Tillaga um breytingu á lögum GSS
Lagt er til að 3. gr. verði breytt, að 4. gr. verði felld úr lögunum og þá breytast í samræmi við það númer
þeirra greina sem á eftir koma. Þá eru lagðar til breytingar á 5., 7., 8., 9., 10. og 12. gr.
Auk þess eru gerðar smávægilegar leiðréttingar svo sem að G.S.Í. er nú ritað GSÍ en ekki eru efni til að
gera sérstaklega grein fyrir slíkum sjálfsögðum leiðréttingum.

1) Lögð er til breyting á 3. gr. sem nú hljóðar svo: Félagið er öllum opið. Inntökugjald er ákveðið á
aðalfundi hverju sinni.
Lagt er til að greinin verði svohljóðandi. Félagið er öllum opið.
Greinargerð með 3. gr.
Ekki þykja efni til að hafa sérstakt ákvæði í þessari grein um inntökugjald. Slíkt gjald hefur ekki verið
innheimt í fjölda ára. Þvert á móti hefur nýliðum verið gefinn afsláttur. Ákvæði um inntökugjald ætti
því frekar að taka um leið og félagsgjöld eru ákveðin. Í samræmi við þetta myndi 8. liður á dagskrá
aðalfundar, sbr. 12. gr. falla út.
2) Lagt er til að 4. gr. verði felld úr lögum félagsins en hún er svohljóðandi:
4. gr. Erlendir ríkisborgarar geta sótt um inngöngu í klúbbinn. Erlendir ríkisborgarar búsettir hér um
stundarsakir greiði sömu gjöld og Íslendingar til klúbbsins. Erlendir ríkisborgarar sem ekki eru búsettir
hér á landi greiða árgjald eða ævigjald samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni. Erlendir ríkisborgarar
bera sömu réttindi og skyldur og aðrir klúbbsmeðlimir nema hvað þeir hafa ekki atkvæðisrétt á
aðalafundum eða almennum félagsfundum. Þá eiga þeir ekki aðild að G.S.Í. eða Í.S.Í. Farandverðlaun
sem þeir kunna að vinna skulu varðveitt í klúbbhúsinu.
Greinargerð með 4. gr.
Ekki þykir ástæða til að hafa í lögum klúbbsins sérstaka grein um aðild erlendra ríkisborgara. Þá má
nefna að reglur EES-samningsins heimila ekki mismunun á ríkisborgurum þeirra landa sem undir þann
samning falla. Verði þessi samþykkt breytt lækkar númer þeirra greina sem á eftir koma.
3) 5. gr., sem verður 4. gr., er nú svohljóðandi:
Aðalfundur ákveður árgjald næsta starfsárs að fenginni tillögu stjórnar. Árgjöld eru innheimt eftir
sérstökum reglum er aðalfundur samþykkir hverju sinni. Þeir sem ekki standa í skilum með árgjöld sín
hafa fyrirgert rétti sínum sem félagar klúbbsins og fá m.a. ekki að taka þátt í keppni, fyrr en gjaldið
hefur verið greitt eða samið um greiðslu þess. Hafi félagi ekki staðið skil á gjöldum sínum um áramót,
er stjórn heimilt að strika hann út af félagaskrá. Úrsögn er annars bundin við áramót enda berist hún
skriflega til ritara fyrir lok desember.
Lagt er til að greinin hljóði svo:
Aðalfundur ákveður árgjald næsta starfsárs að fenginni tillögu stjórnar. Stjórn ákveður fyrirkomulag
innheimtu árgjalda. Þeir sem ekki greiða árgjald, eða semja um greiðslu þess, innan þeirra tímamarka
sem stjórn ákveður teljast ekki lengur félagsmenn og skulu þeir felldir út af félagaskrá.
Greinargerð með breytingu á 5. gr.
Félagsgjöld eru ákveðin á aðalfundi að fenginni tillögu stjórnar. Á liðnum árum hafa orðið miklar
breytingar á möguleikum til innheimtu gjalda hverju nafni sem þau nefnast. Þykir því ekki ástæða til að
í lögum félagsins sé ákvæði í þá veru að klúbburinn hafi sérstakar reglur, samþykktar á aðalfundi, til
innheimtu félagsgjalda. Eftir sem áður getur aðalfundur tekið ákvörðun um fyrirkomulag á innheimtu
félagsgjalda.

Sú almenna regla gildir hjá GSÍ að þeir sem ekki eru skráðir félagar í golfkúbbi hafi ekki rétt til þátttöku
í mótum og hafa þeir því ekki keppnisrétt. Þykir því ástæðulaust að mæla fyrir um þetta í lögum
klúbbsins. Rétt þykir að stjórn hafi heimild til að ákveða tímamörk á greiðslu félagsgjalda því klúbbnum
er skylt að greiða gjald til GSÍ af öllum félögum eldri en 16 ára, nú 10.000 krónur. Er því mikilvægt að
hafa ekki á skrá félagsmenn sem ekki greiða árgjald sitt en gjaldið til GSÍ miðast við skráða félagsmenn.
Ástæðulaust er að hafa ákvæði um skriflega úrsögn þar sem litið verður svo á að þeir sem ekki standa
skil á árgjaldi teljast ekki til meðlima klúbbsins.
4) 6. gr. verður 5. gr. (Þarfnast ekki skýringar)
5) 7. gr. er nú svohljóðandi:
Stjórn klúbbsins skipa sjö menn: formaður, ritari, gjaldkeri, varaformaður, form. mótanefndar, form.
vallanefndar og form. unglinganefndar. Þeir eru kosnir á aðalfundi, formaður til eins árs í senn en aðrir
stjórnarmenn til tveggja ára í senn, þrír á hverju ári. Einnig skal kjósa 3 varamenn í stjórn til eins árs í
senn. Fráfarandi stjórn sér um undirbúning kosninga. Endurkjósa má alla stjórnarmenn, en ekki eru þeir
skyldugir til að gefa kost á sér til endurkjörs.
Lagt er til að 7. gr., sem verður 6. gr. hljóði svo:
Stjórn klúbbsins skipa átta einstaklingar: Formaður, ritari, gjaldkeri, varaformaður og formenn
mótanefndar, vallarnefndar, barna- og unglinganefndar og kynningar- og nýliðanefndar. Þeir eru kosnir
á aðalfundi, formaður til eins árs í senn en aðrir stjórnarmenn til tveggja ára í senn, fjórir á aðalfundi
2020, þrír á aðalfundi 2021. Einnig skal kjósa þrjá varamenn í stjórn til eins árs í senn. Fráfarandi stjórn
sér um undirbúning kosninga. Ekki eru takmörk á því hversu oft má kjósa sama einstakling til setu í
stjórn.
Jafnframt er lagt til svofellt ákvæði til bráðabirgða:
Á aðalfundi 2020 skal kjósa til tveggja ára formenn móta-, vallar og kynningar- og nýliðanefnda og
gjaldkera. Síðan skal á aðalfundi 2021 kjósa til tveggja ára formann barna- og unglinganefndar,
varaformann og ritara og síðan koll af kolli.
Greinargerð með tillögu að breytingu á 7. gr.
Á undanförnum árum hefur kynningar- og nýliðanefnd unnið mikið og gott starf. Þykir því rétt að sá
sem gegnir formennsku í nefndinni eigi sæti í stjórn klúbbsins. Jafnframt er að því stefnt að starfi ritara
verði breytt frá því sem nú er og honum falin aukin verkefni. Um leið mun verkefnum ritara vegna
kynningar- og nýliðanefndar fækka. Þar sem nú er verið að fjölga í stjórninni þarf fyrst að kjósa fjóra
stjórnarmenn og síðan þrjá enda ráð fyrir því gert að hver stjórnarmaður sitji í stjórn í tvö ár í senn.
Einnig er lagt til að nafni Unglinganefndar verði breytt og hún heiti hér eftir barna- og unglinganefnd.
Óþarft þykir að mæla svo fyrir í lögum félagsins að einstaklingar ráði því sjálfir hvort þeir gefi kost á
sér til endurkjörs og því lagt til að það ákvæði falli niður.
Ákvæði til bráðabirgða er til komið í samræmi við núverandi setu formanna nefnda og annarra
stjórnarmanna og til þess að fyrir liggi hverja skal kjósa á næsta aðalfundi en það er nauðsynlegt vegna
fjölgunar í stjórn.
6) 8. gr. er nú svohljóðandi:
Stjórn ákveður sjálf starfstilhögun sína sbr. 9. gr. Hún getur ráðið sér launaða aðstoð og fær bein útgjöld
greidd úr félagssjóði en starfar sjálf launalaust. Stjórn kemur fram fyrir hönd klúbbsins í fullu umboði
hans í öllum málum sem hann varða. Þó þarf samþykkt félagsfundar til stórra ákvarðana, sem geta haft
mikil fjárútlát í för með sér. Stjórnin getur tilnefnt heiðursfélaga ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi,
enda fái hún fundarsamþykkt fyrir því. Stjórnin skal rækta samband við klúbbfélaga og kynna þeim
mikilsverð mál er varða starfsemi klúbbsins á félagsfundum, eða með öðrum tiltækum hætti.
Lagt er til að 8. gr. sem verður 7. gr. hljóði svo:
Stjórn ákveður sjálf starfstilhögun sína. Hún getur ráðið sér launaða aðstoð og fær bein útgjöld greidd
út félagssjóði en starfar sjálf launalaust. Stjórn kemur fram fyrir hönd klúbbsins í fullu umboði hans í

öllum málum sem hann varða. Þó þarf samþykkt félags- eða aðalfundar til stórra ákvarðana, sem geta
haft mikil fjárútlát í för með sér.
Stjórn skal boða til félagsfundar með sama hætti og til aðalfundar ef 15% félagsmanna krefjast þess
skriflega eða á annan sannanlegan hátt. Berist krafa um boðun félagsfundar skal hann haldinn innan sjö
daga frá því að slík krafa berst.
Stjórn getur tilnefnt heiðursfélaga ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi, enda fái hún fundarsamþykkt
fyrir því. Stjórn skal rækta samband við klúbbfélaga og kynna þeim mikilsverð mál er varða starfsemi
klúbbsins á félagsfundum, eða með öðrum tiltækum hætti.
Greinargerð með tillögu að breytingu að 8. gr. semverður 7. gr.
Hér er meginbreytingin sú að lagt er til að stjórn hafi skýra heimild til að boða til félagsfundar og
jafnframt að ákveðinn hundraðshluti félagsmanna geti krafist þess að slíkur fundur sé haldinn. Í
núgildandi lögum er ekki fjallað um boðun félagsfunda þó þar sé gert ráð fyrir að slíka fundi sé unnt að
halda.
7) 9. gr. er nú svohljóðandi:
Á vegum stjórnar skulu að jafnaði starfa þessar nefndir: 1. Mótanefnd, 2. Vallarnefnd, 3.
Forgjafarnefnd, 4. Aganefnd, 5. Unglinganefnd, 6. Húsnefnd, 7 Fjáröflunarnefnd, 8. kynningar- og
nýliðanefnd, 9 Skemmtinefnd. Í hverri þessara nefnda skulu að jafnaði vera 3 - 5 menn, tilnefndir eða
kosnir á aðalfundi. Fjórar fyrst töldu nefndirnar starfa skv. reglum G.S.Í en aðrar samkvæmt fyrirmælum
stjórnar og/eða aðalfundar.
Lagt er til að 9. gr., sem verður 8. gr., hljóði svo:
Á vegum stjórnar skulu að jafnaði starfa eftirtaldar nefndir: Mótanefnd, vallarnefnd, forgjafarnefnd,
aganefnd, barna- og unglinganefnd, kynningar- og nýliðanefnd. Í hverri þessara nefnda skulu að jafnaði
vera þrír til fimm einstaklingar, tilnefndir eða kosnir á aðalfundi. Fjórar fyrst töldu nefndirnar starfa
skv. reglum GSÍ en aðrar samkvæmt fyrirmælum stjórnar og/eða aðalfundar Stjórn hefur heimild til að
skipa aðrar nefndir eins og henta þykir. Nefndir skulu skila stjórn yfirliti yfir störf liðins starfárs eigi
síðar en 30. október ár hvert.
Greinargerð með tillögu að breytingu á 9. gr.
Á undanförnum árum hafa þær nefndir sem lagt er til að felldar verði úr lögum klúbbsins ekki verið
skipaðar. Þykir því hentugra að geta þeirra ekki í lögum klúbbsins en um leið veita stjórn skýra heimild
til að skipa nefndir eftir því sem þurfa þykir hverju sinni. Jafnframt þykir rétt að í lögunum sé ákvæði í
þá veru að nefndum sé skylt að skila skýrslum til stjórnar tímanlega fyrir aðalfund. Loks er lagt til að
nafni unglinganefndar verði breytt í barna- og unglinganefnd sem er betur lýsandi fyrir starfssvið
nefndarinnar.
Loks þykir rétt að hafa í lögum klúbbsins að nefndir skuli skila stjórn yfirliti vegna liðins starfsárs.
8) 10. gr. er svohljóðandi:
Aðalfund skal halda í nóvember ár hvert. Til hans skal boðað skriflega, eða á annan hátt sem stjórnin
telur fullnægjandi. Tillögur til lagabreytinga, eða breytinga á starfsháttum, skulu hafa borist til stjórnar
klúbbsins fyrir 10. október ár hvert. Í fundarboði skal tilgreina dagskrá. Aðalfundur er æðsta
úrskurðarvald í öllum málefnum klúbbsins.
Lagt er til að 10. gr., sem verður 9. gr., hljóði svo.
Aðalfund skal halda í nóvember ár hvert. Til hans skal boðað skriflega, eða á annan hátt sem stjórnin
telur fullnægjandi. Tillögur til lagabreytinga skulu hafa borist til stjórnar klúbbsins fyrir 1. nóvember ár
hvert. Í fundarboði skal tilgreina dagskrá. Aðalfundur er æðsta úrskurðarvald í öllum málefnum
klúbbsins.
Greinargerð með breytingu á 10. gr.
Hér er lagt til að fellt verði á brott „ ,eða breytinga á starfsháttum,“ Ákvæði þetta er afar óljóst og raunar
verður ekki séð að í lögum klúbbsins sé vikið að tilteknum starfsháttum. Ákvarðanir um tiltekna

starfshætti má hins vegar taka á aðalfundi og ekki efni til að tillögur um slíkt skuli gera með löngum
fyrirvara.
11. gr. verður 10. gr. (Þarfnast ekki skýringa.)

9) Breyting á 12. gr., sem verður 11. gr.
Í samræmi við tillögu um niðurfellingu inntökugjalds sem mælt er fyrir um í 3. gr. er lagt til að 8. liður
í störfum aðalfundar falli út. Um leið verður ákvörðun félagsgjalda 8. liður á dagskrá aðalfundar og
önnur mál 9. Þessi breyting þarfnast ekki frekari skýringa.
13. gr. verður 12. gr. (þarfnast ekki skýringa)
14. gr. verður 13. gr. (þarfnast ekki skýringa)

