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11. stjórnarfundur LH  
12. maí 2021 kl. 20:00  

Fjarfundur 
 

Mætt: Guðni Halldórsson, Stefán Logi Haraldsson, Hákon Hákonarson, Siguroddur Pétursson, Ómar Ingi 
Ómarsson, Einar Gíslason. 
Fjarverandi: Gréta V. Guðmundsdóttir, Sóley Margeirsdóttir, Eggert Hjartarson og úr aðalstjórn, Aníta 
Aradóttir, Lilja Björk Reynisdóttir og Ingimar Baldvinsson úr varastjórn. 
Einnig mætt: Hjörný Snorradóttir 
Fundargerð ritar: Berglind Karlsdóttir 
 
Formaður setur fund og stýrir fundi. 
 
1.  Samþykkt fundargerðar 10. fundar 
 
2.  Ársreikningur 2020  
 Skv. tillögu endurskoðanda LH eru hlutfafjáreign og langtímakröfur niðurfærðar um 18.000.000 

kr. til þess að mæta hugsanlegu ofmati eignar LH í LM ehf. Ekki er um endanlega niðurfærslu að 
ræða heldur er þetta varfærnisniðurfærsla. Einnig var ákveðið að niðurfæra hlutafjáreign í gömlu 
rekstrarfélagi Eiðfaxa um kr. 500.000 en sú hlutafjáreign er talin sannanlega töpuð. 
Rekstrarhagnaður af reglulegur rekstri árið 2020 er kr. 5.541.185. Tap eftir niðurfærslu eigna á 
árinu 2020 nemur kr. 12.969.491. 
Afgreiðsla: Samþykkt 
 

3.  Samningur um Íslandsmót fullorðinna og ungmenna 2021 
 Fyrir liggja samningsdrög um Íslandsmót fullorðinna og ungmenna við Hestamannafélagið 

Skagfirðing f.h. hestamannafélaga á Norðvesturlandi. 
 Afgreiðsla: Formanni falið að undirrita samninginn.  
 
4.  Samningur við Alendis 

Viðræður við Alendis um samstarfssamning standa yfir. Meðal viðburða sem Alendis mun sýna 

frá er Íslandsmót fullorðinn og ungmenna og ágústviðburður LH á HM-helginni. 

5. Staða verkefna í nefndum 
   

a. Mannabreytingar í Æskulýðsnefnd 
Tillaga er um nýjan nefndarmann, Guðrúnu Lindu Björgvinsdóttur í Sleipni. Tillaga samþykkt. 

b. Reiðveganefnd.  
SLH, GH og HH fóru á fund samgönguráðherra sem tilkynnti aukafjárveitingu til 
reiðvegamála, 50 millj næstu tvö ár. Tillaga liggur fyrir hjá reiðveganefnd um hvernig þessu 
framlagi verði skipt og fari til helminga í ferjuleiðir og til helminga til skipta til félaganna. 
Mun nefndin funda um það í næstu viku. 
Afgreiðsla: Stjórn fagnar þessu aukaframlagi og mun þrýsta á að þessi fjárveiting verði til 
lengri tíma en tveggja ára. 
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c. Mótanefnd hefur hittst og hefur deilt verkefnum niður á nefndarmeðlimi. Góður andi er í 
nefndinni og mikill vinnuvilji. 
 

d. Mannvirkjanefnd er að undirbúa úttektarblað, tékklista, fyrir úttekt á keppnisvöllum og 
keppnisaðstöðu. 

 
e. Keppnisnefnd: Ýmsar fyrirspurnir hafa borist varðandi reglur um keppni. Til stendur að setja 

upp spurt og svarað lista á heimasíðu LH um algengar spurningar. Einnig mun nefndin funda 
fljótlega um stofnun Íslandsmót í gæðingkeppni. 
 

f. Stjórn beinir því til laganefndar hvort stjórn hafi heimild til að setja bráðabirgðareglur á milli 
þinga.  

 
 

11. Önnur mál 
 

Fundur formanna FEIF 
FEIF boðaði formenn aðildarlanda til fundar 11. maí þar sem farið var yfir ástæður þess 
að HM var aflýst. FEIF mun íhuga á næstu dögum hvort opnað verður fyrir þann 
möguleika að aðildarlönd geti sótt um að halda HM ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt 
varðandi kostnað og sóttvarnir.  
Ómari, Stefáni, Guðna, ásamt formanni landsliðsnefndar og skrifstofu falið að kanna til 

hlýtar hvort raunhæfur möguleiki sé á að halda mótið sem streymismót í samstarfi 

Norðurlanda. 

 
Formannareið á Skógarhólum  
Stjórn býður formönnum til Skógarhóla þann 24. maí – annan í hvítasunnu. Farið verður í 
reiðtúr, haldinn óformlegur formannafundur og grillað í lok dags. 
 
Íþróttaþing 
Íþróttaþing var haldið sem hálft þing, ársreikningar og fjárhagsáætlun voru samþykkt, 
einnig skipting aukagreiðslu frá Getspá og síðan var kosið í stjórn. Öðrum tillögum 
frestað til framhaldsþings sem haldið verður í október. 

 
Samgöngusáttmálinn 
Sáttmálinn fékk góða fjölmiðlaumfjöllun og merkjanleg nú þegar jákvæðni í umræðu á 
samfélagsmiðlum og viðmóti útivistarhópa. Myndbandið hefur einnig vakið góða lukku. 

 
 

 
Fundi slitið kl. 21:02 

mailto:lh@lhhestar.is

