Fundur: Landsfundur í Staðaskála Hrútafirði.
Dagsetning 21.október 2000.
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Formaður setur fund kl.14:00.
Fundarstjóri sam ykktur Sævar Reynisson og ritari Leif Österby.
Kjörnefnd starfar.
Skýrsla stjórnar L.Í.V.
Flutningsmaður Jón Birgir formaður.

5. Ársreikningar.
Gjaldkeri fer yfir ársreikninga og útskýrir á. Reikningar bornir upp til sam ykktar og sam ykktir samhljóða.
6. Skýrslur félaga.
L.Í.V. Reykjavík - Þorbjörn Sigurðsson
Ey-L.Í.V - Elías Höskuldsson
Snæ-L.Í.V - Jóhann Rögnvaldsson
7. Fjárhags- og framkvæmdaáætlun næsta árs.
Rætt var um að fá fagmenn og uppfæra heimasíðu L.Í.V. Formaður segist vera búinn að fá tilboð í á
vinnu. Sævar ræddi um jákvæðni af góðri heimasíðu. Umræður urðu um kynningar á vélsleðaí róttinni.
Þorbjörn ræddi um að félögin létu vita af stærri ferðum og vélsleðaumboðin líka ef ferðir væru á döfinni hjá
eim.
Formaðurinn ræddi um slys og skemmdir á landi og taldi að að væri orðið betra mál og jafnframt
jákvæðari umfjöllun um í róttina, enn fremur ræddi hann um að láta útbúa tékklista fyrir ferðir
vélsleðamanna og setja hann á heimasíðu L.Í.V.
Gjaldkeri ræddi um að merkja á sem væru með ýlur og sýndi hugmynd af merki sem hann hafði búið til.
Þorbjörn spurði um "gáminn" á Hveravöllum, ennfremur taldi hann að að yrfti að merkja L.Í.V. gáminn
til að sýna hver ætti hann. Þá taldi hann að að yrfti að endurnýta rafhlöðu og kaupa rafsuðu.
Formaður ræddi ágæti rekstraráætlana og bar fram tillögu um að setja allt að 400 úsund í heimasíðu og
kynningar, að var sam ykkt samhljóða.
Spurning kom frá Snæ-L.Í.V. um fjárveitingar frá L.Í.V. vegna vegaframkvæmda og var vel tekið í að og
ví vísað til stjórnar.
8. Ákvörðun um félagsgjöld og skipting ess.
Sam ykkt óbreytt.

9. Ákvörðun um félagsgjöld eirra félaga sem hafa aukaaðild að sambandinu.
Sam ykkt óbreytt.
10. Lagabreytingar.
Engar tillögur bárust og lög óbreytt.
11. Kosin stjórn samkvæmt 7. gr. sambandslaganna.
Kosning formaður: Jón Birgir Jónsson.
Kosning tveir aðalmenn: Þór Kjartansson Reykjavík og Leif Österby Selfossi.
Kosning varamaður: Björn Þorbjörnsson Borgarnesi
Einróma sam ykkt.
12. – 13. Kosnir 2 skoðunarmenn.
Endurkosnir: Eiríkur Jónsson og Vilhelm Ágústsson.
Til vara: Tómas Búi Böðvarsson
Einróma sam ykkt.
14. Ákvörðun um næsta aðalfund.
Fram kemur tillaga um 29.september 2001 á Hveravöllum og var hún sam ykkt samhljóða.
15. Önnur mál.
Formaður ræddi um að segja L.Í.V. úr sambandi við Landssamband Íslenskra akstursí rótta (L.Í.A.).
Málið var rætt og kom síðan tillaga um að segja L.Í.V. úr sambandi við L.Í.A
Tillagan sam ykkt samhljóða.
Agnar Pétursson talaði um að að yrfti að prenta nýja fána, til að vekja athygli á félaginu og hengja á upp á
fundum og öðrum uppákomum á vegum félagssins.
Sam ykkt að stjórnin léti prenta fána.
Ábending kom um að kynna umboðum tímasetningar á fundum deildanna.
Rætt var um að áminna félög um að senda inn ársreikninga til L.Í.V.
Ábending kom um að halda utan um að skrifa sögu L.Í.V.
Tryggingamál voru rædd og var mönnum bent á að ræða au mál við sín tryggingarfélög, ennfremur að stjórnin

myndi ræða við tryggingarfélög og athuga hver svör eirra væru.
Formaður akkaði fyrir traustið að kjósa sig aftur sem formann og bauð nýja stjórnarmenn velkomna í stjórn og
akkaði fráfarandi stjórnarmönnum fyrir vel unnin störf. Fundarstjóri akkaði fundarmönnum fyrir góðan og
málefnalegan fund og sleit síðan fundi.

