
Tillaga 

Aðalfundur SSR 23. mars 2017 veitir stjórn SSR heimild til að hefja 

viðræður við Bandalag íslenskra skáta um kaup / leigu á rekstri 

og/eða jörðinni á Úlfljótsvatni. Markmið slíkra viðræðna er að gefa 

félögunum í Reykjavík skýra valkosti varðandi framtíð og eignarhald 

Úlfljótsvatns.  

Stjórn SSR skal upplýsa félagsforingja á félagsforingjafundi um stöðu 

mála og nota þá til að fá álit/umræðu um einstök mál viðræðanna.  

Niðurstöður viðræðanna skal bera undir aðalfund SSR 2018 sem 

tekur upplýsta ákvörðun um framhald málsins. 
 
 

Greinargerð 

 

Um nokkurt skeið hefur umræðan um sölu SSR á hlut sínum í 

Útilífsmiðstöðinni á Úlfljótsvatni komið reglulega upp.  

 

Undanfarin ár hefur reksturinn orðið sífellt þyngri og síendurtekið tap 

austur á Úlfljótsvatni er staðreynd. Síðustu tvö ár hafa 

fyrirframgreiðslur eiganda brúað tapreksturinn og því erum við sífellt 

að fá lánað af framtíðartekjum og þannig ýtum við boltanum á undan 

okkur. Til að koma rekstrinum á réttan kjöl liggur það fyrir að ráðast 

þarf í töluverðar fjárfestingar. Ef ekkert verður að hafst eru líkur á því 

að eigendur þurfi að borga enn meira með staðnum sem bitnar á 

skátafélögunum í Reykjavík. 

 

 Starfsemin á Úlfljótsvatni væri betur sett ef aðeins væri einn eigandi 

með skýr markmið og ábyrgð á uppbyggingu á staðnum. Eins og 

staðan er í dag fara markmið eigandanna ekki fullkomlega saman. 



Annar eigandinn leggur áherslu á að nýta staðinn fyrir stór skátamót 

á meðan hinn eigandinn leggur meiri áherslu á ábyrga uppbyggingu 

fyrir skátafélögin í landinu. Hvort um sig eru góð markmið en fara 

ekki alltaf saman.  

 

Tillagan veitir stjórn SSR heimild til að fara í slíkar viðræður til að sjá 

hvaða möguleikar eru í stöðunni og gefa forystu skátafélaganna í 

Reykjavík forsendur til að taka ákvörðun um framtíð Úlfljótsvatns. 

Telji stjórnin/félagsforingjafundur að viðræður muni ekki þjóna 

hagsmunum skátafélaganna í Reykjavík getur stjórn SSR slitið 

viðræðunum.  

 

Fyrstu skref verði þessi tillaga samþykkt væru að stjórn SSR óski 

formlega eftir viðræðum við BÍS þar sem kannaður væri áhugi beggja 

aðila. í kjölfarið, ef áhugi er til staðar, yrði búin til verkáætlun og 

tímarammi fyrir viðræðurnar. Lögð er áhersla að fá álit félagsforingja 

og halda þeim upplýstum, auk fagaðila.  

 

Tillagan er ekki skuldbindandi og hugsuð til að kanna þann möguleika 

að selja / legja reksturinn og /eða jörðina. Endanleg ákvörðun verður 

alltaf í höndum aðalfundar SSR og BÍS. 

 

Flutningsmenn. 

Baldur Árnason - Stjórn SSR og Segull 

Benedikt Þorgilsson- Stjórn SSR og Garðbúi 
Jón Andri Helgason – Verkefnastjóri SSR og Árbúi 
 


