
Ed. 161. Breytingartillögur
við frv. til 1. 11111 viðauka vifS og breyt. á 1. nr. 14 3. nóv. 1915, uni sparisjóði.

F rá  allslierjarnefnd.

1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:
í stað 1. málsgr. (i. gr. laganna konii:
í s tjó rn  livers sparisjóðs mega ekki vera fæ rri  en 3 nienn, og skal einn 

þeirra vera forniaður. Reki sparisjóður a lm enna lilaupareiknings- og inn- 
lieimtustarfsemi, skal s tjórnin skipnð 5 1110111111111. Sé sjóðurinn  eign sýslu- 
eða bæjarfélags, skal s tjóruin  kosin af lilutaðeigandi sýslunefnd eða bæjar- 
stjórn  með hlutfallskosningu og stjórnin  vclja sér form ann.

Stjórn  sparisjóða, sem eru sjálfseignarstofnanir og liafa á hverjum  
tima m innst ábyrgð 20 m anna í kaupstöðum  eða 12 m anna  u tan kaupstaða, 
skal kosin þannig, að meiri lilutinn, 2 af 3 eða 3 af 5, skulu kosnir af á- 
byrgðarm önnum  á aðalfundi sparisjóðsins, sem lialdinn skal eigi síðar en í 
aprílmánuði á r  livert, liinir s tjó rnarm ennirn ir ,  1 af 3 cða 2 af 5, skulu 
kosnir á sam a tima af viðkomandi bæ jars t jó rn  eða sýslunefnd. Hlutfalls- 
kosning skal viðhöfð, ef óskað er, þegar tvo eða fleiri skal kjósa.

S tjórn sparisjóða, sem eigi eru eign sýslu- eða bæjarfélaga eða félaga ein- 
stakra  nianna, og eigi lieldur liafa ábyrgð svo m arg ra  nianna, er í annari 
málsgrein segir, skal kosin af viðkomandi sýshmefnd eða bæ jarstjó rn  með 
lilutfallskosningu.

Um kosningu í s tjórn  sparisjóða, sem en i eign hreppsfélaga eða félaga 
einstakra nianna, fer sem fyrir  er nuelt i löguni eða reglugerðum viðkoni- 
andi sjóða.

Kosningar í sparisjóðsstjórnir gilda til eins árs. S tjórn  sparisjéiðs ræð- 
u r  s tarfsm enn lians og liefir unisjón með ölluni f ram kvæ m dum  sjéiðsins.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við 7. gr. laganna bætist:
Ekki mega þeir lieldur reka eigin lánastarfsemi eða aðra atvinmi, er 

komið geti í bága við liagsnumi sjóðsins.
3. Við 3. gr. Greinin falli niður.
4. Við 4. gr. Greinin orðist svo:

A eftir orðunum  „endurskoðunarn ienn“ í upphafi 19. gr. laganna komi: 
kosnir til eins árs af viðkomandi b iejarstjórn eða sýslunefnd með blutfalls- 
kosningu.

5. Við 6. gr. í stað orðanna „nákvæ m a aðsjón“ komi: nákvæ m t eftirlit.
6. Við 7. gr. Niðurlag greinarinnar orðist þ a n n i g : .............. i hlutfalli við saman-

lagðar inn- og ú tborganir  þeirra  síðastliðið ár.
7. Við 9. gr. A eftir greininni kom i ný gr„ svo liljóðandi:

Þegar lög þessi hafa lilotið staðfestingu, skal færa  texta þeirra inn í 
m eginm ál laga nr. 44 3. nóv. 1915, um sparisjóði, og gefa þau éit svo breytt 
sem lög frá  Alþingi.


