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Stjórnarfundur Félags skógarbænda á Norðurlandi. 

Haldinn á Akureyri þann 17. febrúar 2014 kl. 13:00 í Gömlu gróðrarstöðinni. 

 

Mætt voru: Anna Ragnarsdóttir formaður, Páll Ingvarsson, Davíð Herbertsson og Helga 

Sigurrós Bergsdóttir. Sigurlína Jóhannesdóttir boðaði forföll. 

 

Dagskrá: 

 

1. Tilnefna mann í kolefnisnefnd 

2. Hvenær var FSN stofnað 

3. Árgjald – hækkun 

4. Gæðastuðlar á trjám 

5. Aðalfundur FSN  

6. Staða félagsgjalda 

7. Styrkir til vöruþróunar eða tækjakaupa 

8. Fagráðstefna á Selfossi  

9. Aðalfundur LSE 2014 

 

 

Formaður setti fundinn og stjórnaði honum. 

 

1. Kolefnisnefnd. Tilnefndir hafa verið þrír menn sem allir eru á Austurlandi: Björn 

Ármann, Ívar Ingimarsson og Hilmar Guðnason. Öll félögin eiga að tilnefna einn 

mann, sem tengilið frá kolefnisnefnd til félaganna. Frá FSN, var stungið  upp á Leif 

Guðmundssyni í Kauf í Eyjafjarðarsveit. 

 

2. FSN var stofnað  26. nóvember 1997 að Laugaborg í Eyjafirði. 

 

3. Tillaga frá stjórn LSE um hækkun félagsgjalda. Stjórn FSN telur ekki hægt að hækka 

félagsgjöldin frekar.Við síðustu hækkun töpuðust félagar og hætt er við að fleiri falli 

burt ef frekari hækkanir verða. 

 

4.  Stjórn FSN fer framm á að  Norðurlandsskógar sendi gæðastuðla plantnanna með 

framkvæmdaskránni í vor. 

 

5. Aðalfundur FSN verður haldinn 15. mars í Eyvindarstofu á Blönduósi  kl. 14:00 

Formaður og framkvæmdastjóri LSE hafa lýst áhuga á að koma á fundinn. Stjórnin 

hittist í Varmahlíð kl. 11:00 til að skoða aðstæður fyrir aðalfund LSE í haust, þar sem 

norðlendingar sjá um fundinn. 

 

6. Staða félagsgjalda – Páll upplýsir um að útistandandi sé tæplaga 100 þúsund krónur í 

félagsgjöldum. Samþykkt er að senda út reikninga fyrir félagsgjöldum ársins 2014 

með gjaldddaga 1. maí nk. og eindagi verði ca hálfum mánuði síðar. Staða á 

félagasjóði er um 1,5 milljón. LSE veitir 300.000 kr styrk til aðalfundarhalds. Ath. í 

lögum félagsins um hvernig staða þeirra félaga sé sem ekki hafi greitt félagsgjöld í 

meira en 3 ár. Hugsanlega detti þeir sjálfkrafa út af skrá. 
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7. Hugmynd frá LSE. Stofna samvinnufélag um vinnslu úr vöru sem til fellur við grisjun 

skóganna, vöruþróun og markaðssetningu. Slíkt verkefni er farið af stað fyrir austan. 

Athuga hvort hægt sé að gera samning við verktaka um vinnslu er varðar kurlun.  

 

8. Fagráðstefna skógræktar 2014 verður haldinn á Hótel Selfossi dagana 12-13 mars. 

Þema ráðstefnunnar er skógur og skipulag.  

 

9. Aðalfund LSE verður í Menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð 29.-31. ágúst 2014. 

Formaður er búinn að panta húsið og ræða við ferðaþjónustuaðila á svæðinu um að 

halda gistimöguleikum opna þessa helgi. 

 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:00 

 

 

Í framhaldi af fundi FSN var fundur með Hrönn  um stofnun leshópa. 

 

Fram kom að leshópar væru farnir af stað á Suður- og Vesturlandi. Þetta eru um 10 

manna hópar. Vesturland fór þá leið á hringja í fólk, og bar það nokkurn árangur. 

Stefnt að 7 leshópatímum á ári, einnig væri hægt að sameina og taka t.d. 2 fundi 

saman. Hrönn sendir bréf með upplýsingum um leshópana til skógareigenda. Stjórn 

FSN hringi í framhaldi af því og stefna skal að því að lokið hafi verið við að hringja út 

28. febrúar. 

 

 

Helga Sigurrós Bergsdóttir ritari. 


