
Nd. 115. Breytingartillögur
við frv. til 1. uni vátryggingarfclög fyr ir  vélbáta.

F rá  sjávarút vegsnefnd.

I. Við 2. gr. Á eftir orðununi „i fvrsta sinn“ í fvrri inálsi. 2. mgr. komi: Undan- 
þegnir greiðslu þessari eru þeir skipaeigendur, er þegar eiga upphæð, sem 
nem ur stofnsjóðsgjaldi, eða meiri, í stofnsjóði starfandi bátaábyrgðarfélags. 

II. Við 3. gr. 1. mgr. Orðin „eða gengur til fiskveiða frá“ falli iuirt.
III. Við 6. gr.

a. Aftan við 2. málsgr. bætist: A sama hátt skal kjósa 3 menn til vara í stjórn 
og 2 endurskoðendur. Þóknun til s t jó rnar og endurskoðenda ákveður aðal- 
fundur.

b. f stað orðanna „Hann skal hafa . . .  endurgreiddum  iðgjöldum“ i 4. málsgr. 
komi: Stjórnin ákveður þóknun til hans.

IV. Við 7. gr. Við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi; 3'il tryggingar þvi, að 
skilyrðum þeim, sem vátryggða eru sett, sé fullnægt, getur stjórnin skipað eftir- 
litsmenn, og ákveður hún þóknun til þeirra.

V. Við 8. gr. Aftan við 6. málsgr. badist: nema veðhafi sé í vátrvggðu skipi.
VI. Við 9. gr. „Gjöld félaganna"

a. 3. Iiður orðist svo: Endurgreiðslur.
b. A eftir 3. tölul. komi nýr tölul. (4.), svo hljóðandi: Öll önnur gjöld.

VII. Við 12. gr. f stað „eins árs í senn“ í 3. inálsgr. komi: tveggja ára  i senn. Þó er 
stjórninni heimilt að láta skoðun fara fram hvenær sem henni þvkir ástæða til. 

VIII. Við 13. gr. Eftir orðin „úr gildi“ komi: ef hinn nýi eigandi flv tur skipið ú r  um- 
dæini félagsins.

IX. Við 18. gr. Aftan við 3. tölulið b æ tis t : Félögin skulu þó ávallt hafa rétt til, ef 
skip verður fyr ir  ónýtingardómi á þennan hátt, að gera við skipið á sinn kostii- 
að og skila eiganda því í skoðunarfæru standi.

X. Við 31. gr. Aftan við 4. málsgr. bætist: Þó skal stjórnin gefa veðhafa kost á að 
greiða hið vangoldna iðgjald áður en hún upphefur trvgginguna.

XI. Við 33. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Agreining milli félaganna og skipaeigenda má leggja í gerð. í gerðardóm- 

inn kveður hver málsaðili einn mann, en héraðsdómari í því héraði, þar sem 
félögin eiga heima, skipar oddamann.

Agreining milli félaganna og Samábvrgðar íslands á fiskiskipum niá leggja 
í gerð á sama hátt, en þá skipar a tv innum álaráðherra sem oddam ann einn af 
dóm urunum  í hæstarétti.


