
Samþykktir Búnaðarsamtaka Vesturlands 

 
1. gr 

 

Samtökin heita Búnaðarsamtök Vesturlands, skammstafað BV, og nær félagssvæði þeirra yfir 

Vesturland frá Hvalfjarðarbotni í Gilsfjarðarbotn. Heimili þeirra og varnarþing er þar sem 

aðalskrifstofa þeirra er. Búnaðarsamtökin eru aðili að Bændasamtökum Íslands, sem eru 

heildarsamtök íslenskra bænda. 

2. gr 

 

Búnaðarfélag er félag bænda á ákveðnu svæði, óháð þeim búrekstri sem þeir stunda, sbr. 

skilgreiningu Búnaðarlaga nr. 70/1998. Búnaðarfélögin á félagssvæðinu eru aðildarfélög 

búnaðarsamtakanna og skulu þau fullnægja eftirtöldum skilyrðum: 

 

1) Að lög og reglur samrýmist samþykktum Búnaðarsamtaka Vesturlands og Bændasamtaka 

Íslands. 

2) Að skila félagaskrá, í síðasta lagi á aðalfundi samtakanna. Í félagaskrá skal m.a. skráð 

hvaða búgrein hver félagsmaður stundar.  

3) Að skila aðalfundargerð og endurskoðuðum ársreikningi fyrir lok nóvember.  

 

3. gr 

 

 Aðild að Búnaðarsamtökum Vesturlands geta átt þeir einstaklingar og lögaðilar sem þess 

óska og stunda búrekstur í atvinnuskyni, eða vegna eigin nota, enda séu þeir aðilar að 

búnaðarfélagi á samtakasvæðinu. Þegar um er að ræða félagsaðild lögaðila skal félagsaðildin 

bundin við einn nafngreindan einstakling, sem kemur fram fyrir hönd lögaðilans. Aðild 

einstaklinga skal óháð því hvort þeir stunda búrekstur í eigin nafni eða annarra. Undir 

búrekstur fellur hvers konar búfjárrækt, jarðrækt, skógrækt, garðrækt og ylrækt. Einnig 

eftirfarandi starfsemi fari hún fram á lögbýlum: Eldi og veiðar vatnafiska, nýting hlunninda, 

framleiðsla og þjónusta. Bændum sem hætt hafa búskap vegna aldurs eða heilsubrests skal 

heimil áframhaldandi þátttaka í viðkomandi félagi með fullum félagsréttindum, hafi þeir 

áfram búsetu á hlutaðeigandi félagssvæði. Búnaðarfélögin skulu vera opin fyrir félagsaðild 

þeirra sem uppfylla ofangreind skilyrði og skulu allir félagsmenn njóta sömu réttinda. Enginn 

einstaklingur getur farið með meira en eitt atkvæði á félagsfundi. Ef sami einstaklingur er í 

fleiri en einu búnaðarfélagi hefur hann atkvæðisrétt um málefni BV í því búnaðarfélagi þar 

sem árgjald til BV er innheimt. 

4. gr 

 

Hver félagsmaður og lögaðili sem hefur aðild að búnaðarsamtökunum skal greiða gjald til 

þeirra. Gjald þetta er ákveðið á aðalfundi. Gjöld þessi greiðist fyrir lok nóvember ár hvert. 

Hjón og sambýlisfólk greiði eitt árgjald. 

Heiðursfélagar og félagar eldri en 70 ára skulu vera undanþegnir árgjaldi til 

Búnaðarsamtakanna.  

 

5. gr 
 

Tilgangur og verksvið samtakanna er: 

1. Að beita sér fyrir bættum kjörum bænda á öllum sviðum. 

2. Að reka eða eiga aðild að leiðbeiningamiðstöð, eftir atvikum, er annist leiðbeiningastörf . 



3. Að vinna að kynbótum búfjár, m.a. með því að starfrækja sæðingastöðvar fyrir nautgripi og 

sauðfé, svo og aðrar búfjártegundir, ef tiltækilegt þykir. 

4. Að vera starfandi tengiliður milli Bændasamtaka Íslands og bænda á félagssvæðinu. 

 

6.  gr 

 

Aðalfundur Búnaðarsamtaka Vesturlands skal haldinn fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Þau ár 

sem kosning til Búnaðarþings fer fram, skal þó ákvæði samþykkta Bændasamtaka Íslands 

gilda eftir því sem við á. Fundurinn skal boðaður skriflega eða á annan sannanlegan hátt með 

minnst sex vikna fyrirvara. Hvert búnaðarfélag innan samtakanna kýs fulltrúa til setu á aðal- 

og aukafundum þeirra, sem hér segir: 

Félög með 11-30 félaga kjósi 1 fulltrúa 

Félög með 31-55 félaga kjósi 2 fulltrúa 

Félög með 55 félaga og fleiri kjósi 3 fulltrúa. 

Kosning fulltrúanna gildir í eitt ár. 

Tilkynna skal um fulltrúa eigi síðar en 14 dögum fyrir aðalfund. Þá skulu einnig tillögur fyrir 

aðalfund vera komnar fram. Tillögur ásamt ársreikningi Búnaðarsamtaka Vesturlands skulu 

vera aðgengileg fulltrúum a.m.k. viku fyrir aðalfund.  

Á fundinum eiga auk þess sæti með málfrelsi og tillögurétt, fulltrúar búgreinafélaganna, 

búnaðarþingsfulltrúar á Vesturlandi, starfsmenn búnaðarsamtakanna og stjórnarmenn þeirra. 

Aðalfundur er lögmætur ef 2/3 hlutar fulltrúa eru mættir. Fundurinn skal opinn öllum félags 

mönnum í aðildarfélögum búnaðarsamtakanna, með málfrelsi og tillögurétt, sama á við um 

aukafundi. Til aukafundar kveður stjórnin er henni þykir þörf á, eða 1/3 hluti aðalfulltrúa 

krefst þess með skriflegu erindi til stjórnar. Í fundarboði skal tilgreina ástæðu og fundarefni.  

Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður úrslitum mála á fulltrúafundum, nema um sé að 

ræða breytingar á samþykktum samkvæmt ákvæðum 11. gr., eða slit á samtökunum 

samkvæmt ákvæðum 10. gr., í samþykktum þessum. 

 

7. gr 

 

Á aðalfundi skal kjósa 3 manna stjórn búnaðarsamtakanna og jafnmarga til vara, svo og tvo 

skoðunarmenn reikninga ásamt varamönnum þeirra. Fyrst skal formaður kosinn, síðan 2 

stjórnarmenn. Stjórnin kýs varaformann úr sínum hópi. Kosning Búnaðarþingsfulltrúa skal 

fara fram á aðalfundi. Formaður BV tekur sjálfkrafa sæti búnaðarþingsfulltrúa. Kjörtími 

stjórnar, varamanna hennar, búnaðarþingsfulltrúa, skoðunarmannaog varaskoðunarmanna er 

milli aðalfunda.  

Allir félagsmenn aðildarfélaganna eru skyldir til að taka kosningu eitt kjörtímabil til þeirra 

starfa sem samtökin kjósa menn til og ákveðið er í samþykktum þessum.  

 

8. gr 

 

Á aðalfundi skal taka fyrir eftirfarandi: 

1. Skýrslu stjórnar um starfsemi á liðnu ári. 

2. Ársreikningur síðasta árs lagður fram til samþykktar svo og fjárhagsáætlun yfirstandandi    

árs. 

3. Tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap og framlög í varasjóði. 

4. Kosning stjórnar og varastjórnar. 

5. Kostning búnaðarþingsfulltrúa. 

6. Kosning skoðunarmanna. 

7. Ákvörðun um greiðslur til stjórnar-og skoðunarmanna fyrir störf í þágu samtakanna.  



8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin. 

9. Á aðalfundi skal leggja fram skriflega skýrslu framkvæmdastjóra um störf  

Búnaðarsamtakanna á liðnu ári. 

 

9. gr 

 

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sem annast í umboði hennar um eignir og fjármál 

samtakanna og daglega verkstjórn. Framkvæmdastjóri ræður starfsfólk í samráði við stjórn.   

Stjórn samtakanna fer með málefni þeirra milli aðalfunda og fylgir ályktunum þeirra eftir, sér 

um undirbúning kosninga til Búnaðarþings og framkvæmd þeirra í samræmi við samþykktir 

Bændasamtaka Íslands. Enn fremur annast hún fjárreiður samtakanna og reikningsskil og ber 

sameiginlega ábyrgð á öllum fjármálum þeirra. Starfsár og reikningsár samtakanna er 

almanaksárið. Reikninga samtakanna, starfsskýrslu og félagaskrá sendir hún til 

Bændasamtaka Íslands. Stjórnarfundi heldur stjórnin eftir þörfum hverju sinni og boðar 

formaður til stjórnarfunda. Stjórnin skal setja sér fundaáætlun í upphafi starfsárs. Formanni er 

skylt að boða til stjórnarfunda krefjist einn stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri þess. 

Stjórnin er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Mikilvæga ákvörðun 

má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið sé þess 

nokkur kostur. Halda skal fundargerðarbók um það sem fram fer á stjórnarfundum sem skal 

undirrituð af þeim sem sitja fund. Stjórnarmaður eða framkvæmdastjóri, sem er ekki sammála 

ákvörðun stjórnar, á rétt á því að fá sérálit sitt bókað.  

10. gr 

 

Búnaðarsamtökunum verður ekki slitið nema 2/3 hlutar mættra fulltrúa samkvæmt 

samþykktum kjörbréfum samþykki það á tveimur aðalfundum í röð, enda hafi tillaga að 

slitum verið auglýst í fundarboði, eignir samtakanna skulu þá tafarlaust afhendast 

Bændasamtökum Íslands til varðveislu. Bændasamtökin ávaxti eignirnar á tryggum stað þar 

til félag verður stofnað á Vesturlandi, er starfar á líkum grundvelli og samtökin. Skulu þær þá 

afhentar hinu nýja félagi gegn skuldbindingu frá því, að sömu ákvæði gildi um ráðstöfun 

eigna þess og hér eru settar um eignir samtakanna.  

 

11. gr 

 

Samþykktum þessum má einungis breyta á aðalfundi og þurfa 2/3 hlutar mættra fulltrúa sbr. 

10. grein að samþykkja breytingarnar. Tillögur til breytinga á samþykktum ber að kynna með 

fundarboði. 

 

12. gr 

 

Samþykktir þessar eru samþykktar á aðalfundi BV 6. apríl 2017 og öðlast gildi við 

staðfestingu stjórnar Bændasamtaka Íslands. 

 

 


