
Nd. 680. Frumvarp til laga
um  hlutarútgerðarfélög.

(E ftir  3. um r. í E d .).

1. gr.
M arkm ið h lu tarú tgerðarfé laga er að reka fiskveiðar á h lu task ip tagrundvelli og 

annast í sam bandi við þæ r innkaup  á vörum , hagnýtingu afla, sölu hans o. fl.

2. gr.
Nú v ilja  m enn stofna hlu tarú tgerðarfélag , og skulu  þeir þá kveðja til fu n d ar á 

þvi svæði, sem félaginu er æ tlað að ná  yfir, og bera  m álið upp til um ræ ðu og at- 
kvæða. Ef að m innsta  kosti 5 m enn u tan  kaupstaða, en 10 m enn í kaupstöðum , 
verða á sá ttir  um  sto fnun  slíks félags og b indast sam tökum  um  að gerast m eðlim ir 
þess, sku lu  þeir, að fengnu sam þykki h lu taðeigand i bæ jar- eða sv e ita rs tjó rn a r til 
fé lagssto fnunarinnar, se tja  félaginu sam þ y k k tir í sam ræ m i við lög þessi, og skal 
leita s tað festingar r ík is s tjó rn a rin n a r  á þeim.

B reytingar á sam þykktum  hlutarú tgerðarfé lags ná því aðeins gildi, að rikis- 
stjó rn in  staðfesti þær.

3. gr.
Félagar h lu tarú tgerðarfé lags geta þeir e in ir orðið, sem ráð ast h já  félaginu, á 

skip þess eða í landi. Með sam þykki lögmæts fé lagsfundar m á auk  þess tak a  inn  í fé- 
lagið menn, sem sty rk ja  v ilja  það með þátttöku  sinni, þó tt eigi séu þeir ráð n ir starfs- 
m enn félagsins.

Ó heim ilt er að ráð a  fasta  starfsm enn h já  félaginu í landi eða sk ipverja á skip 
þess, nem a þeir um  leið gerist félagar og u n d irriti yfirlýsingu  um, að þeir hlýði lög- 
um  félagsins eins og þau eru  á hverjum  tím a. U ndantekningu m á þó gera frá  þessu 
að því er sn ertir ráðningu  sk ipverja  í fo rfö llum  annara, ef b rý n  nauðsyn  k refu r.

Inngangseyrir sé 10 k ró n u r frá  hverjum  félagsm anni, e r renn i í varasjóð.

4. gr.
Sérhver m eðlim ur h lu tarú tgerðarfé lags ber takm arkaða ábyrgð á skuldbinding- 

um  félagsins, að upphæð 300 k rónur.
Félagsm aður, er fer ú r  félaginu, eða bú þess, sem deyr, ber ábyrgð sam kvæm t 

þessari grein á skuldbindingum  félagsins, er á því hvíldu, er han n  gekk ú r, þó eigi 
lengur en tvö á r frá  næ stu áram ótum  eftir úrgöngu, nem a risið  hafi m ál ú t af skuld, 
er stofnuð var á m eðan h ann  var í því, er bíði ú rsk u rð a r dóm stólanna.

5. gr.
I h lu tarú tgerðarfé lag i skulu  sk ipverjar og að rir fa s tir starfsm enn ráð n ir gegn 

ákveðnum  h lu ta  af afla, og skal h lu tu r vera fu ll greiðsla fy r ir  v innu  þeirra . F y rir- 
kom ulag h lu task ip tanna skal ákveðið i sam þykktum  félagsins. V eiðarfæ ra- og beitu- 
kostnaður, kol, olía og sa lt greiðist af óskiptum  afla.



6. gr.
í  varasjóð h lu tarú tgerðarfé lags greiðist árlega 1% af óskiptum  ársafla . í  vara- 

sjóð skal greiða árlegan tek juafgang félagsins, og skulu  ársvex tir lagðir við höfuð- 
stólinn. T ekjuhalli, sem verðá k an n  h já  h lutarú tgerðarfé lag i, g reið ist ú r  varasjóði.

Fé varasjóðs m á no ta  sem veltufé i þ a rfir  félagsins.

7. gr.
I sam þykktum  hlu tarú tgerðarfé lags skal vera ákvæði um  tryggingarsjóð, er hafi 

það m arkm ið að trygg ja  félagsm önnum , sem vinna h já  félaginu, lágm arkstekjur, 
eftir nánari ákvæðum  í reglugerð, sem félagið setur. Skal sú reglugerð sam þykkt af 
bæ jar- eða sveitarstjó rn , þ ar sem félagið á heim a, og staðfest af rík isstjó rn inn i. Tekj- 
u r  sjóðsins skulu  vera þær, ef hér segir:

1. Árlegt gjald, 1% af óskiptum  ársafla  félagsins, m iðað við verð afla  upp ú r  skipi.
2. Árlegt tillag frá  hlutaðeigandi bæ jar- eða hreppsfélagi, er nem i ja fn h á rri upp-

hæð og gjald sam kvæm t tölulið  1 verður árlega.
Heim ilt er að ákveða, að tillög í sjóðinn skuli vera h æ rri en að fram an  greinir, 

ef þ u rfa  þykir, enda sé það sam þykkt af h lu tarú tgerðarfé lag inu  og viðkom andi bæj- 
ar- eða sveitarstjó rn .

T ryggingarsjóður skal ávaxtaður í banka eða annari tryggri peningastofnun, 
og skulu  vextir af honum  lagðir við höfuðstólinn um  hver áram ót.

H lutarú tgerðarfélag  eða s tjó rn  þess getu r ekki ráðstafað  innstæ ðu tryggingar- 
sjóðs, og óheim ilt e r að skerða sjóðinn til lúkn ingar skuldum  félagsins, en  hæ tti 
félagið störfum , skal s jóðurinn  ávaxtaður áfram  á nafn i hlu taðeigandi bæ jar- eða 
sveitarfélags, sem getur notað innstæ ðu hans til að greiða tillög í tryggingarsjóði ann- 
a ra  h lu tarútgerðarfélaga, sem þ a r starfa.

8. gr.
F járre iðum  hvers einstaks skips h lu tarú tgerðarfé lags skal haldið aðgreindum  í 

bókum  félagsins.

9. gr.
Félagsfundur hefir æ ðsta vald í m álefnum  hlu tarú tgerðarfé lags. E inn aðalfund 

skal halda árlega, og aukafundi þegar fé lagsstjórn  te lu r þess þörf. E nnfrem ur er 
félagsstjórn  skylt að boða til aukafundar, ef % félagsm anna k re fs t þess skriflega 
og greinir fundarefni. D agskrá skal ja fn an  greina í fundarboði.

A tkvæðisrétt á félagsfundum  hafa  allir m eðlim ir félagsins. Félagsfundir eru 
lögmætir, ef helm ingur félagsm anna er m æ ttur. Sé fu n d u r ekki lögm ætur sökum  
fám ennis, skal boða til nýs fundar, og er hann  þá lögm ætur án  tillits  til þess, hve 
m argir eru  m æ ttir. Á fundum  ræ ður m eiri h lu ti atkvæ ða ú rslitu m  m ála, nem a öðru- 
vísi sé ákveðið í sam þykktum  félaganna. T il funda sé boðað með m innst viku fyrir- 
vara.

10. gr.
Á aðalfundi skal k jósa stjó rn  og endurskoðendur og varam enn þeirra, sem allir 

séu félagsmenn. I sam þykktum  félags skal ákveða tölu s tjó rnarnefndarm anna  og 
k jö rtím a þeirra. S tjórn in  kvs sér form ann og varaform ann. S tjó rn arfu n d u r er lög- 
m æ tur, ef m eira en helm ingur stjó rnenda er á fundi, og ræ ður afl atkvæ ða ú rslitum  
m ála, en séu atkvæði jöfn , ræ ður atkvæði form anns. S tjórn in  fer með m álefni fé- 
lagsins m illi funda, sam kvæm t lögum þessum  og sam þykktum  félagsins, og bera 
stjó rnendur ábyrgð fy r ir  aðalfundi, einn fy rir  alla og a llir fy r ir  einn, nem a sá, er 
látið hefir bóka ágreiningsatkvæði í gerðabók félagsins.

E ndurskoðendur skulu sannprófa, að reikningum  félagsins beri sam an við bæk- 
u r þess, enda hafa þeir aðgang að öllum  bókum  og skjölum  á hvaða tím a sem er, og 
er s tjó rn inn i skylt að veita þeim  þæ r upplýsingar, sem þeim  eru  nauðsynlegar við 
fram kvæm d starfsins. E nnfrem ur er það skylda endurskoðenda að hafa  eftirlit með



starfræ kslu  félagsins yfirleitt. Nú verða þeir v a rir við m isfellur, er þeir álita, að fé- 
laginu stafi hæ tta af, og skulu þeir þá h lu tast til um, að bót verði á  ráð in  svo fljó tt 
sem þörf k refur, en tak ist það eigi, skulu þeir kveðja til fu n d a r í félaginu og bera 
m álið þ a r upp til ú rlausnar. E ndurskoðendur bera ábyrgð fy r ir  aðalfundi.

Á aðalfundi skal árlega leggja fram  endurskoðaða re ikninga fy rir  næstliðið reikn- 
ingsár og taka  ákvörðun um  þá. Nú fellir fun d u rin n  tillögu um  að sam þykkja reikn-. 
ingana, og getu r hann  þá ákveðið, að y firskoðun skuli fa ra  fram , e ftir þeim  reglum , 
sem fun d u rin n  setur. Að þe irri y firskoðun lokinni skal að ný ju  boða til fundar, sem 
tekur fu llnaðarákvörðun um  reikningana.

11. gr.
í sam þykktum  hlutarú tgerðarfé lags skulu ákveðin skilyrði fy r ir  úrgöngu ú r 

félaginu og tilg reindar ástæ ður, er heim ili b ro ttrek stu r félagsm anns.

12. gr.
H lutarútgerðarfélag, sem er löglega stofnað, skal sk ráse tt sam kvæ m t lÖgum 

þessum, og getur það þá fy rst öðlazt ré ttind i á hendur m önnum  með sam ningi og 
aðrir á hendur því. Skrásetningu annast lögreglustjóri, þ ar sem félagið hefir heim- 
ilisfang. A tv innum álaráðherra setur ákvæði um, hvernig skrásetn ingu  skuli haga, og 
læ tur gera eyðublöð u nd ir tilkynn ingar til skrásetn ingar. Félag skal tilk y n n t til skrá- 
setningar innan  m ánaðar frá  stofnun þess. 1 tilkynningu  skal greina þessi a trið i:

1. Heiti félags, heim ili og varnarþing.
2. Dagsetning félagssam þykkta.
3. F u ll nöfn, stöðu og heim ili s tjó rnenda og fram kvæ m darstjó ra.
4. H ver heim ild hafi til að skuldbinda félagið með sam ningum  og hvernig undir-

sk rift sé hagað.
5. H vernig boða skuli félagsm önnum  fundi og b irta  þeim  fu n d ará ly k tan ir eða

önnur m álefni, er þá varða.
T ilkynningu  skulu  fy lg ja sam þykktir félagsins í 2 eintökum  og lögboðin gjöld. 

Sé um  útibú  að ræða, skal það einnig tilkynnt. Ef sam þykktum  félags er breytt, eða 
breyting verður að öðru leyti á því, sem tilk y n n t hefir verið til skrásetn ingar, skal 
tilkynna lögreglustjóra brey tinguna innan  m ánaðar.

Nú van tar i tilkynningu  greinargerð um  einhver þau atrið i, sem skylt er að geta, 
eða henni er á fá tt að öðru leyti, og skal lögreglustjóri b irta  það tilkynnanda svo 
fljó tt sem kostu r er á, en fresta  skrásetningu unz ú r  er bæ tt. R étt er tilkynnanda að 
bera m álið u n d ir a tv innum álaráðherra eða leita ú rlau sn a r dóm stóla .

T ilkynningu til skrásetn ingar skal lögreglustjóri ta fa rlau s t b irta  í Lögbirtinga- 
blaðinu á kostnað tilkynnanda.

Í3. gr.
H lutarútgerðarfélagi skal slíta, ef á lyk tun  um  það er sam þykkt á 2 lögmætum 

félagsfundum  í röð og henni eru  fylgjandi eigi fæ rri en % atkvæ ðisbæ rra fundar- 
m anna. Skilanefnd, kosin  af félagsfundi, fer með m ál félagsins m eðan á félagsslitum  
stendur. Skilanefnd kem ur í stað stjó rn ar félagsins og hefir sam skonar vald, skyld- 
u r og ábyrgð. Meðan skilanefnd stjó rn ar félagi gilda reg lur laga þessara um  félags- 
fundi, reikningsskil og endurskoðun. Félagsslit skal tilk y n n a  lögreglustjóra, og skal 
hann  þá afm á skrásetningu félagsins.

Sömu aðilar, sem ráða félagsslitum , geta stöðvað þau á hvaða stigi sem er, fengið 
félagsbúið aftu r afhent sér í hendur og haldið áfram  starfsem i félagsins að ný ju , en 
þ ar að lú tandi ályk tun  skal vera sam þvkkt með sam a hæ tti og h in  upphaflega álykt- 
un um  félagsslitin.

14. gr.
G jöld fy rir  stö rf þau, sem lögreglustjórum  eru  falin  í lögum þessum , renna i 

rik issjóð og eru þau, sem hér segir:



a. F y rir  skrásetn ingu félags, sem eigi hefir verið sk ráse tt áður, 30 k rónur.
b. F y rir  skrásetningu útibús 20 k rónur.
c. F y rir  skrásetningu brey tingar eða v iðauka við eldri sk rásetn ingu  15 krónur.
d. F y rir  að afm á skrásetningu greiðist helm ingur af ofanrituðum  gjöldum.

15. gr.
H lutarútgerðarfélög, sem stofnuð verða sam kvæ m t lögum  þessum , skulu undan- 

þegin greiðslu tek juskatts  til rik isins af því fé, sem þau leggja i tryggingar- og vara- 
sjóði.

16. gr.
H lutarútgerðarfélög, sem stofnuð verða sam kvæm t lögum þessum, skulu 

vera u n d ir eftirliti rík iss tjó rn arin n ar, sem getur falið fiskveiðasjóði fram kvæm d 
þess.

17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


