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V I Ð T Ø K U R  
 

fyri 
 

Listafelag Føroya 
 

viðtiknar á eykaaðalfundi í felagnum tann 15. mars 2003 við broytingum á 
eykaðalfundi tann 22. mars 2010. 

 
 
 

Navn felagsins, heimstaður og endamál 
 

§ 1 
 
Stk. 1: Navn felagsins er Listafelag Føroya, og heimstaður tess er í Tórshavn.  
 
Stk. 2: Felagið stuðlar sum higartil Listasavni Føroya og harumframt øðrum listasøvnum. 
 
Stk. 3: Endamál felagsins er annars at stuðla føroyskari list við m.a. at stíla fyri ella stuðla: 
 

1. Listaframsýningum í Føroyum. 
2. Listaframsýningum í útlondum. 
3. Útgávu av bókum um føroyska list. 
4. Gera teldutøkt tilfar um føroyska list. 
5. Vísindaliga kanning av føroyskari list. 
6. Listafremjandi tiltøkum. 
7. Tiltøkum til frama fyri limirnar.  

 
Eftir tykki sínum kann felagið keypa onnur listaverk enn føroysk og taka upp á seg spurningar 
føroyskari list viðvíkjandi, sum ikki eru umrøddir omanfyri.  
 
Stk. 3: Felagið skal útvega pening, soleiðis at tað verður ført fyri at átaka sær tiltøk til frama fyri 
føroyskari list.  
 
 

Limir og limagjøld 
 

§ 2 
 
Stk. 1: Øll, sum taka undir við endamálsorðingini hjá felagnum, kunnu gerast limir í felagnum.  
 
Stk. 2: Limagjaldið verður ásett á ársaðalfundi. 
 
 

Ársroknskapur 
 

§ 3 
 
Stk. 1: Roknskaparár felagsins er álmanakkaárið.  
 
Stk. 2: Ársroknskapurin skal verða gjørdur samsvarandi góðum roknskaparsiði og soleiðis, at allar 
kravdar og neyðugar avskrivingar og burturleggingar verða gjørdar.  
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Stk. 3: Roknskapurin skal undirskrivast av nevnd og grannskoðara felagsins.  
 
 

Aðalfundur felagsins 
 

§ 4 
 
Stk. 1: Aðalfundurin er hægsti myndugleiki felagsins í øllum viðurskiftum.  
 
Stk. 2: Ársaðalfundur verður hildin í Tórshavn, áðrenn juni mánaður er úti. 
 
Stk. 3: Ársaðalfundur skal lýsast við tilskilaðari fundarskrá 3 vikur frammanundan í ávís ella við brævi 
til limirnar. 
 
Stk. 4: Atkvøðurætt á aðalfundi hava tey, ið hava goldið limagjaldið. Hvør limur hevur eina atkvøðu. 
Stovnar og feløg hava eina atkvøðu, hóast hesi gjalda meira enn vanligt limagjald ásett fyri 
einstaklinglimir.  
 
Stk. 5: Á aðalfundi kunnu bert verða samtykt uppskot, ið standa á fundarskránni og broytingaruppskot 
til teirra.  
 
Stk. 6: Mál til viðgerðar á aðalfundi verða avgjørd við vanligum meiriluta uttan so, at lógir ella hesar 
viðtøkur krevja serligan meiriluta. 
 
 

§ 5 
 
Stk. 1: Aðalfundurin velur ein fundarstjóra, sum stýrir fundinum og ger av allar spurningar viðvíkjandi 
viðgerð av málum og atkvøðugreiðslu.  
 
Stk 2: Limir, ið hava atkvøðurætt, kunnu krevja skrivliga atkvøðugreiðslu. 
 
Stk. 3: Frásøgn frá tí, ið gjørdist á fundi, verður førd í gerðabók, sum verður undirskrivað av 
fundarstjóranum og nevndini.  
 
Stk. 4: Á ársaðalfundi skulu fundarevnini vera hesi:  
 

1. Val av fundarstjóra. 
2. Frásøgn frá virki felagsins í farna ári. 
3. Framløga av grannskoðaðum roknskapi við fíggjarstøðu til góðkenningar og uppskot frá 

nevndini, hvussu avlopið skal verða nýtt. 
4. Áseting av limagjaldi. 
5. Val av nevndarlimum og tveimum tiltakslimum. 
6. Val av grannskoðara. 
7. Uppskot frá nevnd ella limum til aðalfundin, sum er innlatið í seinasta lagi eina viku fyri fund. 
8. Ymiskt. 

Eykaaðalfundur 
 

§ 6 
 
Stk. 1: Eykaaðalfundur skal haldast, annaðhvørt tá nevndin skipar fyri hesum, ella tá fjórðingurin av 
limunum skrivliga krevur hetta til viðgerðar av ávísum máli.  
 
Stk. 2: Kallað verður inn til eykaaðalfundar eftir somu reglum sum til ársaðalfund.  
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Nevndin og grannskoðanin 

 
§ 7 

 
Stk. 1: Felagið skipast av eini 5-mannanevnd, ið sjálv sínamillum velur formann, næstformann, 
kassameistara og skrivara.  
 
Stk. 2: Á nevndarfundum hevur hvør nevndarlimur sína atkvøðu. Stendur á jøvnum, ræður atkvøða 
formansins.  
 
Stk. 3: Hvør nevndarlimur verður valdur fyri 3 ár, og nevndarlimur kann veljast aftur. Tiltakslimir eru 
fyri vali hvørt ár og kunnu veljast aftur. 
 
Stk. 4: Nevndarlimirnir verða valdir soleiðis:  
 

1. árið fara 2 nevndarlimir frá.  
2. árið fara 2 nevndarlimir frá. 
3. árið fer 1 nevndarlimur frá.  

 
Stk. 5: Skrivari felagsins skal skriva gerðabók um felagsins virki og fundarfrásøgn frá aðalfundi, ið 
skal medundirskrivast av fundarstjóra, og kassameistarin skal føra roknskap yvir felagsins rakstur og 
fíggjarligu støðu.  
 
Stk. 6: Nevndin stendur felagnum til svars fyri ognum tess.  
 
Stk. 7: Eigur felagið rætt at velja nevndarlim/ir og tiltakslim/ir í onnur feløg og stovnar, velur nevndin 
hesar.  
 
Stk. 8: Grannskoðarin skal hava umsjón við roknskapinum og grannskoða ársroknskapin og hevur rætt 
at síggja roknskaparbøkur og øll skjøl felagsins, tá ið hann vil.  
 
 

Tekningarreglur 
 

§ 8 
 
Felagið verður teknað av 
 
• Formanninum saman við einum nevndarlimi. 
• Við keyp, sølu og veðseting av ognum krevst nevndarsamtykt og undirskrift av 3 nevndarlimum.  
• Nevndin kann geva prokura.  
 
 

Broytan av viðtøkum felagsins 
 

§ 9 
 
Stk. 1: Viðtøkur felagsins broytast á lógliga lýstum aðalfundi við lógarbroyting á skránni, tá í minsta 
lagi 3/4 av teimum limum við atkvøðurætti, ið eru á fundi játta tí, og hesar atkvøður í minsta lagi eru 
helvtin av felagsins limum.  
 
Stk. 2: Um broytingaruppskotið fær meiriluta av atkvøðunum á aðalfundi, men ikki helmingurin av 
felagsins limum eru á fundi, kann tað gerast lóg, tá ið meirilutin á einum nýggjum aðalfundi, ið verður 
hildin við hesum endamáli, er fyri broytingaruppskotinum.  
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Avtøka av felagnum 
 

§ 10 
 
Stk. 1: Fyri at taka felagið av krevst aðalfundarsamtykt og skulu í slíkum føri minst 2/3 av øllum 
limum felagsins greiða atkvøðu fyri at taka felagið av. Fæst slíkur meiriluti ikki, kann nevndin innan 1 
mánaða eftir fyrsta fundin kalla inn aftur til nýggjan aðalfund fyri av nýggjum at taka støðu til málið, 
og kann felagið tá verða tikið av, um 2/3 greiða atkvøðu fyri, sama hvussu nógvir limir eru møttir til 
hendan seinna fundin.  
 
Stk. 2: Verður felagið avtikið, verða ognir felagsins – listagoymslan uppií – ogn hjá Listasavni Føroya.  
 

 
 


