Aðalfundur Góðvina Háskólans á Akureyri
24. febrúar 2009 í stofu L201 í húsnæði Háskólans á Akureyri á Sólborg kl. 12:00.
Eva Hrund Einarsdóttir formaður Góðvina bauð félagsmenn og aðra gesti velkomna á aðalfund Góðvina
og lagði eftirfarandi tillögu fyrir fundinn: Að Rúnar Þór Sigursteinsson yrði fundarstjóri og að Selma Dögg
Sigurjónsdóttir yrði ritari fundarins. Tillagan samþykkt.
Fundarstjóri kynnti því næst dagskrá fundarins en á dagskrá fundarins voru hefðbundin aðalfundarstörf,
breytingar á samþykktum auk þess sem Helga Hlín Hákonardóttir mun flytja erindi í lok fundar um
ábyrgð stjórna og stjórnarmanna hlutafélaga.
Eva Hrund Einarsdóttir formaður kynnti því næst skýrslu stjórnar og fór yfir helstu viðburði Góðvina á
árinu 2008.
Gjaldkeri Góðvina, Rúnar Þór Sigursteinsson fór yfir reikninga félagsins – engar athugasemdir voru
gerðar við reikning félagsins.
Fundarstjóri kynnti tillögu að nýrri stjórn 2009 og varastjórn með tilheyrandi breytingum. Starfandi
formaður Góðvina gaf ekki kost á sér til áframhaldandi setu í félaginu né gjaldkeri þess. Þuríður
Jónasdóttir gaf kost á sér til formanns Góðvina og einnig gaf Selma Dögg Sigurjónsdóttir kost á sér til
áframhaldandi setu.
Því næst fór fundarstjóri yfir skoðunarmenn reikninga félagsins og í fulltrúaráð. Gerð var ein athugasemd
varðandi misritun föðurnafns Arngríms Jóhannssonar úr fulltrúaráði og verður því breytt. Nýr aðili inn í
fulltrúaráð var kosinn Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson.
Fundarstjóri las því næst upp tillögur stjórnar að lagabreytingum Góðvina.
- Engin athugasemd gerð við fyrstu breytingu og telst hún því samþykkt.
- Fundarmenn gerðu athugasemdir við breytingu laga er varðar 5. gr. samþykkta og gerð var
breytingartillaga: í stað: Sitjandi skemmtanastjóri FSHA situr í stjórn og kýs FSHA einn varamann var
tillaga fundarins eftirfarandi: Skemmtanastjóri FSHA situr í stjórn og kýs FSHA einn varamann.
- Engin breyting var gerð við tillögu stjórnar að óbreyttu árgjaldi Góðvina.
Liðurinn önnur mál var færður til í dagskrá fundarins og voru engar athugasemdir gerðar við það.
Fundarstjóri kynnti því næst erindi Helgu Hlínar Hákonardóttur framkvæmdastjóra lögfræðisviðs Saga
Capital sem bar yfirskriftina: Ábyrgð stjórn og stjórnar hlutafélaga
Engin önnur mál.
Fundarslit kl. 14.30
Boðið var upp á veitingar að loknum fundi.

