Fyrirtækjaskrá
Hlutafélagaskrá - Samvinnufélagaskrá - Sjálfseignarstofnanaskrá - Firmaskrá

Tryggvagötu 19, 101 Reykjavík

Vottorð úr fyrirtækjaskrá
Fjarðalistinn

Kt: 490398-2019

Póstfang: Mýrargötu 33
740 Neskaupstaður

Lögheimili: Mýrargötu 33
740 Neskaupstaður

Útgefið: 5.4.2022
Dagsetning samþykkta er 27.1.2020
Stjórn félagsins skipa samkvæmt fundi þann 3.2.2022:
220673-4219
Eydís Ásbjörnsdóttir, Bleiksárhlíð 21, 735 Eskifjörður, stjórnarformaður
091176-3359
Þorvarður Sigurbjörnsson, Mýrargötu 33, 740 Neskaupstaður, meðstjórnandi
240259-2579
Björgvin V Guðmundsson, Fjarðarbraut 29, 755 Stöðvarfjörður, meðstjórnandi
050478-3519
Sigríður Margrét Guðjónsdóttir, Blómsturvöllum 35, 740 Neskaupstaður,
meðstjórnandi
171268-5919
Valdimar Másson, Búðavegi 45A, 750 Fáskrúðsfjörður, meðstjórnandi
150689-3099
Hjördís H. Seljan Þóroddsdóttir, Hæðargerði 29, 730 Reyðarfjörður, varamaður
260386-3879
Kamma Dögg Gísladóttir, Langadal 13, 735 Eskifjörður, varamaður
Framkvæmdastjórn:
Prókúruumboð:
091176-3359
Þorvarður Sigurbjörnsson, Mýrargötu 33, 740 Neskaupstaður
Endurskoðendur/skoðunarmenn:
Firmað rita: Meirihluti stjórnar
Tilgangur: Tilgangur félagsins er að standa fyrir umræðu um málefni sveitarfélagsins í anda
félagshyggju og jafnréttis og bjóða fram til sveitastjórnar.
Ísat flokkun:
94.92.0 Starfsemi stjórnmálasamtaka
Rekstrarform: Stjórnmálasamtök

Fjarðabyggð 3. apríl 2022
Yfirlýsing stjórnar Fjarðalistans:
Stjórn Fjarðalistans staðfestir að engar flokkseiningar eru til staðar hjá Fjarðalistanum.

Undirritunarsíða

Eydís Ásbjörnsdóttir

Þorvarður Sigurbjörnsson

Björgvin V Guðmundsson

Sigríður Margrét Guðjónsdóttir

Valdimar Másson

Fjarðabyggð 3. apríl 2022

Yfirlýsing stjórnar Fjarðalistans:
Stjórnmálasamtökin, Fjarðalistinn, voru stofnuð 17. mars 1998 sem er fyrir gildistöku laga
um starfsemi stjórnmálasamtaka og heimild er að breyta samþykktum á aðalfundi.
Þar sem samþykktir félagsins uppfylla ekki skilyrði 2. gr. h. laganna lýsir stjórn Fjarðalistans
því hér með yfir að að þeim atriðum sem upp á vantar verði bætt inn í samþykktir félagsins á
næsta aðalfundi til að samþykktirnar uppfylli skilyrði laganna.
Stjórn staðfestir eftirfarandi gagnvart þessum atriðum:
Heimilisfang samtakanna er á heimili gjaldkera Fjarðalistans sem kjörinn er á aðalfundi.
Aðalstarfsstöð samtakanna og varnarþing er í Fjarðabyggð, nánar tiltekið á heimili formanns
sem kjörinn er á aðalfundi.
Skipulag samtakanna. Aðalfundur er æðsta vald samtakanna. Á milli aðalfunda fer stjórn
félagsins með málefni samtakanna. Að öðru leiti er kveðið á um skipulag samtakanna í
samþykktum þess.
Meirihluti stjórnar ritar firma samtakanna og úthlutar prókúru samtakanna.
Kjörtímabil endurskoðanda og skoðunarmanna eru fjögur ár. Mun stjórn skipa
endurskoðanda fram að næsta aðalfundi þar sem næsta kjör mun fara fram.

Undirritunarsíða

Eydís Ásbjörnsdóttir

Þorvarður Sigurbjörnsson

Björgvin V Guðmundsson

Sigríður Margrét Guðjónsdóttir
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Fundargerð stjórnar Fjarðalistans 3. apríl 2022.
Fundurinn haldinn í fjarfundi á Teams og hófst kl. 20:00.
Mættar eru Eydís Ásbjörnsdóttir formaður, Þorvarður Sigurbjörnsson gjaldkeri, Björgvin
Valur Guðmundsson ritari sem ritar fundargerð, Sigríður Margrét Guðjónsdóttir
meðstjórnandi og Valdimar Másson meðstjórnandi.
Dagskrá:
1. Yfirlýsing vegna samþykkta Fjarðalistans.
Stjórn undirritar yfirlýsingu:
Stjórnmálasamtökin, Fjarðalistinn, voru stofnuð 17. mars 1998 sem er fyrir gildistöku
laga um starfsemi stjórnmálasamtaka og heimild er að breyta samþykktum á
aðalfundi.
Þar sem samþykktir félagsins uppfylla ekki skilyrði 2. gr. h. laganna lýsir stjórn
Fjarðalistans því hér með yfir að að þeim atriðum sem upp á vantar verði bætt inn í
samþykktir félagsins á næsta aðalfundi til að samþykktirnar uppfylli skilyrði laganna.
Stjórn staðfestir eftirfarandi gagnvart þessum atriðum:
Heimilisfang samtakanna er á heimili gjaldkera Fjarðalistans sem kjörinn er á
aðalfundi.
Aðalstarfsstöð samtakanna og varnarþing er í Fjarðabyggð, nánar tiltekið á heimili
formanns sem kjörinn er á aðalfundi.
Skipulag samtakanna. Aðalfundur er æðsta vald samtakanna. Á milli aðalfunda fer
stjórn félagsins með málefni samtakanna. Að öðru leiti er kveðið á um skipulag
samtakanna í samþykktum þess.
Meirihluti stjórnar ritar firma samtakanna og úthlutar prókúru samtakanna.
Kjörtímabil endurskoðanda og skoðunarmanna eru fjögur ár. Mun stjórn skipa
endurskoðanda fram að næsta aðalfundi þar sem næsta kjör mun fara fram.
Formanni falið að fylgja yfirlýsingunni eftir.
2. Yfirlýsing vegna flokkseininga Fjarðalistans.
Stórn undirritar yfirlýsingu:
Stjórn Fjarðalistans staðfestir að engar flokkseiningar eru til staðar hjá
Fjarðalistanum.
Formanni falið að fylgja yfirlýsingunni eftir.
3. Staðfesting til RSK vegna áritunar samþykkta Fjarðalistans.

Stjórn staðfestir undirritun meirihluta stjórnar samþykktar Fjarðalistans frá aðalfundi
27. janúar 2020.
Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 21:12
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