
Aðalfundur MTB 

Dags. 18/11/2019 

Fundarstjóri: Orri Huginn 

Fundarritari: Sindri Þór 

 

Dagskrá fundarins: 

1. Setning fundar. 
2. Skýrsla stjórnar fyrir leikárið 2018/2019. 
3. Reikningar félagsins fyrir rekstrarárið 2018. 
4. Lagabreytingar. 
5. Kosning stjórnar. 
6. Önnur mál. 

 

1. Framkvæmdastjóri MTB, Friðrik Friðriksson, setur fundinn, kynnir dagskrá, staðfestir að löglega 
hafi verið boðað til fundarins og tilnefnir formann SL, Orra Huginn, sem fundarstjóra. Fundurinn 
samþykkir tillöguna einróma. 

2. Formaður stjórnar MTB, Ólöf Ingólfsdóttir, les skýrslu stjórnar. 
- Umræður: 

o Fundarmaður, Vignir Rafn Valþórsson, leggur áherslu á mikilvægi þess að Tjarnarbíó 
fái fjármagn svo húsið geti búið yfir nægilegum fjölda starfsmanna. 

o Framkvæmdastjóri MTB skýrir samskipti sín, stjórnar og hússins við Reykjavíkurborg 
varðandi framlag borgarinnar til hússins og aukningu þar á. 

o Tillaga frá fundarmanni, Kolbrúnu Halldórsdóttur: Framundan er árlegur fundur BÍL 
með borgarstjóra. Tjarnarbíó ætti að setja sig í samband við viðeigandi aðildarfélag 
BÍL og tryggja að minnst sér á húsið og starfsemi þess. 
 Framkvæmdastjóri MTB hafði samband við Forseta BÍL, Erling Jóhannesson, 

og er málið komið í farveg. 
3. Framkvæmdastjóri MTB fer yfir og skýrir ársreikninga félagsins fyrir rekstrarárið 2018 sem unnir 

eru af Endurskoðun Flókagötu. 
- Umræður: 

o Tillaga frá fundarmanni, Kolbrúnu Halldórsdóttir: Setja ætti reikninga og skýrslu 
stjórnar á vef félagsins. 
 Framkvæmdastjóri MTB tekur verkefnið að sér. 

o Framkvæmdastjóri MTB skýrir flokkun á tekjum í rekstrarreikningi og breytingar þar 
á frá fyrra rekstrarári í kjölfar fyrirspurnar frá fundarmönnum. 

o Fundarmenn samþykkja reikningana einróma. 

 



4. Formaður stjórnar MTB leggur lög félagsins fyrir fundinn auk lagabreytingatillagna stjórnar og skýrir 
fyrir fundarmönnum. Formaður ber í kjölfarið tillögurnar undir fundarmenn til samþykktar, hverja á 
fætur annarri: 

- Kosning: 
o Breytingartillögur  á 1.gr. – 5.gr. 

 Fundarmenn samþykkja einróma. 
o Breytingartillaga á 5.gr. sem kom til eftir fyrra samþykki fundarmanna. 

 Fundarmenn samþykkja einróma. 
o Breytingartillögur á 6.gr. – 14.gr.  

 Fundarmenn samþykkja einróma. 
o Lögin í heild borin undir fundarmenn. 

 Fundarmenn samþykkja einróma. 
5. Kosið er í eitt laust sæti í stjórn MTB. Fráfarandi stjórnarmaður er Anna Bergljót Thorarensen. Eitt 

framboð er til stjórnar, frá Söru Martí Guðmundsdóttur. Sara Martí er því sjálfkjörin en hlaut 
jafnframt einróma stuðning fundarmanna. Aðrir stjórnarmenn sitja áfram, sbr. lög MTB um 
skipunartíma stjórnarmanna. 

6. Tillaga frá fundarmanni, Vigni Rafni Valþórssyni: Mála ætti veggi salar Tjarnarbíós svarta þar sem 
núverandi málning þykir of björt og komi t.d. í veg fyrir „black-out“. 

- Fundur felur framkvæmdastjóra MTB að kanna málið. 

 

Fleira er ekki til umræðu og slítur fundarstjóri því fundinum. 

 

Undir fundargerð þessa rita fundarmenn: 

(sjá skann af handskrifaðri fundargerð og undirritunum fundarmanna) 












	Scan Nov 18 2019.pdf
	Aðalfundur MTB 18-11-2019.pdf

