Sveitarfélagið Skorradalshreppur, kt.600269-0709 og Ungmennasamband Borgarfjarðar, hér eftir
nefnt UMSB, Borgarbraut 61, kt. 670269-0869 gera með sér svohljóðandi samstarfssamning.

1. Um samninginn.
Samningur þessi er gerður á milli UMSB og Skorradalshrepps til þess að gæta jafnræðis allra íbúa á
starfssvæði UMSB. Starfssvæði UMSB nær yfir þrjú sveitarfélög; Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og
Skorradalshrepp og er það mjög mikilvægt að íbúar allra sveitarfélaganna séu jafnir þegar kemur að
möguleikum þeirra á að nýta sér þjónustu UMSB.

2. Tilgangur og hlutverk.
Tilgangurinn með samningi UMSB og Skorradalshrepps er:
Samningi þessum er fyrst og fremst ætlað að jafna stöðu allra íbúa á starfssvæði UMSB. En
mikilvægt er að allir íbúar á starfssvæðinu eigi jafna möguleika á að nýta sér þjónustu UMSB eins
og t.d. sækja styrki í afreksmannasjóð UMSB og séu gjaldgengir í kjöri á íþróttamanni
Borgarfjarðar.
Hlutverk UMSB samkvæmt samningi þessum er:
a. Að sjá um og skipuleggja kjör og verðlaunaafhendingu fyrir íþróttamann Borgarfjarðar.
b. Að sjá um, ávaxta og úthluta úr afreksmannasjóði UMSB.
c. Að styðja við starfsemi UMF. Íslendings sem starfar í Skorradalshrepp.

Hlutverk Skorradalshrepps samkvæmt samningi þessum er:
a. Að kynna þjónustuna fyrir íbúum sveitarfélagsins.
b. Að greiða UMSB fyrir þjónustuna í samræmi við 4.grein samningsins.

3. Atriði samnings
a. Kjör íþróttamanns Borgarfjarðar og verðlaunaafhending.
UMSB skal sjá um kjör íþróttamanns Borgarfjarðar í lok hvers almanaksárs og standa fyrir
verðlaunaafhendingu í fyrrihluta janúar árið eftir. Nánari reglur um kjörið eru í viðauka 1.
b. Úthlutun úr afreksmannasjóði UMSB.
UMSB skal árlega auglýsa eftir umsóknum um styrki úr afreksmannasjóði og úthluta úr
honum í samræmi við úthlutunarreglur sjóðsins sem eru í viðauka 2.
c. UMSB gætir þess að íbúar Skorradalshrepps eigi jafna möguleika og íbúar annara
sveitarfélaga á starfssvæði UMSB til þess að taka þátt í starfi ungmennafélaga sambandsins
m.a. með stuðningi við UMF.Íslending sem starfar í Skorradalshrepp.
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4. Greiðsla
Skorradalshreppur greiðir UMSB árlega kr. 200.000.- sem greiðist með eingreiðslu 10.janúar ár
hvert, og gildir sú greiðsla fyrir það almanaksár sem er að hefjast.
Upphæðin skiptist þannig að:
25.000,- kr. er vegna kjörs og verðlaunaafhendingar íþróttamanns Borgarfjarðar.
50.000,- kr. er til úthlutunar úr afreksmannasjóði UMSB.
125.000,- kr. er þjónustustyrkur vegna ungmennafélagsstarfs í sveitarfélaginu.
Upphæðin er tengd vísitölu neysluverðs sem er 174,4 stig við undirritun samnings og skal
uppreikna upphæðina í byrjun hvers árs miðað við vísitölu í desember árið á undan. Upphæðin skal
uppreiknuð í fyrsta sinn við greiðslu í janúar 2016.

5. Uppsögn og önnur ákvæði.
Samningur þessi tekur gildi 1. desember 2014 og gildir þar til honum er sagt upp. Hægt er að segja
samningnum upp hvenær sem er með 6 mánaða fyrirvara.
Samningsaðilar geta hvenær sem er á samningstímanum óskað eftir að einstök atriði samningsins
verðir endurskoðuð eða samningurinn í heild. Náist samkomulag um þá endurkoðun skal skrifa
undir nýjan samning með áorðnum breytingum.
Viðaukasamningar með samningi þessum hafa sama gildistíma og samningur þessi nema annað sé
sérstaklega tekið fram í þeim.
Komi til ágreinings um skyldur og réttindi aðila samkvæmt samningi þessum skal reka það mál
fyrir Héraðsdómi Vesturlands.
Aðilar skuldbinda sig til að hlýta niðurstöðu dómsins.

Borgarnesi 20. janúar 2015

F.h. Skorradalshrepps
______________________________

F.h Ungmennasambands Borgarfjarðar
______________________________

Vottar:
______________________________
______________________________
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Viðauki 1
Íþróttamaður Borgarfjarðar
Reglugerð

1. grein
Sambandsstjóri UMSB ber ábyrgð á kjöri Íþróttamanns Borgarfjarðar.
2. grein
Í fyrrihluta janúar ár hvert skal kjósa íþróttamann Borgarfjarðar. Kjörgengi hafa allir íþróttamenn
sem náð hafa 14 ára aldri og hafa stundað íþrótt sína með aðildarfélagi UMSB eða átt lögheimili í
sveitarfélagi sem er aðili að samstarfssamningi UMSB og sveitarfélaganna á starfssvæði UMSB um
kjör íþróttamanns ársins á því ári sem kjörið nær til.
3. grein
Hverju aðildarfélagi og hverri íþróttadeild er skylt fyrir 2. janúar ár hvert að tilnefna 1 einstakling
eða par. Tilnefningar og greinargerð á þar til gerðum eyðublöðum um árangur á árinu skal senda til
þjónustumiðstöðvar UMSB. Stjórn UMSB og sveitastjórnir geta hver um sig ákveðið að tilnefna allt
að 3 einstaklinga til viðbótar við þá er aðildafélög og deildir tilnefna bæði að eigin frumkvæði og
eftir ábendingum frá almenningi. Auglýst skal sérstaklega eftir tilnefningum almennings.
Tilnefningar ásamt greinargerðum skulu sendar rafrænt með kjörseðlum til þeirra er atkvæðisrétt
hafa.
4. grein
Þeir sem hafa atkvæðarétt í kjörinu eru:
a) Stjórnarfólk í UMSB hefur eitt atkvæði hvert, stjórnir aðildarfélaga og stjórnir deilda
þeirra eitt atkvæði hver stjórn.
b) Sérstök þriggja manna valnefnd sem skipuð er með eftirfarandi hætti, einn tilnefndur á
sambandsþingi UMSB, einn tilnefndur af Borgarbyggð og einn af stjórn UMSB.
Fulltrúar UMSB skulu ekki eiga sæti í stjórn sambandsins.
Atkvæði greidd samkvæmt lið a gilda 50% á móti atkvæðum greiddum samkvæmt lið b.
5. grein
Atkvæði greiðast þannig að sá sem lendir í fyrsta sæti fær 10 stig, sá sem lendir í öðru sæti fær 9
stig, sá sem lendir í þriðja sæti fær 8 stig og svo framvegis. Sá íþróttamaður sem fær flest atkvæði
samanlagt frá þeim sem greiða atkvæði samkvæmt lið a hlýtur 10, sá sem fær næstflest fær 9 stig
o.s.fv..
Sá íþróttamaður sem valinn er í fyrsta sæti samkvæmt lið b hlýtur 10 stig, sá næsti hlýtur 9 stig
o.s.fv.
Leggja skal saman stigafjölda íþróttamanna samkvæmt lið a og b og sá íþróttamaður sem flest
atkvæði fær samanlagt skal útnefnast íþróttamaður Borgarfjarðar. Standi tveir íþróttamenn upp með
jafn mörg atkvæði skal val samkvæmt lið a ráða úrslitum. Sá íþróttamaður sem flest stig fær
samkvæmt þessari aðferð hlýtur sæmdarheitið “Íþróttamaður Borgarfjarðar”.
6. grein
Íþróttamaður Borgarfjarðar fær afhentan farandbikar til varðveislu í eitt ár. Letra skal á bikarinn
nafn þess sem hann hlýtur og ártal. Bikarinn vinnst aldrei til eignar en þegar hann hefur verið
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afhentur í 10 ár skal hann tekinn úr umferð og skal eftir það geymdur í bikarsafni UMSB. Auk
farandbikarsins skal Íþróttamaður Borgarfjarðar fá afhentan eignabikar og skal letra á hann nafn
þess sem hann hlýtur og ártal.
7. grein
Fimm fyrstu í kjöri íþróttamanns Borgarfjarðar fá afhenta gripi til eignar til minningar um kjör sitt. Í
áletrun skal koma fram röð þeirra í kjörinu og ártal. Aðrir sem tilnefndir eru skulu fá sérstaka
viðurkenningu því til staðfestingar. Þegar kjöri íþróttamanns Borgarfjarðar er lýst skal skýra frá
nöfnum og stigafjölda fimm stigahæstu einstaklinganna og nöfnum allra annarra sem stig hljóta í
kosningunni í stafrófsröð en án stigafjölda
8. grein
Við sama tækifæri og kjöri Íþróttamanns Borgarfjarðar er lýst skal veita öllu íþróttafólki, innan
aðildarfélaga UMSB eða íþróttafólki með lögheimili í sveitarfélagi sem er aðili að
samstarfssamningi UMSB og sveitarfélaganna á starfssvæði UMSB um kjör íþróttamanns ársins,
sem valið hefur verið í landslið á árinu viðurkenningu.
9. grein
Viðurkenningarnar skulu afhentar sem fyrst eftir áramót í samvinnu UMSB og Borgarbyggðar.
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Viðauki 2
Reglugerð um afreksmannasjóð UMSB
1.grein
Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður UMSB og er formlega stofnaður á 86. sambandsþingi UMSB
13.mars 2008 í tilefni af framlagi kr. 500.000 frá Orkuveitu Reykjavíkur sem kemur til viðbótar
framlagi UMSB.
2. grein
Tilgangur sjóðsins er að styrkja afreksfólk, einstaklinga eða hópa innan UMSB sem náð hafa
framúrskarandi árangri í íþrótt sinni.
3. grein
Eingöngu félagar innan aðildarfélaga UMSB geta fengið styrki úr sjóðnum.
4. grein
Stjórn sjóðsins annast alla úthlutun úr sjóðnum. Hún er skipuð þremur mönnum sem kosnir eru á
sambandsþingi UMSB til tveggja ára. Stjórnin skiptir með sér verkum. Þá skal á hverju
sambandsþingi UMSB kjósa einn varamann sem stjórninni er heimilt að kalla til ef fjallað er um
mál sem tengjast einhverjum stjórnarmönnum persónulega. Skal þá sá stjórnarmaður víkja fundi.
5. grein
Vörslu sjóðsins og reikningshald annast gjaldkeri UMSB. Endurskoðendur UMSB eru jafnframt
endurskoðendur reikninga sjóðsins
6. grein
Tekjur sjóðsins eru:
a) Ákveðið hlutfall af óskiptum lottótekjum UMSB, skv. reglugerð sambandsins.
b) Frjáls framlög og söfnunarfé.
c) Tekjur af ávöxtun sjóðsins
7. grein
Um styrkveitingar:
1.) Veita má styrk úr sjóðnum án umsóknar vegna mjög góðrar frammistöðu í eftirtöldum
alþjóðamótum:
a) Heimsmeistaramótum
b) Evrópumeistaramótum
c) Norðurlandameistaramótum
d) Ólympíuleikum
2.) Heimilt er að veita styrk úr sjóðnum ef viðkomandi hefur verið valinn í landslið.
3.) Ennfremur er heimilt að veita styrk til þeirra sem standa framarlega í sinni grein miðað við
styrkleikaflokkun sérsambanda (sé hún til).
4.) Einnig getur sjóðsstjórn veitt styrki til einstaklinga eða hópa þó ekki liggi fyrir skrifleg umsókn
viðkomandi, telji hún það samrýmast reglum sjóðsins.
8. grein
Styrkupphæðir taka mið af fjármagnsgetu sjóðsins hverju sinni. Úthlutanir skulu þó ekki fara yfir
75% fjármagni hvers árs
9. grein
Úthlutun úr sjóðnum fer fram í mars ár hvert og þurfa umsóknir að berast fyrir 1. þess mánaðar,
undirritaðar af formanni viðkomandi aðildarfélags, þar sem fram komi greinargerð um afrek
eistaklingsins sem sótt er fyrir.
Sjóðsstjórn er þó heimilt að úthluta á öðrum tíma en að framan greinir ef sérstaklega stendur á.

5

