
 

 

Aðalfundur Samtaka orkusveitarfélaga  

Haldinn 21. september 2016 kl.14:30 á Reykjavík Nordica hóteli 

 

Mættir voru 20 fulltrúar frá 15 aðildarsveitarfélögum.  

Gengið til dagskrár: 

1. Fundur settur og starfsmenn fundarins kjörnir 

Gunnar Þorgeirsson, formaður samtakanna, setti fundinn og lagði fram tillögu um að fundarstjóri yrði 

Gunnsteinn Ómarsson frá Sveitarfélaginu Ölfusi og fundarritari Valur Rafn Halldórsson, 

framkvæmdastjóri samtakanna.  

Samþykkt samhljóða. 

Gunnsteinn Ómarsson tók við fundarstjórn og lagði fram breytingartillögu á dagskrá um að taka inn 

liðinn inntaka nýrra aðildarsveitarfélaga. Var það samþykkt samhljóða.  

 

2. Inntaka nýrra aðildarsveitarfélaga 

Fyrir fundinum lá umsókn um aðild, dags. 20. september 2016, frá Blönduósbæ. 

Samþykkt samhljóða að veita sveitarfélaginu aðild að samtökunum og bauð Gunnar Þorgeirsson 

formaður, Blönduósbæ hjartanlega velkominn í samtökin. 

 

3. Skýrsla stjórnar  

Gunnar Þorgeirsson fór yfir skýrslu stjórnar sem var lögð fyrir fundinn. Skýrslan var send út með 

aðalfundarboði og fylgir fundargerð þessari.  

Stefán Bogi Sveinsson kvað sér til hljóðs undir þessum lið og gerði grein fyrir starfi starfshóps sem 

hann situr í fyrir hönd samtakanna og fjallar um fasteignagjöld af orkumannvirkjum.  

 

4. Ársreikningar samtakanna fyrir árið 2014 og 2015 

Valur Rafn Halldórsson fór yfir ársreikninga samtakanna fyrir árin 2014 og 2015, en þeir höfðu verið 

sendir aðildarsveitarfélögum áður en þeir hlutu endanlega staðfestingu stjórnar.  

Afkoma ársins 2014 var jákvæð um rúm 900.000 kr. og árið 2015 var afkoman jákvæð um rúma 

1.000.000 kr. Samtökin hafa ávallt reynt að skila örlitlum hagnaði því stjórnin hefur talið mikilvægt að 

eiga fjármuni í sjóði til að hægt sé að vinna skýrslur og álit ef á þarf að halda. 

Enginn kvað sér hljóðs í umræðum undir þessum lið. 

Ársreikningar 2014 og 2015 voru bornir upp til atkvæða og voru þeir samþykktir samhljóða. 

 

 



 

 

 

5. Fjárhagsáætlanir 2017-2018 og tillaga um árgjöld 

Valur Rafn Halldórsson fór yfir tillögu að fjárhagsáætlun og lagði til að árgjöldin yrðu óbreytt.  

Enginn kvað sér hljóðs í umræðum undir þessum lið. Tillaga um árgjöld borin upp og samþykkt 

samhljóða. Fjárhagsáætlanir fyrir 2017 og 2018 bornar upp og samþykktar samhljóða. 

 

6. Kosning stjórnar og skoðunarmanna 

Gunnar Þorgeirsson, lagði fram tillögu um formann, aðalstjórn, varastjórn og skoðunarmenn.  

Lagt var til að formaður stjórnar yrði Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi á Fljótsdalshéraði og að 

stjórnarmenn yrðu: 

Gunnar Þorgeirsson, Grímsnes- og Grafningshreppi 

Unnur Lára Bryde, Hafnarfjarðarbæ 

Árni Eiríksson, Flóahreppi 

Dagbjört Jónsdóttir, Þingeyjarsveit 

Sigrún Hauksdóttir, Húnavatnshreppi 

Kristín María Birgisdóttir, Grindavíkurbær 

  

Varastjórn: 

Gunnsteinn Ómarsson, Sveitarfélaginu Ölfusi 

Nanna Jónsdóttir, Ásahreppur 

Þorsteinn Gunnarsson, Skútustaðahreppur 

Arnar Þór Sævarsson, Blönduósbær 

 

Lagt var til að skoðunarmenn reikninga yrðu: 

Jóhannes Jóhannesson, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga 

Eydís Þ. Indriðadóttir, sveitarstjóri í Flóahreppi 

 

Lagt var til að varamenn skoðunarmanna yrðu: 

Magnús Karel Hannesson, sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga 

Kristófer Tómasson, Skeiða- og Gnúpverjahreppi 

 

Þessar tillögur bornar upp og samþykktar samhljóða. 



 

 

7. Aðildargjöld 

Stefán Bogi Sveinsson fékk orðið og gerði grein fyrir hugmynd sinni um fyrirkomulag á árgjöldum í 

samtökin. Snýr hún að því að aðildargjöldin taki mið af því hvað hvert og eitt sveitarfélag fær í tekjur 

af orkuauðlindum sínum. Þessi hugmynd var rædd þegar samtökin voru stofnuð en á þeim tíma var 

ekki talið rétt að rukka aðildargjöld eftir slíkri reglu. Í dag hefur umhverfið breyst og því velti Stefán 

Bogi því upp hvort ekki væri kominn tími til að taka upp umræðuna um nýtt kerfi svo samtökin geti 

byggt sig áfram upp og aðstoðað aðildarsveitarfélögin enn frekar við hagsmunagæslu í 

málaflokknum. 

Þeir fundarmenn sem tóku til máls tóku töldu hugmynd SBS umræðunnar virði að því gefnu verkefni 

samtakanna tækju breytingum í leiðinni, t.d. þannig að samtökin geti aðstoðað sveitarfélög sem eru í 

málaferlum sem gagnast öllum sveitarfélögunum.  

 

8. Fundarslit 

Stefán Bogi Sveinsson, nýkjörinn formaður, ávarpaði fundinn og sleit honum kl. 15:20.  


