
Aðalfundur Fálkaseturs Íslands 

Fundarstaður: Þekkingarsetur Þingeyinga, Hafnarstétt 3, Húsavík  

Dagsetning: 20. mars 2018 

Fundartími: 15:00 – 15:45  

Mættir: Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Ari Páll Pálsson, Daði Lange, Sverrir Thorstensen og Guðmundur 

Ögmundsson sem ritar fundargerð. 

Fundur settur 
Aðalsteinn formaður setti fund og Guðmundur ritaði fundargerð.  

1. Skýrsla stjórnar 
Tveir stjórnarfundir voru haldnir á síðasta ári, auk ferðar stjórnar að Hafursstöðum og Bjarmalandi. 

Sótt var um styrk til Vina Vatnajökuls upp á 4,3 milljónir til uppsetningar á sýningu í Gljúfrastofu og 

fékkst styrkurinn. Verkefnastjórn var skipuð og verður fundur með sýningarhönnuðum í næsta 

mánuði. Stjórn fól formanni að sækja um leyfi til umhverfisráðherra til að vakta hreiður fálka, sem og 

að falast eftir styrk til kaupa á vöktunarmyndavélum. Búið að senda inn erindi vegna hvors tveggja en 

svar hefur ekki borist. Í fyrra var opinn fyrirlestur í Gljúfrastofu um íslenska fálkann, sameiginlegur 

viðburður VJÞ og Fálkaseturs, flutningsmaður Ólafur K. Nielsen. Er þar með það helsta úr starfi 

félagsins á síðasta ári upptalið. Skýrslan samþykkt af öllum fundargestum. 

2. Reikningar Fálkaseturs 
Sverrir fór yfir reikninga síðasta árs. Reikningar samþykktir samhljóða. 

3. Félagsgjöld 
Rætt um kosti og galla þess að taka upp félagsgjöld. Fundargestir allir sammála um að hófleg 

félagsgjöld séu til þess fallin að styrkja Fálkasetrið og markmið þess. Samþykkt að félagsgjöld fyrir 

árið 2018 verði krónur 1.000. Formaður mun senda bréf á félagsmenn þar sem tilkynnt er þessa 

ákvörðun. 

4. Lagabreytingar 
Engar tillögur bárust. 

5. Kosningar 
Gerð var tillaga um að stjórn yrði óbreytt frá síðasta ári, m.a. til að halda samfellu í þeim verkefnum 

sem nýfarin eru af stað. Samþykkt var einróma að Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Ari Páll Pálsson, 

Guðmundur Ögmundsson, Guðrún K. Aðalsteinsdóttir og Sverrir Thorstensen myndu áfram skipa 

stjórn, en Daði Lange, Ólafur Nielsen og Sólveig Sigurðardóttir varastjórn.  

Pétur Halldórsson og Halldór Valdimarsson voru endurkjörnir sem skoðunarmenn reikninga. 

5. Önnur mál 
Umræða um fræðslugöngur um fálkann í Ásbyrgi. Forsenda að hreiður sé til staðar sem hægt sé að 

sýna. Stjórnarmeðlimir lýsa sig tilbúna til að aðstoða við undirbúning og skipulag fræðsluferða. 

Fleira ekki rætt og fundi slitið 15:45. 


