Lógir fyri Føroyskt Íslandsrossafelag
Stovnað 8.mars 1989

Grein 1. Endamál
Endamál felagsins er, at virka fyri at stimbra áhuga fyri íslandsrossinum og røttu nýtslu
rossins í ríðiítróttini. At arbeiða fyri, at loyvi verður at innflyta ross úr Íslandi eftir tørvi og ala
íslandsrossið í Føroyum, eftir teimum rættningslinjum, ið íslendsku alifeløgini nýta,
somuleiðis at samansjóða allar íslandsrossavinir, sum vilja fremja hesi mál.
Ì ríðiítróttini og aliarbeiðinum skal felagið virka fyri, at varðveita og styrkja serstøku evni
íslandsrossins, t.d. íslandsgonguløgini, teirra styrki og villrossaeyðkenni.
Felagið skal treytaleyst ala rein íslandsross og í hesum sambandi føra ættarbók um íslandsross
í Føroyum.
Skipað verður eisini fyri at døma ali- og ríðiross eftir galdandi reglum í Íslandi, útbúgva
dómarar og ríðarar, og skipa fyri ríðikappingum og rossasýningum.
Grein 2. Innliman
Limaskap fáa øll, ið eiga íslandsross, somuleiðis øll tey, ið hava áhuga fyri endamáli
felagsins. Ein gerst limur við at venda sær til formannin.
Grein 3. Útliman
Limur, ið ynskir at melda seg úr felagnum, eigur at venda sær til formannin.
Aðalfundurin kann ekskludera lim, um hesin mótarbeiðir endamálsgrein felagsins. Til hetta
krevst, at 2/3 av møttu limunum atkvøða fyri.
Brýtur felagslimur stk. 3 í grein 1, sum er endamálsgrein felagsins, verður hesin strikaður sum
limur.
Grein 4. Limagjald
Limagjaldið verður ásett av ársaðalfundinum fyri eitt ár í senn.
Limagjaldið fyri inniverandi ár, skal vera goldið í seinasta lagi 30. septembur.
Limir mugu ikki vera í eftirstøðu 30. septembur, fyri at hava atkvøðurætt til næstkomandi
aðalfund.
Grein 5. Nevndir
Starvsnevndin verður mannað við formanni, skrivara og kassameistara, sum verða valdir fyri
tvey ár, tó soleiðis, at fyrstu ferð verður ein valdur fyri eitt ár. Nevndin skipar seg sjálv.
Ítróttarnevndin: Fimm manna nevndina, ið verður vald á hvørjum árið. Nevndin skipar seg
sjálv.
Alinevndin: Trý manna nevndina, ið verður vald á hvørjum árið. Nevndin skipar seg sjálv.
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Felagsøkisnevnd: Trý manna nevndina, ið verður vald á hvørjum árið. Nevndin skipar seg
sjálv.
Grein 6. Aðalfundur
Aðalfundurin er hægsti myndugleiki felagsins. Ársaðalfundur verður hildin á hvørjum árið í
desember mánaði.
Aðalfundurin skal lýsast við 14 daga ávaring. Uppskot til samtyktar og lógarbroyting, skulu
vera nevndini í hendi seinast 8 dagar áðrenn ársaðalfundin.
Keyp og søla av føstum ognum, skulu góðkennast av aðalfundi.
Fyri at broyta ella skoyta uppí lógirnar, mugu 2/3 av limunum vera til staðar. Um ikki 2/3 eru
møttir, verður eyka aðalfundur hildin og kann har avgerð takast, hvussu fáir limir, ið enn eru á
fundi.
Atkvøðugreiðsla um nevndarval skal vera skrivlig. Onnur mál kunnu avgreiðast við
hondsupprættan, men bert um ein limur krevur skrivligt val, skal tað eftirlíkast. Um tað
stendur á jøvnum í atkvøðugreiðslu, tekur formaðurin avgerð.
Fundarskrá
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av orðstýrara og skrivara.
Frágreiðing fyri farna árið.
Framløga av grannskoðaum roknskapi og limagjaldið verður ásett.
Viðgerð av innkomnum uppskotum.
Val av nevndarlimum og grannskoðara.
Ymiskt.
Grein 7. Eykaaðalfundur

Nevndin kann boða til eykaaðalfundar, tá ið hon finnur høvi til tess. ¼ av limum felagsins
kunnu krevja eykaaðalfund, tá ið teir geva formanninum skrivliga umbøn um hetta og
uppgeva tey mál teir ynskja viðgjørd.
Grein 8. Roknskapur
Roknskaparárið er frá 1. oktobur – 30. septembur. Kassameistarin letur grannskoðaran fáa
roknskapin 14 dagar fyri hin ásetta aðalfundin.
Grein 9. Upploysn felagsins
Avgerð um upploysing av felagnum ella broyting av navnið tess, kann bert takast av einum
ársaðalfundi. Helvtin av limum felagsins mugu vera til staðar og 5/6 av teimum møttu
limunum, mugu atkvøða fyri. Harnæst má uppskotið samtykkjast á næst fylgjandi
ársaðalfundi, við sama endamálið.

Tórshavn 9. juli 2008
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