Fundargerð aðalfundar LSG 24. maí 2016 kl. 17:00 haldinn í Borgartúni 30
Fundarstjóri: Jón Freyr Þórarinsson
1. Skýrsla formanns Erlings Ásgeirssonar. Formaður kynnti stjórn félagsins og reglur,
hverjir gætu orðið félagsmenn og störf Hornstrandanefndar. Tveir stjórnarfundir voru
haldnir á árinu.
Haldinn var fundur á Ísafirði 28. apríl. Ingvi Stígsson sagði frá fundinum, (sjá
fundargerð í bókinni og á netinu ) Erling lauk svo skýrslunni og rifjaði upp að tilgangur
að stofnun LSG var að gæta eignarétts á landi, jarðnæðis og hlunninda. Verðmæti nú
eru m.a. friðsæld sem ber að varðveita og að Friðlandið er ein helsta náttúruperla
landsins.
Helgi Þorvarðarson spyr hvort öll skýrslan sé á netinu, en samkvæmt fyrri
aðalfundum var skýrslunni dreift í ljósriti til fundarmanna.
Að þessu sinni var fundarmönnum bent á að engum ljósritum yrði dreift, heldur væri
skýrslan sýnileg á heimasíðu félagsins.
2. Ingvi flutti skýrslu gjaldkera og síðan voru báðar skýrslurnar samþykktar.
3. Félagsgjald var áður 1200.-kr. en samþykkt var að hækka það í 1400.-kr.
4. Stjórnarkjör fór fram á síðasta aðalfundi og samkvæmt reglum félagsins fer kosning til
stjórnar fram annað hvert ár og stjórnin þá kosin til tveggja ára. Allir stjórnarmenn
gáfu kost á sér áfram.
Stjórnina skipa:
Erling Ásgeirsson formaður,
Ingvi Stígsson gjaldkeri,
Matthildur Guðmundsdóttir ritari,
meðstjórnendur: Sölvi Sólbergsson og Hörður Ingólfsson.
Varamenn: Sigrún Þorvarðsdóttir, Sigríður Gunnarsdóttir og Jósep Vernharðsson.
Skoðunarmenn:
Brynjar Valdimarsson og Ingibjörg Ásgeirsdóttir, varamenn Anna Ásgeirsdóttir og Jón
Borgarson.
5. Jón Smári Jónsson landvörður í Hornstrandafriðlandi sagðist verða í 7 vikur á svæðinu
en starfaði svo sem sérfræðingur á ísafirði í 12 vikur og svo á skrifstofu
Umhverfisstofnunar. Hann gekk 700 km í Friðlandinu s.l. sumar til að miðla
upplýsingum og til að stýra umferð og álagi. Á liðnu sumri störfuðu sjálfboðaliðar á
svæðinu í 5 daga og skiluðu 25 dagsverkum lagaðir voru göngustígar og fjörur
hreinsaðar. Aðstoðarmaður landvarðar ( Vésteinn ) starfaði s.l.sumar á svæðinu og
verður aftur í sumar.
6. Önnur mál:
Umræður voru um fiskeldi og vitnað í samþykkt bæjarráðs Ísafjarðarbæjar um
andstöðu við fiskeldi í Jökulfjörðum. Fram kom tillaga um að bera undir fundinn
ályktun til ráðherra þar sem mótmælt er fyrirhuguðu fiskeldi í Jökulfjörðum og
jafnframt mótmæli gegn fiskeldi í friðlandinu.

Tillagan: LSG skorar á sjávarútvegs – og landbúnaðarráðherra að sjá til þess að
óheimilt verði að stunda fiskeldi í Jökulfjörðum og Hornstrandafriðlandi.
Tillagan var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum en jafnframt óskað eftir að
stjórnin sendi rökstudda greinagerð með tillögunni.
Ýmsir tóku til máls varðandi göngustíga, sorphirðu og akstur vélknúinna farartækja og
einnig var hvatning um að stuðla að gerð deiliskipulags með því að merkja og hnita
þær landspildur sem vitað væri um stærð á og hver ætti, og merkja aðal útlínur þó
eftir væri að skipta svæðinu innbyrðis.
Kaffiveitingar voru í boði félagsins, 35 manns sóttu fundinn.
Fundi slitið kl. 19:20
Fundarritari Matthildur Guðmundsdóttir
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