
 

 

 

 

Ár 2016 leygardagin tann 11. juni varð ársaðalfundur hildin hjá Hondbóltssambandi Føroya 

(HSF) í Tórshavn á Hotel Føroyum.  

 

Til staðar á fundinum vóru umboð fyri hondbóltsfeløg umframt Starvsnevnd HSF´s, Ári Roach 

og Hallur Danielsen frá umsitingini hjá HSF og Djóni Thomassen, advokatur. Afturat luttók 

Sigurd Rasmussen frá ÍSF.   

 

Fundarskráin var sambært § 4, stk. 2 í viðtøkum felagsins:  

 

1. Val av orðstýrara  

2. Formaðurin greiður frá virki sambandsins í farna árið  

3. Kassameistarin leggur fram grannskoðaðan roknskap 

4. Góðkenning til uppskot til rakstrarroknskap 

5. Innkomin mál  

6. Val av nevndum og eykalimum  

7. Val av grannskoðara 

8. Áseting av limagjaldi  

9. Ymiskt  

 

Ad. 1 – Val av orðstýrara 

 

Formaður HSF´s, Kristian Johansen, skeyt upp at velja Djóna Thomassen, advokat, sum 

fundarstjóra. Tá einki annað uppskot var, varð Djóni Thomassen valdur sum fundarstjóri uttan 

atkvøðugreiðslu. 

 

Fundarstjóri takkaði fyri álitið og staðfesti, at aðalfundurin var innkallaður sambært viðtøkum 

felagsins. Fundarstjórin staðfesti soleiðis at fundurin var lógliga innkallaður og viðtøkuførur og 

setti fundin.  

 

Ad. 2 – Formaðurin greiður frá virki sambandsins farna árið 

 

Fundarstjórin gav síðani Kristiani Johansen, formanni HSF´s, orðið, og Kristian Johansen gav 

aðalfundinum eina áhugaverda frágreiðing um farna árið, har hann tók samanum nógv av 

teimum viðurskiftunum, sum vóru hend farna árið.  

 

Eingin spurningur ella viðmerking var til formansfrágreiðingina, ið sostatt varð tikin til 

eftirtektar av aðalfundinum.  

  



 

2 

 

 

 

Ad. 3 – Kassameistarin leggur fram grannskoðaðan roknskap  

 

Hallur Danielsen gjøgnumgekk roknskap felagsins.  

 

Nakrir spurningar vóru frá fundarluttakarunum til ársroknskapin. Hallur Danielsen metti, at 

HSF var nøgt við roknskapin, hóast hann vísti eitt hall. Onkur hevði á máli, at var at gleðast 

um at tað var økt virksemi. Eftirfylgjandi var ársroknskapurin samtyktur uttan atkvøðugreiðslu.  

 

Ad. 4 – Góðkenning til uppskot til rakstrarroknskap 

 

Hallur Danielsen legði rakstrarroknskapin fyri komandi ár fram. Hesin rakstrarroknskapur legði 

upp til eitt yvirskot.  

 

Nakað av umrøðu var um samband í millum ÍSF og sersambondini og býti av almennum stuðli. 

Onkur av fundarluttakarunum spurdi um útlitið fyri eini loysn um býti av almenna stuðulinum. 

Kristian Johansen, formaður segði seg verða sannførdan um, at tað fór at finnast ein loysn á 

málinum.  

 

Aðalfundurin góðkendi uppskotið til rakstrarroknskap uttan atkvøðugreiðslu.  

 

Ad. 5 – Innkomin mál  

 

Starvsnevnd HSF´s skeyt í sambandi við aðalfundin upp at gera broytingar í § 5, stk. 5 í 

viðtøkum HSF´s, soleiðis at Úrvalsnevndin og Menningarnevndin verða løgd saman í eina 

nevnd, sum verður kallað Úrvals- og Menningarnevnd.  

 

Broytingin í viðtøkunum var við atkvøðugreiðslu einmælt samtykt.  

 

Eftir hetta var fundurin niðurlagdur til ein stuttan steðg og tikin uppaftur 10 minuttir seinni.  

 

Ad. 6 – Val av nevndum og eykalimum  

 

Fyri vali stóðu Starvsnevndarformaðurin Kristian Johansen og nevndarlimurin Bogi Jacobsen, 

ið báðir høvdu boðað frá frammanundan, at teir tóku ikki við afturvali.  
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Tey sum vórðu skotin upp til Starvsnevndina vóru Gunn Ellefsen, ið H71 hevði stillað upp til 

nevndina ella Starvsnevndarformann, Oyvind Brimnes, ið VÍF hevði stillað upp til nevndina, 

Vígdis Nolsøe, sum VB hevði stillað upp til nevndina og Jákup Dam, sum KÍF hevði stillað upp 

til nevndina.  

 

Fyrst var Starvsnevndarformaðurin valdur. Av tí at einans Gunn Ellefsen varð stillað upp til 

Starvsnevndarformann, varð hon vald uttan atkvøðugreiðslu. Gunn Ellefsen nýtti høvi at siga 

nøkur orð og takkaði fyri álitið. 

 

Eftir atkvøðugreiðslu var Oyvindur Brimnes valdur í Starvsnenvdina í staðin fyri Boga Jacobsen.  

 

Eftir atkvøðugreiðslu varð Jákup Dam valdur sum fyrsti tiltakslimur.  

 

Súna Mørk varð vald sum annar tiltakslimur uttan atkvøðugreiðslu.  

 

Aðalfundurin gav teimum nývaldu lógvabrestir í hesum sambandi.  

  

Ad. 6 – Val av grannskoðara  

 

Starvsnevndin skeyt upp at velja grannskoðanarvirki P/f Januar sum grannskoðara. Tá einki 

mótvalevni var, varð P/f Januar afturvalt uttan atkvøðugreiðslu.  

  

Ad. 7 – Ásetan av limagjald  

 

Starvsnevndin boðaði frá, at ætlanin var at halda seg til tað limagjaldið, sum hevur verið 

undanfarna ár. Hesum tók aðalfundurin undir við.  

 

Ad. 8 - Ymiskt 

 

Sigurd Rasmussen frá ÍSF nýtti høvið at geva Kristiani Johansen fráfarandi HSF´s formanni 

eina heiðursgávu. Margrið Weihe nýtti eisini at takka fráfarandi formanni Kristiani Johansen 

fyri hansara týdningarmikla leiklut sum formaður og fyri tað orku, sum han hevur lagt í starvið.  

 

Kristian Johansen takkaði eisini fyri seg og handaði Gunn Ellefsen eitt blómutyssi.  

 

Margið Weihe og Kristian Johansen takkaðu eisini Boga Jacobsen fyri hansara leiklut í 

Starvsnevndini.  
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Eftirfylgjandi takkaði fundarstjórin fyri góðan fundarsið og niðurlegði fundin.  

 

 

Fundur lokin  

 

Djóni Thomassen, adv.  


