
33. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 

var haldinn föstudaginn  20. janúar 2012 

á Hótel Sögu og hófst kl. 11:30. 

 

 

 

Fundinn sátu: Örn Bergsson, formaður, Sigurður Jónsson, Gunnar Sæmundsson,  

Óðinn Sigþórsson og Guðný Sverrisdóttir. Formaður stjórnaði fundi, Gunnar ritaði 

fundargerð. 

 

Dagskrá: 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

2. Undirbúningur aðalfundar. 

3. Önnur mál. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerðin hafði verið send stjórnarmönnum. Athugasemdir bárist ekki og skoðast 

hún því samþykkt. 

 

2. Undirbúningur aðalfundar. 

Aðalfundur samtakanna verður haldinn á Hótel Sögu 16. febrúar nk. og hefst kl. 13:00. 

Fundarstjórar verða Óðinn Sigþórsson og Guðný Sverrisdóttir. Leitað hefur verið til Tjörva 

Bjarnasonar um að rita fundargerð og hefur hann samþykkt það. Það er verið að vinna að gerð 

ársreiknings, sem verður tilbúinn fyrir fundinn. Að loknum aðalfundi verður haldið málþing 

um eignarrétt landeigenda. 

 Stjórnin samþykkti að leggja eftirfarandi tillögu fyrir fundinn um hækkun á árgjöldum 

til samtakanna: 

Einstaklingar greiði  kr.  6.000 

 Lögaðilar greiði    kr.  18.000 

 Sveitarfélög með innan við 500 íbúa greiði kr.  36.000 

 Sveitarfélög með 501 til 5000 íbúa greiði kr. 65.000 

 Sveitarfélög með 5001 íbúa eða fleiri greiði kr. 120.000 

 

Þá samþykkti stjórnin að á aðalfundinum yrði skipuð kjörnefnd, sem gerði tillögur til 

fundarins um stjórn, varastjórn og skoðunarmenn. Fundarstjórum var falið að gera tillögu á 

fundinum um  

þrjá einstaklinga í nefndina.   

 Örn og Guðný semja fundarboð, sem sent verður öllum skráðum félögum. Auk þess 

verði fundurinn og málþingið auglýst í fjölmiðlum. Einnig verði völdum aðilum send 

tilkynning um málþingið. 

 Þá var Erni falið að ræða við Atla Rúnar Halldórsson um að vera á fundinum til að 

taka saman efni fyrir fjölmiðla. 

 

 Málþing um eignarrétt landeigenda: 

 Málþingið hefst kl. 15:00 

Frummælendur verða:  

 Róbert Spano hrl. Hann fjallar um:  „Vernd eignarréttar samkvæmt MSE og réttur 

landeigenda.“ 



 Karl Axelsson hrl. Hann fjallar um:  „Hversu langt verður gengið?“ Fáeinar 

hugleiðingar um heimildir almenna löggjafans til inngripa í stjórnarskrárvarinn eignarrétt 

landeigenda. 

 

3. Önnur mál. 

  Stjórnin lýsti mikilli ánægju með nýja heimasiðu samtakanna, sem Halla Tinna 

Arnardóttir hefur sett upp, og kann henni miklar þakkir fyrir hennar starf.  Rætt var um að 

kynna þurfi síðuna og auglýsa hana. Örn og Guðný munu skoða það frekar. 

 Örn og Óðinn greindu frá fundi sem þeir sátu í morgun, í Umhverfisráðuneytinu um 

nýjar tillögur um friðun sjófugla. 

 Formaður sagði frá því að Landssamband skógarbænda óskar eftir fundi með stjórn 

LLÍ. Samþykkt var að koma slíkum fundi á hið fyrsta að loknum aðalfundi. 

 Staðfest var ákvörðun, sem tekin var í síma og með tölvusamskiptum, um að Guðný 

yrði fulltrúi í nefnd um Landsskipulag. Nefndin er tekin til starfa og hefur Guðný mætt á einn 

fund. 

 Ákveðið var að halda stjórnarfund 16. febrúar kl. 11:00 þar sem lokahönd yrði lögð á 

undirbúning aðalfundar. 

 

Fleira ekki fyrir tekið. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson 

 

 


