
45. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 

var haldinn föstudaginn 21. mars 2014 

í Bændahöllinni og hófst kl. 10:00. 

 

Fundinn sátu: Örn Bergsson formaður, Elín R. Líndal, Snorri H Jóhannesson, Sigurður Jónsson. 

Guðrún M.Valgeirsdóttir komst ekki til fundar vegna veðurs og ófærðar, en var í síma og tók þátt í 

fundinum þannig. Örn Bergsson stjórnaði fundi og Snorri Jóhannesson ritaði fundargerð. 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 

Samþykkt. 

 

2. Stjórn skiptir með sér verkum. 

Þar sem Óðinn Sigþórsson baðst undan endurkjöri á sl. aðalfundi var varamaður hans í stjórn, 

Snorri Jóhannesson, kosinn í hans stað, Snorri baðst undan því að taka við stöðu Óðins sem 

varaformaður og varð niðurstaðan sú að Elín Líndal tók að sér að gegna þeirri stöðu en Snorri tók 

að sér að vera ritari, þá verður Guðrún María áfram gjaldkeri og Sigurður Jónsson meðstjórnandi. 

 

3. Funda- og ferðakostnaður. 

Ákveðið að hafa það óbreytt frá fyrra ári. 

 

4. Innheimta félagsgjalda. 

Rætt var um niðurfellingu ógreiddra félagsgjalda, t.d. hvort rétt væri að fella niður gamlar skuldir 

og senda nýja gíróseðla. Ákveðið að endurskoða lög samtakanna hvað þetta varðar og leggja fyrir 

næsta aðalfund. 

 

5. Náttúrupassi. 

Örn, fól Sigurði Jónssyni að kynna stöðu þess máls en Sigurður er fulltrúi samtakanna í 

samráðsnefnd um málið. Lagði hann fram drög að frumvarpi ráðherra og einnig breytingatillögu 

sem hann hafið unnið og hugðist leggja fram á næsta fundi í samráðsnefndinni. Athygli vakti að 

frumvarpið væri komið (drög) fram þótt samráðsnefndin hefði ekki skilað af sér og ætti eftir að 

halda einn fund. Nokkrar umræður urðu um þetta mál. Allir sammála um að brýnt væri að gæta 

hagsmuna landeigenda hvað þetta mál varðar. Samþykkt var að Sigurður skrifaði greinargerð og 

sendi stjórnarmönnum til skoðunar og athugasemda eftir atvikum. 

 

6. Önnur mál. 

Örn sagði frá væntanlegum fundi með forsætisráðherra, hvar ræða skyldi endurupptöku 

þjóðlendulaga, þar sem okkar krafa um endurupptökuákvæði yrði rædd. Þá nefndi Örn að til stæði 

að endurskoða jarðalög og að í þeirri vinnu væri brýnt að samtökin hefðu aðkomu að málum, t.d. 

með fulltrúa í nefndinni sem fengi það verkefni. 

Ákveðið að næsti stjórnarfundur yrði þriðjudaginn 15. apríl kl: 10, væntanlega á sama stað í 

Bændahöllinni. Fleira ekki gert og fundi slitið.  

 


