
Ed. 640. Breytingartillögur
við frv. til laga um  hlutarútgerðarfélög.

Fliu.: S igurjón Á. Ólafsson, E rlendur Þorsteinsson.
1. Við 2. gr.

a. í stað orðanna „ef 5 n ienn“ konii: ef 10 menn.
b. Á eftir o rðunum  „sve ita rs t jó rnar  til fé lagsstofnunar“ komi: svo og að 

fengnu sainþykki verklvðsfélags á félagssvæðinu,
2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:

Félagar h lu tarú tgerðarfé lags  geta þeir einir orðið, sem ráðas t  h já  félag- 
inu  á skip þess. Lögm æ tur fé lagsfundur m á auk  þess tak a  inn  í félagið menn, 
sem s ty rk ja  vilja það með þá tt töku  sinni, þótt þeir séu eigi s ta rfsm enn  félagsins.

3. Við 4. gr. Aftan við greinina bæ tist:  Lögm æ tum  félagsfundi er þó heimilt að 
undansk ilja  bú látins fé lagsmanns frá  þessari ábyrgð.

4. Við 5. gr. Greinin orðist svo:
I h lu tarútgerðarfé lagi séu sk ipverja r  ráðn ir  gegn ákveðnum  hluta  af afla 

og sé h lu tu r  greiðsla fyrir vinnu þeirra, þó þannig, að þeiin sé aldrei greitt 
m inna en gildandi kauptax ti  eða sam ningar  verklýðsfélags á félagssvæðinu 
ákveða.

5. Við 7. gr.
a. 1. málsgr. orðist svo:

1 sam þykk tum  hlu tarú tgerðarfé lags  skal vera ákvæði uin tryggingar- 
sjóð, er hafi það m arkm ið  að tryggja félagsmönnum, sem vinna h já  fé- 
laginu, lágm arkstek ju r ,  þó aldrei lægri en þær lágm arkstek ju r ,  sem ákveðn- 
a r  eru i kaup töx tum  eða sam ningum  verklýðsfélags á félagssvæðinu.

b. Á eftir 2. tölulið g re inarinnar  komi nýr liður, svo h ljóðandi:
Árlegt tillag ú r  ríkissjóði, er nemi ja fn h á r r i  upphæð og gjald sam- 

kvæ m t tölulið 1. verður árlega.
c. Aftan við orðin „viðkomandi bæ jar- eða sve ita rs t jó rn"  kom i: og rik isstjórn .

6. Við 9. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Atkvæðisrétt á fé lagsfundum  hafa  allir meðlimir félagsins nem a stvrk tar-  

félagar, er hafa  aðeins tillögurétt og málfrelsi.
Félagsfundir eru  lögmætir, ef helm ingur a tkvæ ðisbærra félagsmanna er 

m æ ttur.  Á fundum  ræ ð u r meiri hluti ú rs l i tum  mála, nem a öðruvísi sé á- 
kveðið í sam þykktum  félaganna. Til funda sé boðað með m innst viku fyrirvara.

7. Við 15. gr. Greinin orðist svo:
H lutarútgerðarfélög, sem stofnuð verða sam kvæ m t lögum þessum, skulu 

undanþegin skattgreiðslu til ríkis, bæ jar- og sveitarfélaga.


