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Viðtøkur fyri Føroyskt Íslandsrossafelag
(Stovnað 8.mars 1989)

Navn, heimstaður og endamál.
§ 1.
1.1. Navn felagsins er Føroyskt Íslandsrossafelag (“FÍR”)
1.2. Heimstaður felagsins er Tórshavn
1.3. Endamál felagsins er at virka fyri:
a) at stimbra áhuga fyri íslandsrossinum og røttu nýtslu rossins í ríðiítróttini.
b) at loyvi verður at innflyta ross úr Íslandi eftir tørvi og ala íslandsrossið í Føroyum, eftir
teimum rættningslinjum, ið íslendsku alifeløgini nýta.
c) at samansjóða allar íslandsrossavinir, sum vilja fremja hesi mál.
d) at varðveita og styrkja serstøku evni íslandsrossins, t.d. íslandsgonguløgini, teirra styrki
og lyndi.
e) at limir felagsins treytaleyst ala rein íslandsross og í hesum sambandi føra ættarbók um
íslandsross í Føroyum.
f) at skipað verður fyri at døma ali- og ríðiross eftir galdandi reglum í Íslandi, útbúgva
dómarar og ríðarar, og skipa fyri ríðikappingum og rossasýningum.
g) at stimbra og stuðla landslið okkara og at umboða Føroyar í altjóða kappingum.
h) at luttaka í og stuðla altjóða samstarv millum tjóðir, íslandsrossinum at frama.
1.4.

Felagið verður skrásett í Felagsskránni, sum Skráseting Føroya umsitur.

Samstarv við onnur feløg

2.1
2.2
2.3

§2
Føroyskt Íslandsrossafelag er limur í FEIF International Federation of Icelandic Horse
Association (“FEIF”), og hevur ábyrgd av at fylgja lógum og reglum hjá FEIF.
Føroyskt Íslandsrossafelag er limur í Ríðisamband Føroya (“RS“) undir Ítróttarsamband
Føroya (ÍSF), og hevur ábyrgd av at fylgja lógum og reglum teirra.
Starvsnevndin í Føroyskum Íslandsrossafelagi er heimilað at gera avtalur, viðlíkahalda og
avtaka avtalur við tey í stk. 1-2 nevndu og onnur innantjóða og altjóða feløg, til frama fyri
endamálið í Føroyskum Íslandsrossafelagi, sí § 1.

Limaskapur og ábyrgd
§ 2.
2.1. Limaskapur
Rætt til at gerast limur hava tey, ið eiga íslandsross, eins og øll tey, ið hava áhuga fyri
endamáli felagsins.
Limaskapurin hevur gildi, tá limagjaldið er goldið.
2.2. Inn- og útliman
Inn- og útliman í felagið fer fram hjá ein av nevndarlimunum ella umvegis heimasíðu
felagsins.
2.3. Limagjald
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Limagjaldið verður ásett av ársaðalfundinum fyri eitt ár í senn.
Árliga limagjaldið skal vera goldið í seinasta lagi 30. septembur.
Limir mugu ikki vera í eftirstøðu 30. septembur, fyri at hava atkvøðurætt til næstkomandi
aðalfund.

Heftilsi
§ 3.
3.1.Felagið heftir bert fyri skyldum sínum við teimum til eina og hvørja tíð verandi ognum, sum
hoyra felagnum til. Limirnir í felagnum og nevndir hefta ikki persónliga fyri felagsins skyldum,
men bert við sínum limagjaldi.

Leiðsla felagsins
§ 4.
Nevndin:
4.1. Felagið verður stýrt av einari á aðalfundinum valdari nevnd, sum hevur 5 limir. Aðalfundurin
velur 4 limir og tann í 4.6 nevnda Ítróttarnevnd, vald á sama aðalfundi, velur ein lim.
4.2. Nevndin verður vald fyri eitt tveyára skeið soleiðis, at annaðhvørt ár verða tríggir limir
valdir, og annaðhvørt tveir. Tann av Ítróttarnevndini valdi limurin verður valdur hvørt ár.
4.3. Nevndin er viðtøkufør, tá meirilutin íroknað nevndarformannin er møttur á fundi.
4.4. Allar avgerðir nevndarinnar verða tiknar við vanligum meiriluta. Stendur á jøvnum, er
atkvøða formansins avgerandi.
4.5. Nevndin skipar seg sjálv eftir hvønn aðalfund við formanni, skrivara og kassameistara.
Nevndarlimurin valdur av Ítróttarnevndini kann ikki verða formaður.
Formaðurin
Formaðurin hevur dagligu leiðslu felagsins um hendi.
Dagliga leiðslan fevnir ikki um avgerðir, sum eftir viðurskiftum felagsins eru av serligum
slagi ella av stórum týdningi.
Formaðurin leiðir fundirnar og samráðingar, um ikki annað er avgjørt.
Skrivarin
Skrivarin førir fundarbók á øllum fundum.
Kassameistarin
Kassameistarin hevur um hendi øll peningamál felagsins, eins og hann á hvørjum ári leggur
fram fullfíggjaðan roknskap fyri grannskoðararnar í góðari tíð áðrenn ársaðalfundin.
Sernevndir:
4.6. Beint eftir val av nevndini velur aðalfundurin hesar sernevndir, sum verða valdar fyri eitt ára
skeið:
Ítróttarnevndin:
Vald verður ein fimm manna ítróttarnevnd. Ítróttarnevndin skipar seg sjálv og velur ein lim
í nevndina.
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Alinevndin:
Vald verður ein trý manna alinevnd. Alinevndin skipar seg sjálv.

Aðalfundir
§ 5.
Aðalfundir:
5.1. Limirnir útinna síni limarættindi á aðalfundinum. Allir limir hava rætt at møta á
aðalfundi og at taka orðið. Limirnir hava rætt til at lata seg umboða av fulltrúa treyta
av, at fulltrúin sjálvur er limur og at skrivliga fulltrúin ikki er eldri enn 12 mánaðir.
5.2. Aðalfundir verða hildnir á heimstaði felagsins uttanso, at aðalfundurin samtykkir, at
fundurin verður hildin á øðrum staði.
5.3. Í seinasta lagi 1 viku undan aðalfundi skal dagsskrá og tey fullfíggjaðu uppskot, og,
fyri ársaðalfundin, eisini ársfrásøgnin verða atkomulig hjá limunum til eftirskoðan.
5.4. Nevndarformaðurin innkallar til aðalfund í fyrsta lagi 4 vikur og í seinasta lagi 2 vikur
undan aðalfundinum.
5.5. Innkallingin skal vera skrivlig til allar limirnar og leggjast út á heimasíðu felagsins,
við tilskilan av fundarstaði og tíð. Innkallingin kann fara fram við sms-boðum,
telduposti ella brævi.
5.6. Á aðalfundi kunnu bert viðgerðast mál, sum eru sett á dagsskránna og
broytingaruppskot til teirra uttanso, at í minsta lagi 2/3 av teimum limunum, sum er
umboðaðir á aðalfundinum avgerð annað.
Ársaðalfundir:
5.7. Vanligur aðalfundur verður hildin í triðja ársfjórðingi.
Eykaaðalfundir:
5.8. Eykaaðalfundur verður hildin, tá nevndin finnur høvi til tess. Limir ið umboða ¼ av
limatalinum kunnu krevja eykaaðalfund til viðgerðar av einstøkum máli.
5.8 Til eykaaðalfund, ið skal viðgera eitt ávíst fráboðað evni, verður kallað inn í seinasta
lagi 2 vikur eftir, at eykaaðalfundurin er kravdur.

Atkvøðugreiðsla

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.5.

§ 6.
Hvør limur hevur eina atkvøðu á aðalfundinum.
Limur, sum er í eftirstøðu, hevur hvørki talu- ella atkvøðurætt, og kann ikki verða valdur í
nevnd ella í nakra sernevnd.
Er ikki annað ásett í viðtøkum, verða øll mál á aðalfundinum avgjørd við vanligum
atkvøðumeiriluta.
Stendur á jøvnum, er uppskotið ikki samtykt.
Atkvøðugreiðsla um nevndarval skal vera skrivlig. Stendur á jøvnum, verður valið avgjørt
við lutakasti.
Onnur mál kunnu avgreiðast við hondsupprættan uttanso, at ein limur krevur skrivligt val.
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Stendur á jøvnum í slíkari atkvøðugreiðslu, tekur formaðurin avgerð.

Dagsskrá
§ 7.
Á ársaðalfundi skulu fundarevnini vera hesi:
a) Val av fundarstjóra og skrivara.
b) Frásøgn leiðslunnar fyri farna ári.
c) Framløga av grannskoðaðum roknskapi til góðkenningar.
d) Ásetan av limagjaldi.
e) Val av nevnd og sernevndum
f) Val av grannskoðara.
g) Uppskot frá limunum, um nakað er.
h) Ymiskt.

Tekningarreglur
§ 8.
8.1. Felagið verður teknað av formanninum.
8.2. Til keyp, sølu, lántøku og veðseting av ognum felagsins krevst aðalfundarsamtykt og
undirskrift av formanni og tveimum nevndarlimum.

Fundarbók

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

§ 9.
Frásøgn frá tí, ið gjørdist á aðalfundi, verður førd í gerðabók. Bókin verður undirskrivað av
fundarstjóranum og nevdarlimunum. Nevndin kann taka støðu til at føra talgilda gerðabók.
Allar avgerðir skulu førast í gerðabók felagsins.
Í seinasta lagi 2 vikur eftir aðalfundin, skal fundarbókin, ella eitt váttað úrrit av henni, vera
atkomuligt hjá limunum.
Nevndarfundir og samtyktir skulu somuleiðis førast í gerðabók og grundgevingar fyri
samtyktini.

Eksklusión
§ 10.
10.1. Nevndin kann ekskludera lim, um hesin í atburði ella gerð skaðar áhugamál felagsins.
10.2. Limur, ið av nevndini verður ekskluderaður, skal hava høvið at verja seg verja seg yvirfyri
nevndini eins og hann skal kunna verja seg á fyrstkomandi aðalfundi.
10.3. Eksklusiónsmál, ið verða løgd fyri aðalfundin, skulu vera upplýst í skránni fyri aðalfundin.
Aðalfundurin tekur avgerð við vanligum meiriluta.
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Roknskapur
§ 11.
11.1. Roknskaparárið er frá 1. oktobur til 30. septembur.
11.2. Kassameistarin letur grannskoðaranum roknskapin í góðari tíð fyri ársaðalfundin t.e. í minsta
lagi 7 dagar frammanundan.

Broyting av viðtøkum
§ 12.
12.1. Avgerð um viðtøkubroyting kann bert takast á aðalfundi og bert um skráin fyri aðalfundin
serstakt hevur tilskilað, at uppskot er um broyting av viðtøkunum.
12.2. Avgerð um viðtøkubroyting er bert galdandi, um:
1) í minsta helvtin av limum felagsins eru møttir á aðalfundi.
2) í minsta lagi 2/3 av greiddum atkvøðunum taka undir við avgerðini.
3) í minsta lagi 2/3 av teimum limunum, sum er umboðaðir á aðalfundinum, hava tikið undir
við avgerðini.
12.3. Um ikki helvtin av limunum eru møttir, verður eyka aðalfundur hildin við í minsta lagi 3
daga freist og kann har avgerð takast við sama meiriluta, líkamikið hvussu nógvir limir eru
møttir á fundi.

Avtøka av felagnum
§ 13.
13.1. Avgerð um at taka felagið av, kann bert takast á aðalfundi og bert um skráin fyri aðalfundin
serstakt hevur tilskilað, at uppskot er um avtøku av felagnum og hvat skal gerast við ognir
felagsins.
13.2. Avgerð um avtøku er bert galdandi, um:
1) í minsta lagi 2/3 av limum felagsins eru møttir á aðalfundi.
2) í minsta lagi 5/6 av teimum møttu limunum atkvøða fyri.
3) uppskotið eisini verður samtykt á næsta aðalfundi, við sama endamálið.

Tórshavn, novembur 2019
Hesar viðtøkur eru samtyktar á aðalfundi tann 27. novembur 2019
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