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Skýrsla stjórnar um starfsemi liðins árs 
 
Forseti,Björn Traustason flutti skýrslu stjórnar. 
 
Veturinn 2017-2018 var rólegri kantinum.   Snjóalög lítil framanaf mörkuðu starfið.  Landssambandið 
studdi við deildir í uppbyggingu öryggismála.   
Fulltrúar LÍV sóttu fund hjá umhverfisráðuneytinu vegna hálendisþjóðgarðs og fylgjast með 
umræðunni.  Þá tekur LÍV þátt í starfi SAMÚT. 
 
Borgandi félagsmenn í dag eru 547.  Skráðir um 700.  Skipting milli félaga: 
 

• REYK-LÍV 292 (275 2017) 

• EY-LÍV 196 (188 2017) 

• SNÆ-LÍV 59 (54 2017)  
 
Myndavélar 
Í dag eru 7 staðsetningar 
 

• Landmannalaugar 

• Laugafell,  vélin hefur verið tekin niður á sumrin en fer upp fljótlega 

• Trolli – Skagafirði verður gangsett með haustinu 

• Ólafsfjörður – Kleyfar verður sett upp í haust 

• Lambi Verðið að uppfæra og fer í uppsetningu í haust. 

• Mosaskarð verður gangsett með haustinu 



• Varðan fær nýja vél núna í haust 
 
Vefur 
Búið er að útbúa nýja vefsíðu en vefhýsingarfyrirtækið hefur hætt þjónustu við þá gömlu og mun 
loka server í haust.   Nýja síðan verður áfram þróun þrátt fyrir að verða sett í loftið í þeirri mynd sem 
hún er núna.    
 
 
 
 
Skýrslur svæðafélaga 
 
Ey-Lív 
 
5. okt. 2017. Aðalfundur á Greifanum.  Kosin var ný stjórn. 
 
21. okt. 2017.  Aðalfundur LÍV á Hveravöllum. 
 
25-26 nóv. 2017.  Vetrarlíf 2017 sýning.  Gekk ótrúlega vel miðað við veðurskilyrði. Á tímabili voru 
menn farnir að spá í að slá sýningu af vegna ófærðar og voru sunnlendingar sumir að koma í hús 
allveg fram á síðustu stundu.    
 
25. nóv. 2017.  Árshátíð LÍV haldin í Hlíðarbæ.  Stebbi Gull sá um veislustjórn, Bautinn um 
kræsingarnar og Hamrabandið lék fyrir dansi.  Mæting var býsna góð og heppnaðist hátíðin mjög vel. 
 
12. jan. 2018.  Nýársgleði hjá Tryggva Aðalbjörns með mjög eftirminnilegum veitingum.   
 
25. jan. 2018.  Félagsfundur á Greifanum. Dagskrá LÍV + EY-LÍV kynnt. Farið yfir viðhald vélsleða. 
 
22. feb. 2018.  Félagsfundur hjá Súlum.  Fulltrúi frá Súlum fór yfir fyrstu hjálp á slysstað. 
 
23. mars 2018. Sleðaspyrna í Hlíðarfjalli eins og svo oft áður. 
24. mars 2018. Snowcrosskeppni norðan við skíðahótelið í Hlíðarfjalli. 
 
3. apríl 2018.  Félagsfundur á Greifanum.  Gummi Skúla kynnti 2019 línuna hjá Polaris og Gummi 
Braga kynnti það nýjasta frá Arctic Cat. 
 
6-8. apríl 2018.  Kerlingarfjöll. 
 
3. maí 2018.  Félagsfundur í heimabúðum Hesju þar sem félagsmenn fengu að kynnast vöruframlagi. 
 
8. Júní.  Vorslútt Ey-lív var haldið á verkstæðinu hjá Kidda Kubb.  Þar gæddu félagar sér á grillmat og 
viðeigandi drykkjum. 
 
 
Snæ-lív          laga.................... 
 
Páll Sighvatsson kynnti starfsemina, 
Starf byrjaði á aðalfund rétt fyrir Hveravelli. Fyrsti fundur í des, farið í þrettánda ferð í Trölla með 
myndavél.  Fyrirlestur með Odd Sigurðsson í mars.  Í febrúar var haldin verkleg ýlaæfing.  
félagsfundur fyrir Kelló 



Skagfirðingar mættu svo í Kelló.  
 
Lokið var við plan.  
20 ára afmæli haldið 20 apríl með túr um Tröllaskagann og grill í Tjarnarbæ um kvöldið.  Mikil vinna 
við að setja upp myndavél. Vélin virkaði vél þá tvo mánuði sem hún var uppsett. Góð reynsla af 
vélinni.  
1.okt aðalfundur haldinn, nýr maður inn í stjórn Friðrik Þór Ólafsson.  
Fín mæting á kynningarfund í haust. Hugmyndir um að færa þann fund framar 
og boða menn að sunnan. Jákvætt andrúmsloft í Skagafirði, aðeins fjölgun og nýjir menn að koma 
inn. 
 
Lív-Reykjavík 
 
Starfsárið 2017-2018 hófst á aðalfundi LÍV Reykjavík 16 október 2017 í húsnæði Arma þar sem ný 
stjórn var kosin. Nýjir í stjórn voru kosnir Arnar Bergmann og Steinþór Ólafsson. Úr stjórn fóru 
Róbert Reynisson og Gunnar Sigurðsson.  
Þann 21 október var haldin Aðalfundur LandsLÍV á Hveravöllum og var þátttaka sunnanmanna mjög 
góð.  
Annar félagsfundur var haldinn í húsnæði GKG þann 15 nóvember þar sem félagið bauð 
félagsmönnum upp á léttar veitingar ásamt myndasýningu frá USA, kynningu á Vetrarlífssýningunni 
fyrir norðan ásamt kynningu sleðaumboðanna á 2018 árgerðunum. 
Helgina 25 – 26 nóvember hélt EYLÍV að vanda árlega Vetrarlífssýningu. Árshátíð var haldin sömu 
helgi og vel sótt af sunnanmönnum sem og heimamönnum. Veður dagana fyrir helgina setti strik í 
reikninginn og gekk sunnanmönnum misjafnlega að komast norður en allir komust að endingu og var 
t.d  húsfyllir á árshátíðinni.  
Jólahittingur var haldin að vanda í Garmin búðinni þann 15 desember þar sem Rikki og félagar 
kynntu nýjustu vörur. 
Snjóflóðanámskeið var haldið 14 og 15 febrúar. Fyrra kvöldið var einnig kynning á VHF verkefni 4x4 
klúbbsins sem LÍV er aðili að.  Bóklegt námskeið fór fram í sal GKG þar sem byrjað var á léttum 
veitingum í boði LÍV og verklegt námskeið var haldið kvöldið eftir. Ferða og útivistarfélaginu 
Slóðavinum var boðið með á námskeiðið þar sem æ fleiri hjólamenn ferðast að vetrarlagi, einnig var 
LÍV félögum kynnt starfsemi Slóðavina. Snjóflóðanámskeiðið var í umsjón Flugbjörgunarsveitarinnar í 
Reykjavík.  
Þann 22 mars héldum við GPS námskeið og fengum fyrirlestur um sprungur og sprungukort. Rikki 
Garmin hélt góða tölu um helstu atriði varðandi rötun og notkunarmöguleika Garmin tækja og Björn 
Oddsson jarðfræðingur sagði frá mjög áhugaverðu verkefni sem nefnist Sprungukort af íslenskum 
jöklum. Fundurinn var haldin að venju hjá GKG og voru veitingar í boði LÍV.  
Landsmót LÍV var haldið helgina 6-9 apríl í Kerlingafjöllum og gekk vel og verður var frábært. 
Á vormánuðum kom Tony Jenkins í samstarfi við Ellingssen og kenndi sleðamönnum aksturstækni. 
Skipulagðar hópferðir LÍV Reykjavík voru ekki á starfsárinu, aðallega vegna rysjóttar tíðar og  lélegra 
snóalaga framanaf en þrátt fyrir það var snjór fram eftir vori hér sunnanlands eftir kaldan og 
úrkomusaman maí.  
Ekki má gleyma Snjócrossmóti sem haldið var í Hlíðarfjalli á Akureyri þann 24 mars en snjócross 
hefur verið í nokkurri lægð undanfarin ár. Sleðaspyrna var haldin sömu helgina fyrir norðan. 
 
Stjórn hélt 9 fundi á starfsárinu auk þess að vera í síma og tölvupóstsamskiptum varðandi ýmis mál. 
Ber að þakka aðstoð og velvilja fjölmargra félagsmanna sem stjórn leitaði til á starfsárinu.  
Undanfarin ár hefur stjórn leitast við að halda fræðandi félagsfundi með áherslu á slysa og forvarnir 
vélsleðamanna sem ferðast oft fjarri alfaraleiðum. Má sérstaklega nefna að fasta liði  eins og 
skyndihjálpar og snjóflóðanámskeið, bæði bókleg og verkleg. Næstu ár þarf einnig að huga að 



aðgengismálum í samráði við sveitarfélög og Vegagerðina varðandi lagfæringar á slóðum og gerð 
bílastæða.  
 
Síðustu mánuði og ár sjáum við og heyrum að sífellt er þrengt að ferðafrelsi á Íslandi. Takmarkanir á 
aðgengi og umferð verða æ algengari og þurfa félagar LÍV og stjórn að huga sérstaklega að þeim 
málaflokki til að tryggja aðgengi okkar að akstri á snjó, hvort heldur sem á láglendi eða á hálendi 
Íslands. Með aðkomu félags eða stjórnarmanna LÍV  hjá þeim stofnunum og ráðum sem hafa með 
málin að gera getum við komið fram óskum Vélsleðamanna.  Á sama tíma þarf að brýna fyrir 
félagsmönnum að sýna landi og öðrum ferðahópum virðingu og tillitssemi.  
 
 
Endurskoðaðir reikningar lagðir fram og skýrðir 
 
Rekstartekjur ársins 2018 2.926.928 
Rekstrargjöld ársins 2018 2.572.135 
 
Hagnaður tap ársins  354.793 
 
Eigið fé    6.644.105 
 
 
Ársreikningur samþykktur samhljóða 
 
Fjárhags- og framkvæmdaáætlun næsta starfsárs 
 
500.000 heimild vegna myndavéla var framlengd um ár 
Stjórn var veit fjárheimild til að nota allt að 1.000.000.- í tilfallandi kostnað í þágu félagsins. 
Rætt um að binda allt að 50% peningalegra eigna á hávaxtareikning.   
Heimild stjórnar frá fyrra ári vegna ýlaskiltis í Skagafirði framlengd um eitt ár. 
 
 
 

Ákvörðun um félagsgjald og skiptingu þess  
 
Samþykkt 5500kr kr félagsgjald ásamt óbreyttri skiptingu 
 
Ákvörðun um félagsgjald þeirra félaga sem hafa aukaðild að sambandinu  
 
Samþykkt 5500kr 
 

Lagabreytingar  
 
Engar lagabreytingar á þessum aðalfundi lagðar til.   
 
Umræður um skyldu til að gefa út tímaritið Vélsleðann, ekki er tiltekiðí lögum að gefa þurfi út 
Vélsleðann á hverju ári.    Samþykkt að halda þessari heimild óbreyttri. 
 
 

Ný stjórn kynnt  
 
Páll Sighvatsson var kjörinn forseti til tveggja ára. 



 
Frá LÍV-Reykjavík eru Arnar Bergmann og Hjörleifur Björnsson 
Frá Eyjafirði eru Gunnar Örn Gunnarsson og Tryggvi Tryggvason 
Frá Snæ-LIV eru Björn Svavarsson og Halldór Hlíðar Kjartansson 
Varamaður frá Ey-LÍV er Hólmgeir Sigurgeirsson, Snæ-LÍF Jóhann Rögnvaldsson og frá LIV-Reykjavík 
Valdís Silvía Sigurbjörnsdóttir. 
 
 

Kosnir tveir skoðunarmenn og einn til vara  
 
Jóhann Oddgeirsson og Ólafur Jóhann Ólafsson kosnir skoðunarmenn.  Eiríkur Jónsson til vara. 
 
 

Ákvörðun um næsta landsfund  
 
Næsti aðalfundur verður haldin á Hveravöllum fyrstu helgi í október 2019 
 
Önnur mál  
 
 
Tillaga um hlutverkaskipting milli deilda og landssambands var samþykkt. 
 
 
Landssamband 
 
Tilgangur landssambandsins er að vinna að sameiginlegum öryggis og hagsmunamálum 
vélsleðamanna.  
 

• Stuðla að góðri umgengni vélsleðamanna og vernd náttúru landsins 

• Koma fram gagnvart stjórnvöldum í málum er varða vélsleðamenn á landsvísu. 

• Öryggismál, forvarnir og eftirfylgni 

• PR mál er lítur að vélsleðamönnum öllum. 

• Heldur úti heimasíðu og samfélagsmiðlum um málefni félagsins og aðildarfélaga. 

• Vefmyndavélar,  rekstur og útvegun búnaðar 

• Samstarf Samút og aðra umhverfis- og náttúruverndaraðila. 
 
 
Deildir 
 

• Hagsmunamál í nærumhverfi 

• Tryggja núverandi og útbúa nýtt aðgengi að snjó.  Merkingar.  

• Námskeið 

• Félagsfundir 

• Skipulagðar ferðir 

• Samkomur 

• Sala á vörum merktum LÍV.  Nýtist sem fjáröflun deilda. (peysusala og fl.) 

• Skiptast á að halda Vetrarlíf sýningu og árshátíð. 

• Skiptast á að halda Landsmót LÍV í Kerlingafjöllum. 
 
 



Deildir geta sótt um styrki til LÍV um stærri verkefni t.d. aðgengismál.  Það fer þannig fram að deildir 
með tillögur fyrir landssamband vegna atriða sem falla innan hlutverks þess og sjá eftir atvikum um 
framkvæmd.   Styrkumsóknir eru lagðar fram á aðalfundi til afgreiðslu. 
 
 
Áhersla í starfi 
 
Aðalfundur var sammála um að leggja þurfi áherslu á tryggja hefðarrétt LÍV á helstu vélsleðasvæðum 
þar sem ljóst er að í framtíðinni mun líklega verða reynt að þrengja rétt vélsleðamanna til að ferðast. 
Þetta verði gert með því að koma upp plönum og merkja þau LÍV.  Þá einnig að setja skilti LÍV við þá 
vegi sem félagið hefur gert og/eða stutt við fjárhagslega.   Sunnanlands var rætt um gerð plans við 
Rauðuskál og Vörðu. 
 
 
Vefur 
 
Stofnuð verði vefnefnd með einum aðila frá hverri deild.  Vefnefnd mun halda um þróun vefsins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundi slitið kl. 18.00 


