerkja á hross og menn geta skipt sköpum, þegar
sambýli akandi umferðar og ríðandi – eða gangandi, er svo mikil sem raun ber vitni, hér í hverfinu.
Það hefur komið fyrir mig og líklega marga fleiri að hafa komið akandi inní hverfið og allt í einu kemur

ríðandi maður, eða gangandi, út úr myrkrinu og ekki á neinn hátt upplýstur eða áberandi, þannig að
slysahætta verður alltaf töluverð. Hugsum þetta mál hvert fyrir sig og tökum okkur á í notkun
endurskinsmerkja eða áberandi fatnaðar í þessu skyni.
Nú hef ég hlaupið yfir það helsta í starfinu okkar í félaginu á liðnu starfsári og reynt að koma sem
flestum atriðum að, en væntanlega hefur eitthvað gleymst, sem vert hefði verið að geta um.
Starfsemi félagsins hefur verið öflug og góð að mati undirritaðs og kraftur og samhugur í
félagsmönnum.
Ég vil að lokum þakka öllum félagsmönnum fyrir gott samstarf á árinu og þá vil ég þakka
sérstaklega þeim fjölmörgu félagsmönnum sem starfað hafa í nefndum félagsins, eða sinnt öðrum
verkefnum fyrir það, á starfsárinu.
Vil ég því næst færa meðstjórnarmönnum mínum miklar og góðar þakkir fyrir frábært samstarf á
árinu, en þau hafa að mínu mati verið öflug í samstarfi og lagt mikið að mörkum við starfið í
félaginu okkar. Það hefur verið mér sannur heiður að vinna með þessu ágæta fólki í stjórninni.
Ég ætla að nota tækifærið að endingu til að færa sérstakar þakkir til Helgu Bjarkar Þorsteinsdóttur
og Guðríðar Hlífar Sigfúsdóttur, stjórnarmanna, en þær hafa ákveðið að kveðja stjórnina í bili og
biðjast nú undan endurkjöri, en aðrir stjórnarmenn munu gefa kost á sér til áframhaldandi
stjórnarsetu.
Sjálfur hef ég ákveðið að gefa kost á mér áfram sem formaður félagsins, ef vilji er til þess af hálfu
félagsmanna, en það er nokkuð ljóst í mínum huga að þetta verður síðasta starfsár mitt sem
formanns félagsins og gef ég félagsmönnum því ágætan tíma til að finna sér nýjan formann, að
loknum þessu komandi starfsári.
Læt ég nú máli mínu lokið og þakka gott hljóð!
Stefán Logi Haraldsson, formaður

