
Jeppavinir    kt 650507-1420 

Fundagerð stjórnar 1. Mars 2011 

Ný stjórn eftir aðalfund skiftir með sér verkum með eftirfarandi hætti. 

Formaður 
Þorvarður Ingi Þorbjörnsson kt 200357-4269 
Gjaldkeri 
Óli J Kristjánsson kt 141057-4649 
Ritari 
Ingimundur Þór Þorsteinsson kt 301266-5109 
Meðstjórnendur 
Sigurður Bjarni Sveinsson 
Haraldur Grétarsson Bender 210463-4459 
Georg Aspelund Þorkelsson kt 230874-4339 
Þorvaldur Guðmundsson kt 150678-4399 
Varamenn í stjórn: 
Anton Guðmundsson kt 270471-3909 
Hákon Bjarnason 
 

• Skýrsla gjaldkera fyrir árið 2010 gefin af Óla og engar athugasemdir 
• Óli ætlar að koma réttu félagatali til Georgs sem setur það inn á heimasíðuna 
• Doddi hefur verið að vinna að undirbúningi skyndihjálparnámskeiðs. Málið í vinnslu 
• Hákon hefur sent bréf til Bláskógabyggðar vegna Gjábakkavegs. 
• Reynir er byrjaður að vinna í niðurfellingarmálum 
• Halli ætlar að spyrja Gylfa hvenær haldið verður sprungubjörgunarnámskeið 
• Georg athugar með að setja tenglasíðu 
• Almennur spjallþráður verði inni á síðunni sjálfri 
• Póstlisti með félagsmönnum á eftir að útfæra 
• Bréf um skiltamál er tilbúið og er hjá Elínu í yfirlestri 
• Slóðamálanefnd hefur ekki tekið til starfa 
• Nokkrir Jeppavinir mættu á fund á Skógum um Fimmvörðuhálsmálið. Gagnlegur fundur en 

ekki nein sérstök útkoma úr fundinum. 
• Ingimundur mun óska eftir því að Ísólfur Gylfi upplýsi okkur um stöðu Fimmvörðuhálsmálsins 
• Doddi og Maggi Skóg eru að vinna í útbúnaðarlista. Málið vel á veg komið. 
• Rætt um Gígjökulssvæðið. Samþykkt að óska eftir því að fá að keyra gamla vegstæðið, og að 

ekki verði stikuð leið inn úr en leyft verði að leggja fyrir innan ána. Ingi sér um að senda þetta 
erindi. 

• Samþykkt að Ingi sendi inn erindi þar sem óskað verði eftir því að slóði á Hamragarðaheiði 
verði framlengdur þannig að hægt verði að komast á jeppum upp á jökul að sumri til. 

• Nefnd um leyfismál (Anton og fleiri) hefur hafið störf. 
• Doddi tekur að sér að óska eftir að fá reikninginn vegna Frakkastígs 
• Samþykkt að óska eftir því við eftirfarandi aðila að þeir borgi hver sinn 10.000 kr hlut í 

reikning vegna Frakkastígs: Anton, LB, Ísafold, Eskimos, Iceland on Trak, Ísak, A-Tours, ÍFLM, 
Skálpi, Nature Explorer. 

• Börkur fór á fund upp í Borgarfyrði.  Staðfest að lagður verður heilsársvegur upp að Jaka. 
• Engin virðist vita hver á grjótið á Markarfljótsbrúnni 
• Óskað hefur verið eftir því að hópferðaleyfismiðinn verði settur neðst í vinstra horn 
• Samþykkt að Aron f.h. Arctic Trucks gangi í félagið 
• Fundi slitið kl 23:00 


