
Ed. 446. Frumvarp til laga
um hlutatryggingafélög.

(Eftir 3. umr. í Nd.). 

t. gr.
Hreppsnefnd eða bæjarstjórn er skylt, ef þess er krafizt, að boða til almenns 

fundar meðal hlutráðinna sjómanna og útgerðarmanna, er gera út skip til fiskveiða 
með hlutráðningu, til stofnunar hlutatryggingafélags.

Þegar slík krafa, sem að ofan greinir, hefur komið fram, skal hreppsnefnd eða 
bæjarstjórn láta gera skrá yfir þá menn, er atkvæðisrétt mundu hafa á stofnfundi. 
Skal þvi aðeins til fundarins boða, að krafan hafi stuðning % hluta þeirra, er at- 
kvæðisrétt hafa á fundinum. Fundinn skal boða með að minnsta kosti viku fyrirvara 
og á þann hátt, sem venjulegt er á þeim stað.

Atkvæðisrétt á slikum fundi hafa allir útgerðarmenn skipa, sem skrásett eru í 
hreppnum eða kaupstaðnum og gerð eru út með hlutráðningu á yfirstandandi eða 
síðustu vertíð, svo og allir sjómenn, er hlutráðnir eru eða hafa verið á þau skip.

Ef meiri hluti fundarmanna á slikum fundi samþykkir að stofna hlutatrygginga- 
félag, telst það löglega stofnað, og er þá öllum hlutráðnum sjómönnum á skipum heim- 
ilisföstum i hlutaðeigandi hreppi eða kaupstað og öllum útgerðarmönnum slikra 
hlutaskipa skylt að taka þátt í þessu hlutatryggingafélagi.

2. gr.
Nú vilja félagsmenn í tveimur eða fleiri hlutatryggingafélögum sameina þau 

þannig, að hið sameiginlega félag nái yfir tvo eða fleiri hreppa eða kaupstaði, og er



það þá heimilt, ef meiri hluti félagsmanna hvors eða hvers tryggingafélags fyrir sig 
er samþykkur sameiningunni.

3. gr.
Stjórn hlutatryggingafélags skal skipuð 3 eða 5 mönnum. Formann stjórnarinnar 

skipar atvinnumálaráðherra, en hinir 2 eða 4 stjórnarmenn skulu kosnir af félags- 
mönnum, þannig að helmingur skal kosinn af þeim félagsmönum, sem eru útvegs- 
menn, en helmingur af þeim félagsmönnum, sem eru hlutamenn án þess að vera út- 
vegsmenn jafnframt.

4. gr.
Hvert hlutatryggingafélag setur sér samþykktir. Atvinnumálaráðuneytið staðfest- 

ir samþykktirnar að fengnum tillögum Fiskifélags íslands, sem lætur gera fyrirmynd 
að slikum samþykktum.

í samþykktunum skal m. a. vera ákvæði um tölu stjórnarmanna, reglur um 
stjórnarkosningu, um framlög félagsmanna í hlutatryggingasjóð, um úthlutun úr 
hlutatryggingasjóði, um fjárgeymslu, um reikningsskil og endurskoðun.

5. gr.
1 lok hverrar vertíðar skulu útgerðarmenn allra þeirra hlutaskipa, sem skrásett 

eru i hreppi eða kaupstað, þar sem hlutatryggingafélag hefur verið stofnað, greiða 
ákveðinn hundraðshluta af verðmæti aflans i óverkuðu ástandi í hlutatryggingasjóð. 
Hundraðshluti þessi skal ákveðinn i samþykktum félagsins, en má þó aldrei vera lægri 
en 0.7. Útgerðarmaður skipsins stendur skil á gjaldi þessu, og skoðast það geymslu- 
fé, eftir að skipti hafa farið fram. Gjald þetta innheimta hreppstjórar eða lögreglu- 
stjórar, hver í sínu umdæmi, og má gera lögtak i eignum útgerðarmanns fyrir þvi. 
Rikissjóður greiðir og framlag i sjóðinn, er sé 0.7 af hundraði af samanlögðu afla- 
verði allra þeirra skipa, er skyld eru að leggja í sjóðinn.

Nú eru hlutatryggingafélag og hlutarútgerðarfélag starfandi i sömu verstöð, og 
falla þá niður greiðslur i trvggingarsjóð hlutarútgerðarfélags samkv. 7. gr. laga 
nr. 45 12. febr. 1940.

6. gr.
Hlutatryggingasjóðum skal varið til þess að bæta upp aflahluti skipa og skips- 

hafna, þegar þeir reynast óvenjulega lágir, eftir þvi sem nánar er ákveðið í samþykkt- 
um hlutatryggingafélagsins.

Skal þeirri meginreglu fylgt, að bæta hluti skips og skipshafnar, sem ekki nær 
venjulegum hlut á því skipi í meðalári.

Við úthlutun úr hlutatryggingasjóði má þó aldrei ganga nær honum en svo, að 
úthlutað sé 80% af þáverandi eignum hans.

7. gr.
1 lok hvers reikningsárs skulu stjórnir hlutatryggingafélaga senda atvinnumála- 

ráðuneytinu reikninga félagsins ásamt skýrslu um úthlutun á árinu, hafi hún farið 
fram.

8. gr.
Atvinnumálaráðuneytið getur sett nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara í 

reglugerð. Skal í reglugerðinni skilgreina, hverjir skuli teljast hlutamenn samkvæmt 
lögum þessum. Enn fremur má i reglugerðinni setja nánari ákvæði um starfrækslu 
hlutatryggingafélaganna, þótt ekki sé sérstaklega gert ráð fyrir þeim i þessum lög- 
um, enda fari þau ekki í bága við nein ákvæði laganna.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


