
 

25. maí 2016 

Aðalfundur FIE 
Reykjavík Hótel Natura kl.10:00 

1. Skýrsla um störf félagsins á liðnu starfsári 
a. Rakel Ásgeirsdóttir, félagsmaður, kjörin fundarstjóri og Gréta Gunnarsdóttir, 

félagsmaður, kosin fundarritari.  
b. Lögmæti fundar: Fundarstjóri kannar lögmæti fundar. Boðað var til aðalfundar með 

tölvupósti  þann 9. maí sl., þ.e. með meira ein 14 daga fyrirvara og var því löglega til hans 
boðað.  Fundurinn er því, með samþykki félagsmanna, bær til að taka ákvörðun um þau 
málefni sem greind eru á dagskrá.   

c. Fundarstjóri gerir þá tillögu um að umræður um skýrslu stjórnar og endurskoðaðan 
ársreikning félagsins verði sameinaðar. Samþykkt. 

 
2. Skýrsla stjórnar og ársreikningur félagsins lagt fram til samþykktar 

a. Ágúst Hrafnkelsson, formaður félagsins, fer yfir skýrslu stjórnar. 
b. Sif Einarsdóttir, gjaldkeri félagsins, gerir grein fyrir reikningum félagsins.  
c. Orðið gefið laust um skýrslu stjórnar og endurskoðaða reikninga.  

i. Ástráður Karl Guðmundsson vekur máls á að IA blaðið er ekki lengur sent til 
félagsmanna FIE. ÁH bendir á að gagnvirka útgáfa blaðsins er virkari en blaðið 
sjálft og fólk sé að missa af ákveðnum þáttum sem boðið er upp á með því að 
skoða eingöngu pappírsritið. SE bendir líka á utanumhaldið um það ef sumir fái 
blaðið sent og aðrir ekki. 

ii. Kristín Baldursdóttir spyr út í fjármagnstekjur félagsins, hvort leitað sé tilboða 
varðandi ásættanlega ávöxtun sjóðs félagsins. SE bendir á að félagið sé með einn 
greiðslureikning og einn vaxtaberandi reikning og að þetta sé gott skoðunarefni 
fyrir nýja stjórn. 

d. Fundarstjóri ber upp tillögu um að aðalfundur staðfesti ársreikninga félagsins fyrir árið 
2015. Samþykkt. 

 
3. Breytingar á samþykktum 

a. Engar tillögur bárust stjórn og stjórn lagði ekki til breytingar að þessu sinni. Engin tillaga 
um breytingar fylgdi því fundarboðinu og þar af leiðandi ekki um slíkar breytingar að 
ræða á þessum aðalfundi. 

 
4. Kosning stjórnarmanna 

a. Þeir aðilar sem bjóða sig fram til setu í stjórn félagsins eru eftirfarandi:  
i. Guðjón Viðar Valdimarsson (gefur kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu) 

ii. Sigrún Lilja Sigmarsdóttir (gefur kost á sér) 

iii. Ingunn Ólafsdóttir (gefur kost á sér) 

Sitjandi stjórnarmenn sem kosnir voru til tveggja ára á síðasta aðalfundi eru: 

 Ágúst Hrafnkelsson (kjörinn til tveggja ára á síðasta aðalfundi) 

 Björn Snær Atlason (kjörinn til tveggja ára á síðasta aðalfundi) 

Engin mótframboð komu fram og eru því eftirtaldir aðilar sjálfkjörnir stjórnarmenn félagsins. 
 
  



 

 

5. Kosning formanna nefnda skv. 7. gr. 
a. Næst á dagskrá er kosning formanna nefnda skv. 7. gr. samþykkta félagsins.  

i. Halldór Pétursson gefur kost á sér sem formaður alþjóða og staðlanefndar   
ii. Guðmundur I. Bergþórsson gefur kost á sér sem formaður fræðslunefndar. 

 
Engin mótframboð komu fram og eru því eftirtaldir aðilar sjálfkjörnir formenn nefnda félagsins 

 
6. Kosning skoðunarmanns (annað hvert ár) 

a. Fundarstjóri ber upp þá tillögu um að Sigrún Guðmundsdóttir, skoðunarmaður, verði 
áfram skoðunarmaður félagsins. Samþykkt. 
 

7. Ákvörðun félagsgjalds 
a. Stjórn FIE leggur til óbreytt félagsgjald, kr. 13.500 
b. Ástráður Karl Guðmundsson leggur til að félagsgjöldin verði hækkuð í kr. 17.500. SE 

bendir á að félagið eigi ágætan sjóð (ca. kr. 6.000.000) og að 13.500 hafi verið hugsað til 
að auka líkurnar á því að félagsmönnum fjölgi. Guðmundur I. Bergþórsson tekur undir 
með Ástráði um hækkun félagsgjalda og bendir á að félagið mætti hafa úr meiru að spila 
til að hafa meira gildi í alþjóðaumræðunum og geti styrkt fólk til þátttöku í alþjóða 
nefndarstarfinu. SE segir að stjórn hafi frekar miðað að því að eyða pening í e-ð sem allir 
félagsmenn njóta, t.d. við endurmenntun. Guðmundur I. Bergþórsson bendir þá á það á 
móti að það kostar að taka þátt í alþjóðastarfinu og að félagið geti tæplega staðið undir 
t.d. endurmenntunareininga-framboði m.v. núverandi umsvif. Með aðeins hærra 
félagsgjaldi væri hægt að bjóða fólki í endurskoðunarnámi að vera frítt fyrsta árið í FIE. 
Það kostar aðeins meira að gera aðeins meira og félagsmenn virðist hafa áhuga á því. Og 
til að það gangi eftir þarf að hafa úr einhverju að moða. SE segir að við séum fá og að 
einnig séu fá fyrirtæki sem eru með stórar endurskoðunardeildir, kannski um 5 fyrirtæki 
fyrir utan stóru endurskoðunarstofurnar og þá er þetta orðinn dálítill pakki fyrir fyrirtæki 
að greiða félagsgjaldið fyrir sitt fólk. Reynslan hafi sýnt að þegar fyrirtæki borgar ekki 
félagsgjöldin þá hættir fólk í félaginu því það tímir ekki að greiða þetta sjálft. ÁH styður 
Ástráð um hækkun félagsgjalda. 

c. SE kemur með tillögu um að hækka félagsgjaldið upp í kr. 14.500 
d. Atkvæðagreiðsla: 

i. 2 samþykkja kr. 13.500 
ii. 10 samþykkja kr. 17.500 

iii. 6 samþykkja kr. 14.500 
 

Tillaga Ástráðs um að hækka félagsgjöldin upp í kr. 17.500 er samþykkt. 
 
8.      Önnur mál 
 Orðið gefið laust. Enginn tók til máls. Fundi slitið. 
 


