
Tillögur til aðalfundar LS 2014 

Allar tillögur frá nefnd hefjist: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014…. 

1. Mál til kjaranefndar 

1.1. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014 hvetur stjórn LS til að skipa stafshóp og 

hefja vinnu við gerð nýs sauðfjársamnings. 

1.2. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014  leggur til að framsal á greiðslumarki í 

sauðfjárrækt verði bannað í nýjum sauðfjársamningi. 

1.3. Aðalfundur Sauðfjárbændadeildar BSNÞ leggur áherslu á eftirfarandi varðandi 

búvörusamninga. 

 Að núgildandi samningar verði látnir klárast án þess að þeim sé breytt. 

 Að næsti samningur stuðli að nýliðun eins og núgildandi samningur hefur gert. 

 Áfram verði stuðlað að góðri meðferð á ull og úrvinnslu á ull í landinu. 

 Skoðað verði að setja framleiðsluskyldu á greiðslumark í stað ásetningshlutfalls. 

 Að samningurinn ýti undir að sauðfjárrækt sé stunduð á þeim svæðum sem eru best 

fallin til slíks út frá byggðasjónarmiðum og beitarskilyrðum. 

 Að aðilar sem leggja inn í afurðastöð minna en 500 kg dikakjöts fá engan stuðning. 

 Skoðaðar verði aðrar leiðir til að færa framleiðslurétt/stuðningsgreiðslur á milli jarða 

en verslun með greiðslumark 

 

1.4.  Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 7. Mars 2014 á 

Skjöldólfsstöðum á Jökuldal beinir því til aðalfundar LS 2014 að beita sér af fullum þunga fyrir 

því að kjör og starfsskilyrði bænda verði bætt svo atvinnugreinin verði eftirsóknarverðari fyrir 

nýtt fólk að velja sér sauðfjárbúskap sem atvinnu. 

 

Greinargerð: Eins og allir vita hafa aðföng til bænda hækkað gríðarlega síðustu 5-6 árin. Má 

þar nefna aðallega plast,áburð,díselolíu og einnig hafa bændur ekki farið varhluta af hækkun 

á lánum og öðrum greiðslukjörum. Þó afurðir til bænda hafi hækkað þó nokkuð er það bara 

brot á við þær verðlagshækkanir sem á aðföngum hafa orðið. Þetta hefur komið verulega 

niður á afkomu bænda síðustu ár og oft hefur það heyrst að bændur segja : „Já þegar ég er 

búinn að borga áburð,plast og olíu þá er ansi lítið eftir að moða úr „.Þessu verður að breyta 

ef ekki á að fara illa,þ.e.a.s. reyna að lækka þennan kostnað og einnig að leita annara og 

hagkvæmari leiða til að gera bændum kleift að tryggja sér betri afkomu. Einnig verðum við 

að átta okkur á því að þessi vandi bitnar líka á nýliðun til sveita,þar sem ungt fólk sér sér ekki 

fært að ráða við þennan kostnað og ekki bætir það að jarðarverð er orðið allt of hátt,en það 

er hlutur sem við verðum að skoða. 

1.5.  Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu, haldinn á Hvolsvelli 

17.3.2014, beinir því stjórnar LS að hafin verði vinna við gerð á nýjum samningi um 



starfsskilyrði sauðfjárræktar, með það að markmiði að efla samkeppnishæfni, nýta 

sóknarfæri og treysta afkomu bænda. Fundurinn leggst gegn stórauknum greiðslum út á 

ræktun en telur eðlilegt að í nýjum samningi verði leitast við að greiðslur beinist á skilvirkari 

hátt til þeirra sem standa undir framleiðslunni. Mikilvægt er að góður tími sé gefinn til 

aðlögunar vegna breytinga sem kunna að verða gerðar á starfsumhverfi bænda. 

1.6. Aðalfundur Fsb. í Skagafirði beinir því  til stjórnar LS og sauðfjárbænda almennt, að fara 

að huga að því hvernig næsti sauðfjársamningur við Ríkið eigi að líta út. Í þeirri vinnu er 

eðlilegt að byggja á núverandi sauðfjársamningi í stórum dráttum. 

 Hafa skal að leiðarljósi að þeir fjármunir sem Ríkissjóður Íslands lætur til 

sauðfjárræktarinnar renni til starfandi sauðfjárbænda. 

 Leitast skal við að lágmarka allan leka út úr kerfinu þannig að nær 100% fjármunanna 

nýtist starfandi bændum árlega. 

 Að hann komi neytendum til góða í hagstæðu matvælaverði. 

 Að hann tryggi að sauðfjárbændur sitji við sem jafnast borð hvað varðar ríkisstuðning. 

 Að hann tryggi að nauðsynleg endurnýjun geti átt sér stað innan greinarinnar. 

 

1.7.  Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 19.3.2014 telur að 

styðjast eigi í öllum meginatriðum við núgildandi samning þegar kemur að gerð nýs 

samnings.  Að setja framleiðsluhvetjandi ákvæði svo sem aukna framleiðslutengingu 

beingreiðslna og hækkun ásetningshlutfalls í nýjan samning er ekki í nokkru samræmi við 

ríkjandi aðstæður á mörkuðum fyrir lambakjöt.  Vandséð er líka hvaða kjarabætur slíkar 

aðgerðir kæmu til með að skila sauðfjárbændum.  Skapist hins vegar þörf fyrir aukna 

framleiðslu er auðvelt að verða við henni án breytinga á samningnum þar sem engar 

framleiðsluhömlur eru í núgildandi samningi. 

Greinargerð: Með núgildandi samningi hafa náðst þau meginmarkmið sem stefnt var að 

þ.e.a.s. 

 Stöðugleiki hefur verið í starfsumhverfi sauðfjárbænda. 

 Sátt hefur náðst um umhverfisþáttinn þ.e.a.s. beitarmálin 

 Góð sátt er um samninginn sem sést best á því að hann hefur nú verið framlengdur 

tvívegis og síðast af 91% þeirra sem greiddu um hann atkvæði. 

 Það verður því ekki séð að ástæða sé til stórvægilegra breytinga í nýjum samningi, 

helst mætti þó nefna hvort ekki sé þörf á að setja hámark á eign hvers bónda á 

greiðslumarki.  Einnig verður að nefna að með því að framleiðslutengja 

beingreiðslurnar er verið að stefna í tvísýnu þeim framleiðslustuðningi sem 

sauðfjárbændur fá vegna þess að enn er ósamið við Alþjóða viðskiptastofnunina um 

ríkisstuðning við landbúnað, en þar á bæ er framleiðslutengdur stuðningur bannaður. 

1.8. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 19. Mars 2014 

leggur áherslu á að við gerð nýs samnings um starfsskilyrði sauðfjárræktarinnar verði leitast 



við að byggja í öllum aðalatriðum á núgildandi samningi.  Þó verði felldur út liður 4.6 í 

núverandi samningi um búskaparlok og athugað að fella út ásetningshlutfall og setja þess í 

stað framleiðsluskyldu á greiðslumark.  Komi til veigamikilla breytinga frá þeim samningi sem 

nú gildir verði gefinn rúmur tími til aðlögunar. 

1.9.  Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 19. Mars 2014 

leggur áherslu á að ekki verði gengið lengra en orðið er í hækkun á ásetningshlutfalli. 

1.10. Aðalfundur félags sauðfjárbænda í V-Hún haldinn í matsal S.K.V.H. 13.mars 2014 beinir 

eftirfarandi tillögu í aðalfundar L.S: 

Ekki skal gengið lengra í hækkun á ásetningshlutfalli en nú þegar hefur verið gert. Þ.e.a.s.  

0.65. 

1.11. Aðalfundur félags sauðfjárbænda í V-Hún haldinn í matsal S.K.V.H. 13.mars 2014 beinir 

eftirfarandi  til aðalfundar L.S vegna búvörusamninga: 

 Að staðið verði við núverandi sauðfjársamning. 

 Að við gerð nýs samnings verði leitast við að gera sem minnstar breytingar frá 

núverandi samningi.  En hann hefur reynst greininni vel bæði gagnvart nýliðun og 

almennri hagræðingu innan greinarinnar.  Þó verði skoðað að setja framleiðsluskyldu 

á greiðslumark í stað ásetningsskyldu. Mikilvægt er að  góður tími verði gefinn til 

aðlögunar á þeim breytingum sem kunna að verða. 

1.12. Aðalfundur FSSÞ haldinn að Ýdölum 27.02.2014 beinir því til Aðalfundar LS að í 

komandi viðræðum um nýjan búvörusamning verði leitað leiða til að deila ríkisstuðningi með 

öðrum hætti en nú er. Verulega aukið vægi gæðastýringar-greiðslna væri vænlegasta leiðin 

til sanngjarnari skiptingar. 

Greinargerð: Eins og staðan er í dag þá renna miklir fjármunir út úr greininni samhliða 

kaupum og sölu á ærgildum. Nýliðun í sauðfjárrækt myndi verða léttari ef hærra afurðaverð 

fengist, m.a. með auknum greiðslum á afurðir í gengum gæðastýringu.  Framlag ríkisins er 

hugsað til að lækka vöruverð til neytenda, en gerir það ekki   beint nema að hluta til í dag. 

Með því að borga sem mest á framleitt kg verður til sanngjarnara kerfi sem nýtist vel, ekki 

síst ef horft er til nýliðunar. 

1.13. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Dalabúð Búðardal 19. Febrúar 

2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda að í undirbúningi að nýjum 

sauðfjársamning verði greiðslur til bænda fluttar í meira mæli á gæðastýringu og 

ásetningshlutfall verði sett í stuðulinn 1. 

  



Tillögur til aðalfundar LS 2014 

Allar tillögur frá nefnd hefjist: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014…. 

2. Mál til allsherjarnefndar 

2.1. Aðalfundur félags sauðfjárbænda á Snæfellsnesi haldinn á Vegamótum 18. mars 2014, 

beinir því til LS að smalahundar verði skráðir sem bústofn á forðagæslublaði og falli þar af 

leiðandi inn í bústofnstryggingu. 

Greinargerð: Það vill oft verða þannig að það gleymist að tryggja smalahunda sem 

einstaklinga. En smalahundar eru oft að vinna við þær aðstæður að þeir geta lent í slysi. Með 

því að koma smalahundum inn í bústofnstryggingu þá væri komin grunntrygging á þá, svo 

gæti bóndi tryggt aukalega bestu hundana sína. 

2.2. Aðalfundur Sauðfjárbænda í Vopnafirði beinir því til aðalfundar LS að áfram verði unnið 

markvisst að þróun bóluefnis við lungakregðu. 

Greinargerð: Lungnakregða er vaxandi vandamál um allt land, og það er ekki hægt að 

bólusetja við henni.  En hún veldur miklu tjóni með minni frjósemi í gimbrum, og afföllum á 

hrútum.  Heyrst hefur að þróun bóluefnis hafi verið hætt, eða verkefnið sé stoppað vegna 

fjárskorts.  Skorað er á  Landssamtök Sauðfjárbænda að tryggja fjármagn til verkefnisins ef 

það er það sem þarf. 

2.3. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 07.03.2014 á 

Skjöldólfsstöðum Jökuldal beinir því til aðalfundar LS 2014 að hafin verði skoðun á eflingu 

þess tryggingarkerfis sem í dag heyrir undir Bjargráðasjóð.  

Greinargerð: Undanfarin ár þegar upp hafa komið stór áföll s.s. búfjárskaðar og kaltjón hefur 

Bjargráðasjóður ekki verið nægilega í stakk búinn að taka á móti slíkum áföllum án 

utanaðkomandi aðstoðar. Ekki er ásættanlegt að vera með slíka vanbúna tryggingavernd til 

framtíðar. Skoða beri m.a. þá möguleika á hvaða hátt er hægt að efla Bjargráðasjóð eða setja 

þennan tryggingarpakka inn í frjálsar tryggingar.   

2.4. Aðalfundur Fsb. í Skagafirði beinir því til RML og sæðingastöðvanna að birta niðurstöður 

fangs úr sæðingum að hausti hvers afurðarárs.    

Greinargerð: Undanfarin ár hafa verið birtar tölur yfir fjölda fjár sem sætt hefur verið og 

skammtafjölda úr vinsælustu hrútunum. Hins vegar hafa hvergi verið birtar tölur yfir hversu 

mörgum bornum ám sæðingarnar skila. Þessar upplýsingar ættu að liggja fyrir nú þegar 

sæðingarnar eru skráðar í Fjárvís.is og ætti að vera hægur vandi að birta niðurstöður í 

Bændablaðinu og á heimasíðu LS. 



2.5. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 19. Mars 2014 telur 

rétt að birtar séu niðurstöður skýrsluhalds allra framleiðenda í sauðfjárrækt sem uppfylla 

kröfur um gæðastýrða framleiðslu. 

Greinargerð: Eðlilegt er að birtar séu niðurstöðutölur allra sem skila skýrslum og uppfylla 

kröfur um gæðastýrða framleiðslu ekki bara einhverra sem í það og það skiptið séu hæfir til 

að komast yfir einhver ætluð mörk í ræktunarstarfi að mati fárra forystumanna.  Það er alveg 

jafn mikið spursmál hvar sem menn standa að þeir sjái stöðu sína í samanburði frá ári til árs. 

2.6. Aðalfundur FSSÞ haldinn að Ýdölum 27.02.2014 beinir því til stjórnar LS að vinna að því 

að styrkja og efla Bjargráðasjóð svo hann megi vera sá tryggingasjóður sem bændur geta 

treyst á, þegar á reynir. 

Greinargerð: Undanfarin ár hafa verið mjög áfallasöm og ljóst að tekjur Bjargráðasjóðs af 

búnaðargjaldi eru afar litlar miðað við það umfang tjóna sem orðið hafa. Aukafjárveitingar 

hafa komið til sem ekki er hægt að treysta á til framtíðar. Skoða þarf tekjumöguleika sjóðsins 

til að byggja hann upp því fjármagn þar er af mjög skornum skammti. 

  



Tillögur til aðalfundar LS 2014 

Allar tillögur frá nefnd hefjist: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014…. 

3. Mál til markaðsnefndar 

3.1. Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu haldinn í Björkinni á Hvolsvelli 17. 

mars 2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka Sauðfjárbænda að markaðsetja íslenskt 

lambakjöt fyrir erlenda ferðamenn sem koma hingað til lands. Fundurinn leggur áherslu á að 

hver erlendur ferðamaður sem kemur hingað til lands verði að smakka okkar sérstæða 

lambakjöt. Að stjórnin leiti eftir því við Markaðsráð kindakjöts að íslenska lambakjötið og 

sérstaða þess verði auglýst í flugvélunum á leið til landsins og/eða í Leifsstöð.  

3.2. Aðalfundur félags sauðfjárbænda í Rangárvallasýslu haldinn í Björkinni á Hvolsvelli 17. 

mars 2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka Sauðfjárbænda að kannað verði hjá 

ferðaþjónustuaðilum á Íslandi hvort þeir bjóði ekki upp á íslenskt lambakjöt á matseðlum 

sínum. 

3.3. Aðalfundur Fsb. í Skagafirði skorar á Ístex að borga það hátt verð fyrir þá ull sem er 

vinnsluhæf innanlands, að bændur sjái sér  fært  að leggja í þá vinnu við flokkun ullar við 

rúning að “öll” sú ull sem er vinnsluhæf innanlands við rúning skili sér þannig merkt til 

ullarþvottarstöðvar. Einnig er nauðsynlegt að Ístex í samvinnu við LS kynni reglur um 

ullarflokkun rækilega á hverju hausti fyrir bændum og haldi reglulega 

ullarflokkunarnámsskeið um allt land. Að öðrum kosti þarf sá möguleiki að vera til staðar að 

bændur geti sent ullina óflokkaða í ullarþvottarstöð. Einnig er nauðsynlegt að upplýsingar 

komi frá ullarþvottarstöð til hvers og eins bónda hvernig hann er að standa sig í flokkuninni. 

Greinargerð: Eftir að bændur fóru að flokka ull sjálfir hefur borið nokkuð á því að þeir hafi 

fengið bakreikning vegna ullar sem ekki hefur staðist flokkun. Hefur því nokkur hluti bænda 

farið að “vanmeta” ullina til að fá ekki bakreikning. Sumir hafa jafnvel sett alla haustullina í 2. 

fl. og aðrir hætt að taka snoðið á vorin. Fyrir vikið hefur hlutfall 2. flokks ullar af innlagðri ull 

aukist á kostnað 1. flokks ullar. Öll 2. flokks ull er flutt óunnin úr landi en 1. flokks ull og 

lambsull er fullunnin á innanlandsmarkað. Er nú svo komið að útlit er fyrir vöntun á íslenskri 

ull til vinnslu á innanlandsmarkað. Að 1. flokks ull sé flutt úr landi í stórum stíl sem 2. flokks 

ull vegna annmarka í kerfinu er ótækt, því varla hefur ullargæðum íslensks sauðfjár hrakað 

svona mikið undanfarin ár. Þessi staða er því algjörlega óviðunandi bæði hvað varðar Ístex og 

sauðfjárbændur. 

3.4 Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Dalabúð Búðardal 19. febrúar 

2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda að skora á Ístex að staðgreiða ullina. 

3.5. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Dalabúð Búðardal 19. febrúar 

2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda að skora á ullarkaupendur að sækja 

ull til bænda innan mánaðar eftir skráningu. 



Tillögur til aðalfundar LS 2014 

Allar tillögur frá nefnd hefjist: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014…. 

4. Mál til fagnefndar. 

4.1. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014 hvetur stjórn LS til að fylgjast með 

framkvæmd gæðastýringar í  búfjáreftirliti. 

4.2. Aðalfundur BSNÞ ályktar um að bæta þurfi prentun og leturgæði á fjárbókunum og bæta 

inn í hana skráningarmöguleikum á öllum þáttum gæðaskráningar. 

4.3.  Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 07.03.2014 á 

Skjöldólfsstöðum Jökuldal  mótmælir þeirri einhliða ákvörðun MAST að innheimta fyrir  

heimsóknir sínar er varða venjubundið búfjáreftirlit  og  beinir því jafnframt  til aðalfundar LS 

2014 að krefjast þess að MAST afturkalli þessa einhliða ákvörðun sína. 

Greinargerð : Með yfirtöku MAST á búfjáreftirliti hefur stofnunin s.b.r. grein  yfirdýralæknis í 

Bændablaðinu 2. tbl. 2014 boðað að heimsóknir dýraeftirlitsmanna verði reikningsfærðar á 

þau bú er fá heimsókn.  Ekki verður séð að MAST hafi haft nokkurt samráð við félagskerfi 

bænda um slík eftirlitsgjöld. Hætt er við að slík gjöld hækki  ef ekki er rönd við reist strax í 

fæðingu slíkra boða. 

4.4. Aðalfundur Fsb. í Skagafirði skorar á aðalfund LS að beita sér fyrir því að bændur sem 

uppvísir verða af vanfóðrun og slæmri meðferð dýra fái ekki opinberan stuðning. Afurðir frá 

þeim bæjum verði ekki til manneldis. 

4.5. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Strandasýslu haldinn á Hólmavík 19. Mars 2014 telur 

að skráning lyfja í lyfjaskáp í lamb.is skuli vera framkvæmd af seljanda lyfja (viðkomandi 

dýralækni). 

Greinargerð: Með þeirri aðferð er komið í veg fyrir mistök í skráningu lyfja og ekki ætti að 

þurfa frekara eftirlit með viðskiptum á lyfjum, einnig mun þessi aðferð virka sem aðhald til 

að bændur skrái sína lyfjanotkun, að öðrum kosti myndu hlaðast upp óútskýrðar birgðir í 

lyfjaskápnum. 

  



Tillögur til aðalfundar LS 2014 

Allar tillögur frá nefnd hefjist: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014…. 

5. Mál til umhverfisnefndar 

5.1. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014 tekur heils hugar undir ályktun á ný 

afstöðnu Búnaðarþingi um að nú þegar verði dregið skipulega úr tjóni af völdum álfta og 

gæsa á ræktarlöndum bænda. 

5.2. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014 hvetur stjórn LS til að beita sér fyrir að 

Mast fari í nauðsynlegt viðhald á sauðfjárvarnargirðingum. 

5.3.  Aðalfundur Félags sauðfjárbænda á Héraði og Fjörðum haldinn 07.03.2014 á 

Skjöldólfsstöðum Jökuldal  beinir því til aðalfundar LS 2014 að hlutast til um að  Vegagerðin 

bæti verklag  og framkvæmd við snjómokstur og hálkuvarnir vegna flutninga sláturfjár í 

samræmi  við lög um dýravelferð nr  55 / 2013 1. gr. en þar segir m.a. „dýr eru skyni gæddar 

verur“ því ber að  þjónusta vegi ekki síður en fyrir umferð fólks. 

Greinargerð : Dæmi eru um að  Vegagerðin hafi ekki verið tilbúin að þjónusta vegi vegna 

flutninga sláturfjár þegar „vetur“ hefur skollið á með ófærð á haustmánuðum, þá eru 

flutningar þessir oft utan þess tíma sólarhringsins sem Vegagerðin er með þjónustu á vegum. 

Sláturfé er flutt af sumum landssvæðum tugi eða hundruð km  yfir fjallvegi sem þurfa aukna 

þjónustu þegar tíðarfar gefur tilefni til.  

5.4. Aðalfundur Fsb. í Skagafirði hvetur stjórn LS til að vinna að því að Vegagerðin sjái alfarið 

um viðhald  girðinga meðfram þjóðvegum landsins. Vegagerðin sjái til þess að því verki sé 

lokið í síðasta lagi 25.júní  ár hvert. 

Greinargerð:Víða er viðhaldi girðinga ábótavant, sem leiðir til þess að búfé kemst á þjóðvegi. 

Þetta leiðir af sér slysahættu fyrir vegfarendur og búfénað. Tryggja þarf að þeim girðingum 

sem Vegagerðin hefur girt sé viðhaldið þannig að þær þjóni sínu hlutverki. 

5.5. Aðalfundur Félags sauðfjárbænda í Dalasýslu haldinn í Dalabúð Búðardal 19. febrúar 

2014 beinir því til stjórnar Landssamtaka sauðfjárbænda að beita sér fyrir því að 

sauðfjárveikigirðingu milli Dalahólfs og Vesturlandshólfs sem og annars staðar á landinu 

verði viðhaldið í samræmi við landslög. Dalahólf er nú skilgreint sem ósýkt og því mikilvægt 

að varnargirðingar séu í góðu ástandi svo líflambasala geti orðið að veruleika. 

  



Tillögur til aðalfundar LS 2014 

Allar tillögur frá nefnd hefjist: Aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda 2014…. 

6. Mál til fjárhagsnefndar 

6.1. Aðalfundur FSE haldinn á Búgarði 11. mars 2014 leggur til að aðalfundur sauðfjárbænda 

2015 verði haldinn á Akureyri. 

6.2. Reikningar LS 

6.3. Fjárhagsáætlun LS 2014 

6.4. Starfskjör stjórnar 

Stjórn LS leggur til við aðalfund 2014 að starfskjör stjórnar verði óbreytt til aðalfundar 2015. 


