
Samþykktir Fálkaseturs Íslands 
 

 

1.gr. 

Nafn félagsins er Fálkasetur Íslands. 

2. gr. 

Heimili félagsins er í Gljúfrastofu, Ásbyrgi, 671 Kópasker og varnarþing Kelduhverfi, 

Norðurþingi. 

3. gr.  

Félagið er samstarfsvettvangur stofnana, félagasamtaka, fyrirtækja og einstaklinga og 

hefur fjórþættan tilgang.  

 Fræðsla: Félagið hyggst nýta einstakar aðstæður í Ásbyrgi og Jökulsárgljúfrum til 

að fræða almenning um íslenska fálkann, lifnaðarhætti hans og tengsl við aðrar 

tegundir og þá sérstaklega rjúpuna.  

 Samfélag: Fálkasetrið stuðli að aukinni fuglaskoðun,  skapi  atvinnu og hafi jákvæð 

efnahagsleg áhrif á samfélagið. 

 Þekking: Fálkasetrið mun styðja við, standa að og hvetja til rannsókna á fálkanum 

og rjúpunni og safna saman og miðla heimildum um þau. 

 Vernd: Fálkasetrið mun vinna að vernd íslenska fálkastofnsins og búsvæða hans.  

Til að ná þessum markmiðum er meðal annars stefnt að því að byggja upp og reka 

Fálkasetur á svæðinu, halda úti fræðsluferðum og heimasíðu.  

Fálkasetur Íslands er tileinkað minningu Theodórs Gunnlaugssonar frá Bjarmalandi og 

það mun halda á lofti framlagi hans til aukinnar þekkingar almennings á náttúru Íslands. 

4.gr. 

Aðilar að félaginu geta orðið allir þeir sem með virkum hætti tengjast rannsóknum, 

verndun eða fuglaskoðun á fálkum eða rjúpum í gegnum starf eða áhugamál. Verkefnið 

er unnið í samvinnu við m.a.Vatnajökulsþjóðgarð, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga, 

Náttúrfræðistofnun Íslands og Náttúrustofu Norðausturlands. 

Umsókn um félagsaðild skal vera skrifleg til stjórnar. 

5. gr. 

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum og þremur til vara. Aðalfundur kýs þrjá 

stjórnarmenn og tvo varamenn. Vatnajökulsþjóðgarður og Náttúrustofa Norðausturlands 

skipa hvor um sig einn stjórnarmann og Náttúrufræðistofnun Íslands einn varamann. 

Stjórn skiptir með sér verkum. Formaður boðar stjórnarfundi þegar þurfa þykir, þó eigi 

sjaldnar en tvisvar á ári. 

Varamenn skulu boðaðir á alla fundi og hafa málfrelsi og tillögurétt. 



Firmaritun félagsins er í höndum meirihluta stjórnar. Daglega umsjón félagsins, 

innheimtur og greiðslur annast starfsmaður félagsins en stjórn ef enginn starfsmaður er. 

6. gr.  

Aðalfundur kýs tvo skoðunarmenn reikninga. 

7.gr. 

Reiknings- og starfsár félagsins er almanaksárið. Leggja skal ársreikning félagsins fyrir 

aðalfund ár hvert. 

8. gr. 

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok mars ár hvert og skal hann boðaður með minnst viku 

fyrirvara.Hann er einungis opinn félagsmönnum. Á aðalfundi félagsins skal stjórn gera 

upp árangur liðins árs. Þá skal einnig liggja fyrir fjárhagsáætlun starfsársins.  

Haldinn skal fundur á hausti þar sem lögð verða drög að verkefnum komandi árs. 

Aukafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða ef fjórðungur félagsmanna krefst þess. 

Til félagsfunda skal boðað með minnst viku fyrirvara. Hver félagi fer með eitt atkvæði á 

fundum.  

9. gr. 

Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi. Tillögum að lagabreytingum skal 

skila 10 dögum fyrir aðalfund til stjórnar og skal í fundarboði geta þess ef 

lagabreytingatillaga hefur komið fram. 

Hljóti lagabreytingatillaga samþykki 2/3 hluta fundarmanna telst hún samþykkt.  

10. gr. 

Fjármögnun félagsins er í formi styrkja sem félagið aflar sér til rekstrar hvert rekstrarárs 

fyrir sig eða til einstakra verkefna. Jafnframt því munu félagsmenn greiða árgjald sem 

ákveðið er á aðalfundi. 

11. gr.  

Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins ár hvert skal varið til verkefna í þágu 

félagsins í samræmi við tilgang þess skv. ákvörðun félagsfundar. 

12. gr. 

Ákvörðun um slit félags verður aðeins tekin á aðalfundi með 2/3 meirihluta og skal 

aðalfundur einnig ákveða ráðstöfun eigna sem skulu renna til almannaheilla og verkefna 

í samræmi við tilgang félagsins. 



 

 

 

 

 

 

 

 


