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§3

LIMIR

Limir kunnu gerast:
Allir byggifrøðingar (bygningskonstruktørar) búsitandi í Føroyum.
Føroyskir Byggifrøðingar, búsitandi uttanlands.
Persónar, sum við lesnaði ella í starvi sum byggifrøðingar hava tilsvarandi almenna og byggifrøðisliga útbúgving,
kunnu verða bodnir at gerast limir sum tilskilað í limaskaparviðtøkunum.
Ynskist tikið úr:
Føroyskir Byggifrøðingar, búsitandi uttanlands.
Ynskist broytt til:
Persónar sum lesa til byggifrøði og eru byrjaði á 3 lestrarárið, kunna søkja um at gerast limir í felagnum.

§ 16

UPPTØKA AV ØÐRUM PERSÓMNUM

Umsókn um upptøku frá persóni, ið sambært I parti grein 3, stk. 3 kann gerast limur í FBF, verður at senda stýrinum
skrivliga. Tá ið stýrið hevur kannað tílíka umsókn og fingið til vega teir upplýsingar, ið kunnu sigast at vera av
týdningi fyri støðutakan til umsóknina, verður hon at leggja fyri fyrstkomandi aðalfund til avgerðar um upptøku við
vanligum atkvøðumeiriluta.
Innbjóðing at gerast limur sambært I. parti, grein 3, stk. 4 kann verða latin persónum, ið hava virkað sum
byggifrøðingar, arkitektar ella vísindamenn á ein hátt, ið er viðurkenning verdur. Innbjóðing kann verða latin, tá
stýrið einmælt samtykkir tað, ella tá avgerð um hetta er tikin á aðalfundi við vanligum meiriluta .
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Ynskist tikið úr:
Innbjóðing at gerast limur sambært I. parti, grein 3, stk. 4 kann verða latin persónum, ið hava virkað sum
byggifrøðingar, arkitektar ella vísindamenn á ein hátt, ið er viðurkenning verdur. Innbjóðing kann verða latin, tá
stýrið einmælt samtykkir tað, ella tá avgerð um hetta er tikin á aðalfundi við vanligum meiriluta.

§ 20

GJALDSTÍÐ V.M.

Limagjald fellur til gjaldingar fyrst á hvørjum mánaði.
Limagjaldsskyldan hjá nýggjum limi fær gildi mánaðin eftir at fyrsta gjald er framt.
Ynskist broytt til:
Limagjald fellur sjálvvirkandi til gjaldingar, ávikavist 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. novembur. Limir kunna sjálvir
avgera um gjaldið skal falla um kvartalið, hálvárið ella árliga.
Limagjaldsskyldan hjá nýggjum limi fær gildi, frá fyrsta gjaldinum eftir limur er góðtikin smb. § 15.
Limarætturin er ikki galdandi fyrr enn 3 mánaðir eftir at fyrsta gjaldið er móttikið.
Limir kunnu ikki krevja hjálp frá felagnum í máli, sum er komið upp áðrenn viðkomandi fekk limaskap í felagnum ell a
í tíðarskeiði, har viðkomandi ikki hevur havt limaskap í felagnum.

§ 21

EFTIRSTØÐUR

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.
Ynskist lagt aftrat:
Útkoyrdir limir kunnu eftir umsókn gerast limir aftur, tá ið tvey ár eru liðin, um nevndin játtar. Felagið kann tó ikki
átaka sær, at viðgera mál hjá viðkomandi limi fyrr enn møgulig eftirstøða er afturgoldin, umframt treytir í § 20 um
limaskyldu og limarætt eru roknar.
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§ 23

LIMAGJØLD

Heiðurslimir lata ikki limagjald.
Ynskist broytt til:
Heiðurslimir lata ikki limagjald til FBF, men rinda sín part av ásetta gjaldinum til AKF.
Limur, ið fyllir 67 ár, rindar bert til FBF og fær gjaldið til AKF avtikið.

Við kvøðu
Føroya Byggifrøðingafelag
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