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UPPSKOT TIL BROYTING Í VIÐTØKUM FELAGSINS 
 AÐALFUNDUR   |  20. mars 2019  |  TÓRSHAVN   
 
GREINIR Í UPPSKOTI TIL BROYTING 
§ 7  Leiðsla 
§ 9 2. Skyldur stýrisins 
 Stýrið skal føra gerðabók yvir stýrisfundirnar, sum verða at undirskriva av øllum stýrisl imum, ið 
 møttir eru ti l  fundar. 
§ 20 Gjaldstíð v.m. 
 Limagjaldið fel lur t i l  gjaldingar hvørt ¼ og verður kravt inn í januar, apríl, jul i  og oktobur. 
§ 21 Eftirstøður 
 Stýrinum er heimilað at taka l imarættin frá l imi, ið hevur størri eftirstøðu enn eitt ársgjald; 
 men stýrið kann tó, um so skal vera, veita l imi longri gjaldsfreist.  
 Stýrið er ikki heimilað at avskriva l imi eftirstøðu, uttan so er, at hesin samstundis missir 
 l imarættin, og kann l imur ið á henda hátt fer úr felagnum, ikki vinna l imarættin aftur, fyrr enn 
 eftirstøðan er goldin. 
§ 23 Limagjøld 
  

 

§ 7  LEIÐSLA 

1. Mannagongdin á vanligum aðalfundi er henda: 
2. Val av fundarstjóra (orðstýrara). 
3. Val av skrivara, sum førir bók yvir aðalfundin. 
4. Frágreiðing frá stýrinum. 
5. Framløga av grannskoðaðum roknskapi, sum skal fylgja álmanakkaárinum. 
6. Val av stýri- og tiltakslimum. 
7. Val av grannskoðarum. 
8. Viðgerð av uppskotum um lógarbroytingar frá stýri ella limum; (uppskot frá limum skulu vanliga verða 

stýrinum skrivliga fimm dagar undan aðalfundinum). 
9. Ymiskt 
10. Fundarbókin verður undirskrivað av skrivara og orðstýrara. 

 

Ynskist broytt til: 

 

1. Mannagongdin á vanligum aðalfundi er henda: 
2. Val av fundarstjóra (orðstýrara). 
3. Val av skrivara, sum førir bók yvir aðalfundin. 
4. Frágreiðing frá stýrinum. 
5. Framløga av grannskoðaðum roknskapi, sum skal fylgja álmanakkaárinum. 
6. Val av stýri- og tiltakslimum. 
7. Val av grannskoðarum. 
8. Viðgerð av uppskotum um lógarbroytingar frá stýri ella limum; (uppskot frá limum skulu vanliga verða 

stýrinum skrivliga fimm dagar undan aðalfundinum). 
9. Áseting av limagjaldið 
10. Ymiskt 
11. Fundarbókin verður undirskrivað av skrivara og orðstýrara. 
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§ 9 2. SKYLDUR STÝRISINS 

Stýrið skal føra gerðabók yvir stýrisfundirnar, sum verða at undirskriva av øllum stýrislimum, ið møttir eru til fundar. 

 

Ynskist broytt til: 

 

Stýrið skal føra gerðabók yvir stýrisfundirnar. Gerðabókin frá seinasta fundi skal góðkennast á næsta fundi, av øllum 
stýrislimum, ið møttir eru til fundar. Góðkenningin skal førast á gerðabók. 

 

 

§ 20  GJALDSTÍÐ V.M. 

Limagjaldið fellur til gjaldingar hvørt ¼ og verður kravt inn í januar, apríl, juli og oktobur. 

Limagjaldsskyldan hjá nýggjum limi fær gildi fyrsta ¼ ár, eftir at upptøka er framd. 

 

Ynskist broytt til: 

 

Limagjald fellur til gjaldingar fyrst á hvørjum mánaði. 

Limagjaldsskyldan hjá nýggjum limi fær gildi mánaðin eftir at fyrsta gjald er framt. 

 

 

§ 21  EFTIRSTØÐUR 

Stýrinum er heimilað at taka limarættin frá limi, ið hevur størri eftirstøðu enn eitt ársgjald; men stýrið kann tó, um so 
skal vera, veita limi longri gjaldfreist. 

Stýrið er ikki heimilað at avskriva limi eftirstøðu, uttan so er, at hesin samstundis missir limarættin, og kann limur ið 
á henda hátt fer úr felagnum, ikki vinna limarættin aftur, fyrr enn eftirstøðan er goldin. 

 

Ynskist broytt til: 

 

Stýrinum er heimilað at taka limarættin frá limi, ið hevur størri eftirstøðu enn eitt ½ ársgjald; men stýrið kann tó, um 
so skal vera, veita limi longri gjaldfreist. Limir við eftirstøðu størri enn 1 ársgjald missa sjálvvirkandi limarættin uttan 
ávaring. 

Stýrið er ikki heimilað at avskriva limi eftirstøðu, uttan so er, at hesin samstundis missir limarættin, og kann limur ið 
á henda hátt fer úr felagnum, ikki vinna limarættin aftur, fyrr enn eftirstøðan er goldin. Tó kann nevndin gera 
undantøk, um persónur hevur verið úr felagnum í meir enn 5 ár, og ynskir at søkja um limaskap av nýggjum. 
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§ 23  LIMAGJØLD 

Limagjøld 

Limagjøldini verða ásett á aðalfundinum. 

 

Nýggj áseting ynskist galdandi frá 01. apríl 2019, nevndin mælir til eina hækking á 50,- kr. um mánaðin: 

Tvs. mánaðarliga gjaldið fer frá 150,- kr. til 200,- kr. um mánaðin, svarandi til eitt ársgjald á 2.400,- kr. 

Limagjald fyri eftirlønar takarar verður óbroytt á 50,- kr. um mánaðin, svarandi til eitt ársgjald á 600,- kr. 

 

 
 

 

Við kvøðu 

Føroya Byggifrøðingafelag 


