Vísindasjóður FF og FS - 15. fundur 22. janúar 2018

Vísindasjóður FF og FS
15. fundur 31. janúar 2018 klukkan 15 í Austra
Mætt: Ólafur Þórisson, Jón Ragnar Ragnarsson, Kolbrún Kolbeinsdóttir, Gísli Þór Sigurþórsson og
Steinunn Inga Óttarsdóttir.
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1.

Bókhald og afstemningar 2017 ganga vel og fara til endurskoðanda bráðlega. Steinunn Inga
mun gera drög að ársskýrslu og leggja fyrir stjórn. Aðalfundur FF verður 26. og 27. apríl og
aðalfundur FS í vor, þá þarf þetta allt að liggja fyrir.

2.

Fréttabréf B deildar er komið á vef. Úthlutunarreglur hafa verið endurskoðaðar og samþykktar
af stjórnum félaganna, verða settar á vef.

3.

Reikningur frá Advania fyrir forritun á Mínum síðum, undirritaður af formanni.

4.

Bréf frá Erlu Elínu Hansdóttur og Lindu Rós Michalesdóttur barst 15. janúar 2018, stílað á Ólaf
Þórisson og Jón Ragnar Ragnarsson, aðalfulltrúa FF í stjórn Vísindasjóðs.

5.

Vegna þessa bréfs er eftirfarandi bókun:
Um miðjan nóvember hafnaði Héraðsdómur Reykjavíkur beiðni stjórnar Vísindasjóðs um að fá
bókhald sjóðsins afhent. Aðfararbeiðni kom til vegna þess að fyrri stjórn sjóðsins hefur neitað að
afhenda bókhaldsgögn til núverandi stjórnar. Deilt hefur verið um lögmæti aukaaðalfundar FF sem
var haldinn 7. nóv. 2016 þar sem núverandi stjórn Vísindasjóðs var kosin.
Dómari gerði ekki athugasemdir við lögmæti aukaaðalfundarins. Hann telur hins vegar ekki hafið
yfir allan vafa að til hans hafi verið boðað með lögmætum hætti á grundvelli laga FF. Hins vegar er
ekkert í ályktun úrskurðar dómarans sem gefur tilefni til þess að ætla að núverandi stjórn sjóðsins
sé ekki lögmæt. Ekki frekar en fyrri stjórn sjóðsins, enda var boðað með sama hætti til reglulegs
aðalfundar 2014.
Það voru okkur í stjórn sjóðsins vonbrigði að ekki hafi tekist að sanna að það hafi verið boðað til
fundarins með réttmætum hætti en við teljum að það hefði verið hægt.
Að lokum skal tekið fram að stjórn Vísindasjóðs er ekki prókúruhafi að reikningum sjóðsins eins og
segir í bréfinu. Einungis bókari sjóðsins er með prókúru fyrir hönd hans.

6.

Umsóknir um einstaklingsstyrki ræddar og úr vafamálum skorið.

7.

ÖNNUR MÁL
a.
Rætt um hvort stjórnarmenn gefi kost á sér áfram.

Fundi slitið kl. 16:00.
Næsti fundur, ef mál liggja fyrir, verði 21. febrúar kl. 15:00.

Hér má lesa fundargerðir Vísindasjóðs.
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