
 

Aðalfundur starfsmannfélags Faxaflóahafna haldinn föstudaginn 29. maí 2019 

 í fundarsal 3. hæðar Hafnarskrifstofunnar kl. 15.00  

 

1. Formaður félagsins Júlíus bauð fundargesti velkomna , 

 tilnefndi  sem fundarstjóra Sigríði Bergmann og Þórdísi Björk fundarritara og var það samþykkt. 

 

Fundarstjóri setti svo fundinn skv.1. dagskrárlið, 

 bauð formanni félagsins að gera grein fyrir starfsseminni á liðnu ári . Sjá meðfylgjandi samantekt. 

Þar næst gerði Gunnbjörn grein fyrir niðurstöðu kosninga sem var eftirfarandi: 

Á kjörskrá voru 68 og 53 kusu. 

Formaður og fulltrúi starfsmanna í hafnarstjórn: Guðbjörg Erlingsdóttir.   

Varamaður í hafnarstjórn: Erna Kristjánsdóttir.                                               

 Nýir meðstjórnendur til tveggja ára Kristjana Óladóttir, Sigríður Bergmann og Karl Hjaltest. en þau 

voru með jöfn atkvæði svo í þettað skiptið þurfti ekki að kjósa á milli þeirra.  

Frá fyrra ári Bjarni F. Sveinsson og GuðbjörgErlingsd. en kosið var í hennar stað inn í stjórnina á 

fundinum. 

2. Aðalfundurinn samþykkti að tilnefna í eftirtaldar nefndir, liðir a-d og tilkynnt um stöðu liða e og f. 

a ) Í kjörnefnd voru endurkosin: Jóhann Páll , Karl Haltested og Gunnbjörn kemur inn í stað     

Kristjönu Óladóttur . 

b)  Í úthlutunarnefnd orlofshúss endurkosnir þeir Gunnbjörn Marinósson, Ingólfur Jóhannesson  

og Þorsteinn Freyr Friðbjörnsson. 

d) Jafnréttisnefnd eins og áður Gunnar Ingi Leifsson og Þórdís Björk Sigurgestsdóttir. 

e)  Fulltrúi starfsmanna í styrktarsj. Þórarins Kristjánssonar er Guðmundur Eiríksson. 

f)  Öryggisnefnd, áfram óbreytt þetta árið á meðan vinnu við vottun stemdur yfir.  

Vegna frestunar öryggisnefndarfundar þá náðist ekki að funda fyrir aðalfund svo skipun formanns er 

ekki formlega ákveðin en sami ritari verður áfram. 

Fyrir hönd vinnuveitenda (öryggisvörður). 

Gísli Hallsson, Jóhann Páll Guðnason,  

Bergsteinn öryggisfulltrúi Faxaflóahafna formaður. 

Fyrir hönd starfsmanna (öryggisfulltrúar). 

Þórdís B.Sigurgestsdóttir ritari, Júlíus Guðnason, 

í stað Gunnar Leifss. kemur Bjarni Sigurðsson. 

7 .        Önnur mál: Formaður hvatti næstu stjórn til að fara yfir lög félagsins. 

 Fundurinn var ekki þétt setinn 15 manns en óheppilegri tímasetningu kennt um.  

Að fundi loknum var svo boðið upp á smurt brauð og öl , gos. 

Fundarlok kl. 15.20 



Þórdís Björk Sigurgestsdóttr 


