
94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu 

Fannahlíð, laugardaginn 12. mars 2016 kl. 10:00. 

Þinggerð 

 

1. Setning 

Sigurður Guðmundsson sambandsstjóri setur þing. 

 

2. Kosning þingforseta og ritara 

Stungið upp á Pálma Ingólfssyni sem þingforseta. Samþykkt með lófaklappi. 

Stungið upp á Þórdísi Þórisdóttur og Ásu Hólmarsdóttur sem riturum. Samþykkt með lófaklappi.  

Þingforseti stingur upp á Kristjáni Gíslasyni sem aðstoðarþingforseta. Samþykkt með lófaklappi. 

 

3. Kosning kjörbréfanefndar 

Stungið upp á Agnesi Guðmundsdóttur, Páli Brynjari Brynjarssyni og Stefáni Loga Haraldssyni í 

kjörbréfanefnd. Samþykkt með lófaklappi. Kjörbréfanefnd tekur til starfa. 

 

4. Skýrsla stjórnar og reikningar 

Sigurður Guðmundsson, sambandsstjóri, fer yfir skýrslu stjórnar fyrir árið 2015 og segir frá helstu 

viðburðum og  verkefnum sambandsins á árinu. UMSB heldur unglingalandsmót í sumar og því fylgir mikil 

vinna og treystir sambandsstjóri á sjálfboðaliða og gott samband við aðildarfélög til að landsmótið verði 

hið glæsilegasta. Sigurður tilkynnir fundi að hann muni ekki gefa kost á sér til áframhaldandi formennsku 

í félaginu og þakkar gott samstarf við alla aðila sem komið hafa að starfi UMSB síðastliðin ár. 

Sigurður Guðmundsson fer yfir reikninga félagsins. Niðurstaða ársins var ekki alveg í takt við það sem lagt 

var upp með. 1.100.000 kr. tap vegna hluta sem ekki var gert ráð fyrir í áætluninni. Skipt var um 

starfsmann í íþrótta-og tómstundaskólanum sem var ófyrirséð og þurfti að gera upp laun. Við ráðningu 

nýs starfsmanns var leitað til aðila utan sambandsins til að aðstoða við ráðninguna og skýra þessir þættir 

umframkeyrslu ársins að mestu. 

Sambandið stendur þrátt fyrir þetta nokkuð vel og nokkuð bjart fjárhagslega yfir sambandinu.  

 

5. Álit kjörbréfanefndar 

Agnes og Brynjar fara yfir niðurstöðuna. Fulltrúar félaga lesnir upp. Flest félög eiga fulltrúa á þinginu. 

Golfklúbbur Húsafells, Skotfélag Vesturlands og Mótorsportfélag Borgarfjarðar sendu ekki fulltrúa á 

þingið.  



Ungmennafélagið Íslendingur, fjöldi félagsmanna 157, þingfulltrúar, 2.  

Ulla R. Pedersen, Rósa Marínósdóttir. 

Ungmennafélagið Dagrenning: fjöldi félagsmanna 60, þingfulltrúar, 1. 

Þorvaldur Ingi Árnason. 

Ungmennafélagið Reykdælir, fjöldi félagsmanna 168, þingfulltrúar, 2. 

Sjöfn Guðlaug Vilhjálmsdóttir, Þórður Eiríksson. 

Ungmennafélag Stafholtstungna, fjöldi félagsmanna 179, þingfulltrúar,2.   

Agnes Guðmundsdóttir og Sæunn Sverrisdóttir. 

Ungmennafélagið  Egill Skallagrímsson, fjöldi félagsmanna 49, þingfulltrúar, 1. 

Sigurður Arilíusson. 

Ungmennafélagið Skallagrímur, fjöldi félagsmanna 1149, þingfulltrúar,  11. 

Arnar víðir Jónsson, Kristinn Óskar Sigmundsson, Eðvarð Jón Sveinsson, Pálmi Blængsson, Sólrún Halla 

Bjarnadóttir, Páll Brynjarsson, Hrannar Leifsson, Kristján Finnur Kristjánsson, Sigríður Bjarnadóttir, 

Guðbjörg Sigurðardóttir, Ingibjörg Rósa Jónsdóttir. 

Ungmennafélagið Björn Hítdælakappi, fjöldi félagsmanna 64, fjöldi þingfulltrúa, 1. 

Gísli Friðjónsson. 

Hestamannafélagið Skuggi, fjöldi félagsmanna 276, fjöldi þingfulltrúa, 3. 

Stefán Logi Haraldsson, Kristján Þ. Gíslason, Auður Ásta Þorsteinssdóttir. 

Hestamannafélagið Faxi, félagsmenn 265, þingfulltrúar, 3. 

Gíslína Jensdóttir (ekki mættu fleiri). 

Golfklúbbur Borgarness, félagsmenn 226 þingfulltrúar, 3. 

Ingvi Árnason, Björgvin Bjarnason (vantar einn). 

Golfklúbburinn Glanni, fjöldi félagsmanna 77, þingfulltrúar, 1. 

Snorri Þórðarson. 

Golfklúbbur Húsafells, félagsmenn 23, þingfulltrúar, 1. 

(enginn mættur) 

Golfklúbburinn Skrifla, fjöldi félagsmanna 24, þingfulltrúar, 1. 

Magnús Sigurðsson. 

Dansíþróttafélag Borgarfjarðar, fjöldi félagsmanna 56. Þingfulltrúar, 1. 

Guðrún Þórðardóttir. 



Ungmenna- og íþróttafélag Hvalfjarðarsveitar, félagsmenn 65, þingfulltrúar, 1. 

Dagný Hauksdóttir. 

Frjálsíþróttafélag Borgarfjarðar, félagsmenn 39, þingfulltrúar, 1. 

Unnur Jónsdóttir. 

Mótorsport félag Borgarfjarðar, félagsmenn 83, þingfulltrúar,  1. 

Enginn mættur. 

Skotfélag Vesturlands, félagsmenn 104, þingfulltrúar,  2. 

Enginn mættur. 

31 af 38 þingfulltrúum mættir. 

Niðurstaða kjörbréfanefndar samþykkt með handauppréttingu.  

 

6. Kosning starfsnefnda þingsins 

Lið frestað. 

 

7. Inntaka nýrra aðildafélaga 

Engin ný félög hafa óskað eftir aðild á þinginu. 

 

8. Umræður um skýrslu stjórnar 

Rósa Marínósdóttir tekur til máls. Tiltekur að hún hafi verið við kjör íþróttamanns Borgarfjarðar í vetur og 

telur það til skammar að fremsti íþróttamaður sambandsins, golfmaðurinn Bjarki Pétursson hafi ekki 

verið tilnefndur.  Óskar eftir upplýsingum um skuld í afreksmannasjóð Borgarfjarðar og segir ekki skýrt 

hvernig sú skuld sé tilkomin né tekjur í sjóðinn. 

Ingvi Árnason tekur til máls og svarar Rósu. Bjarki óskaði sjálfur eftir því að vera ekki tilnefndur í ár og var 

því ekki tilnefndur af félaginu.  

Sigurður Guðmundsson fer yfir afreksmannasjóðinn og segir að ákveðinn misskilningur sé í gangi með 

skuld sjóðsins og fer yfir það hvernig sjóðurinn er settur upp í ársreikningi.  

 

9. Ávörp gesta 

Fulltrúi frá ÍSÍ, Ingi Þór Ágústsson, ávarpar þingið. Færir kveðjur frá Forseta ÍSÍ og framkvæmdastjórn. 

Færir þakkir fyrir hið mikla starf sem unnið var á smáþjóðaleikunum en sambandið sendi marga 

sjálfboðaliða. Leikarnir komu út í tapi og er leitað allra leiða til að afla aukinna tekna til að rétta 

reksturinn. Mikill kostnaður vegna greiddrar gistingar fyrir gesti sem ekki mættu á leikana. 



Fer yfir stórkostlegan árangur íslenskra íþróttamanna sem eru að ná árangri á heimsvísu og þakkar það 

hinu frábæra starfi sem unnið er í grunnstoðum íþróttanna. Samningur sambandsins við sveitarfélagið 

gríðarleg lyftistöng fyrir sambandið og rekstur íþróttaskóla mikilvægur til að auka þátttöku barna í 

íþróttum. 

Ingi Þór þakkar Sigurði Guðmundssyni fyrir gott samstarf við ÍSÍ á síðastliðnum árum. 

Talaði um mikilvægi afreksmannasjóða og að nauðsynlegt sé að tryggja réttindi afreksmanna s.s. vegna 

veikinda og orlofsréttar.  

Ingi Þór hvetur UMSB til áframhaldandi góðra verka. 

Frá UMFÍ kemur Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri. Óskar UMSB til hamingju með þingið og 

færir góðar kveðjur frá stjórn UMFÍ.  Fer yfir mikilvægi þess að vel verði staðið að unglingalandsmóti  

Pálmi Ingólfsson fær starfsmerki UMFÍ fyrir ötult starf í þágu ungmennafélagsins og félagsins. Þingið 

fagnar þessu með standandi lófaklappi. 

Auður Inga hvetur ungt fólk til að starfa fyrir hreyfinguna og hvetur félagið áfram til góðra starfa. 

 

10. Lagðar fram tillögur og lagabreytingar, þ.m.t. fjárhagsáætlun og árgjald félaga.  

Sigurður Guðmundsson fer yfir tillögur þingsins og þeim vísað til nefnda.  

Pálmi Ingólfsson þakkar UMFÍ fyrir þann heiður sem honum var sýndur með veitingu starfsmerki UMFÍ. 

 

Liður 6. tekinn á dagskrá. 

Kosning nefnda 

Fjárhagsnefnd, Sigríður Bjarnadóttir tilnefnd formaður, Alsherjanefnd, Páll Brynjarsson tilnefndur 

formaður, Íþróttanefnd, Úlla Pedersen tilnefnd formaður. 

Tillögum vísað í nefndir. 

1. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framlagða fjárhagsáætlun fyrir árið 2016, sbr. þingskjal 1-lagfært. Vísað í 

fjárhagsnefnd. 

 

2. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir að félagaskattur verði 450 kr. á hvern skattskyldan félaga fyrir árið 2016. 

Vísað í fjárhagsnefnd. 

 

3. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 þakkar Sveitarfélaginu Borgarbyggð samstarfið og stuðninginn á liðnu ári.  

Vísað í fjárhagsnefnd. 
 



4. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 þakkar Skorradalshreppi samstarfið og stuðninginn á liðnu ári. 

Vísað í fjárhagsnefnd. 
 

5. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð      12. 

mars 2016 samþykkir að tilnefna Írisi Grönfeldt í valnefnd fyrir kjör íþróttamanns Borgarfjarðar 

2016.  

Vísað í íþróttanefnd. 
 

6. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framtíðarmarkmið UMSB samkv. þingskjali 2.  

Vísað í alsherjarnefnd. 
 

7. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir að tilnefna Sambandsstjóra UMSB á íþróttaþing ÍSÍ fyrir hönd UMSB.  

Vísað í alsherjarnefnd. 
 

8. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framlagða umhverfisstefnu UMSB samkv. þingskjali 3.  

Vísað í alsherjarnefnd.  

 
 

9. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framlagða jafnréttisstefnu samkv. þingskjali 4.  

Vísað í alsherjarnefnd. 
 

10. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framlagða félagsmála- og forvarnar-stefnu samkv. þingskjali 5.  

Vísað í alsherjarnefnd. 
 

11. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framlagða fræðslustefnu samkv. þingskjali 6.  

Vísað í alsherjarnefnd. 
 

12. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir siðareglur UMSB samkv. þingskjali 7.  

Vísað í alsherjarnefnd. 
 

13. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir reglugerð afreksmannasjóðs samkv. þingskjali 8. 

Vísað í íþróttanefnd. 
 

14. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir að tilnefna Rósu Marinósdóttur, Pál Brynjarsson og Írisi Grönfeldt í stjórn 

afreksmannasjóðs UMSB, og Bjarna Traustason til vara.  

Vísað í íþróttanefnd. 

 

 

11. Þinghlé – nefndir starfa 



 

12. Tillögur starfsnefnda þingsins til umræðu og atkvæðagreiðslu 

Sigríður Bjarnadóttir mælir fyrir áliti fjárhagsnefndar. 

1. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framlagða fjárhagsáætlun fyrir árið 2016, sbr. þingskjal 1-lagfært. 

Lagt er til að fellt verði út úr áætlun greiðsla frá Hvalfjarðarsveit vegna þess að ekki hafa náðst 

samningar við sveitarfélagið. Tillaga samþykkt einróma. 

 

2. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir að félagaskattur verði 450 kr. á hvern skattskyldan félaga fyrir árið 2016. 

Tillaga samþykkt einróma. 

 

3. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 þakkar Sveitarfélaginu Borgarbyggð samstarfið og stuðninginn á liðnu ári.  

Tillaga samþykkt einróma. 

 
 

4. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 þakkar Skorradalshreppi samstarfið og stuðninginn á liðnu ári. 

Tillaga samþykkt einróma. 

 

Fjárhagsnefnd bókar að uppsetning fjárhagsáætlunar verði færð til samræmis við uppsetningu 

ársreiknings til að auðvelda samanburð liða og talna. 

 

Úlla Pedersen mælir fyrir álitir íþróttanefndar 

 

5.  94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð      12.      

mars 2016 samþykkir að tilnefna Írisi Grönfeldt í valnefnd fyrir kjör íþróttamanns Borgarfjarðar 

2016.  

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

13. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir reglugerð afreksmannasjóðs samkv. þingskjali 8. 

Lagt er til að 3. grein hljóði svo. Styrkþegar geta verið allir íþróttamenn sem stundað hafa íþrótt 

sína með aðildarfélagi UMSB eða eigi lögheimili í sveitarfélagi sem er aðili að samstarfssamningi 

UMSB og sveitarfélaganna á starfssvæði UMSB.  

Rósa Marínósdóttir kemur í pontu. Hún sat í nefnd um endurskoðun samningi og útskýrir 

umræðu og hugmyndir sem lágu á bak við grein 3 í reglugerðinni.  

Guðbjörg Sigurðardóttir kemur í pontu. Guðbjörg gerði sér ekki grein fyrir því að gögnin sem 

nefndin fékk er reglugerðin eins og hún er í dag en hélt að verið væri að gera breytingartillögur 

við gömlu reglugerðina. 



Sigurður Guðmundsson segir að tillagan sé um nýja reglugerð sem byggð sé á gömlu 

reglugerðinni en ekki breytingartillaga.  

Stefán Logi kemur í pontu. Segir að fyrir liggi að samþykkja nýja reglugerð um 

afreksmannasjóðinn og ræðir um breytingartillöguna og leggur til að breytingartillagan verði felld 

og reglugerðin samþykkt eins og hún er lögð fram.  

Úlla Pedersen segir að formaður íþróttanefndar hafi verið meðvituð um að um nýja reglugerð 

væri að ræða og útskýrir hugmyndir að baki breytingartillögunni.  

 

Breytingartillagan lögð til atkvæðagreiðslu. 9 eru með – 14 á móti. Tillagan er því felld. 

 

Tillagan 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     

12. mars 2016 samþykkir reglugerð afreksmannasjóðs samkv. þingskjali 8 lögð til 

atkvæðagreiðslu. Samþykkt með 16. atkvæðum með og 6. á móti. 
 

14. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir að tilnefna Rósu Marinósdóttur, Pál Brynjarsson og Írisi Grönfeldt í stjórn 

afreksmannasjóðs UMSB, og Bjarna Traustason til vara.  

Tillagan samþykkt samhljóða. 

Tillaga frá íþróttanefnd svohljóðandi - 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í 

félagsheimilinu Fannahlíð 12.mars 2016 samþykkir að skora á Borgarbyggð og Hvalfjarðarsveit að skipta 

um gúmmíkurl á sparkvöllum á starfssvæði UMSB og nota gúmmíkurl af viðurkenndri gerð.  

Dagný Hauksdóttir segir frá því að verið sé að skoða hvort ástæða sé að skipta um kurl á vellinum í 

Hvalfjarðarsveit.  

Pálmi Blængsson kemur í pontu og leggur til að bætt verði inn að setja þurfi inn að í staðinn fyrir gamla 

kurlið komi inn nýtt gúmmí af viðurkenndri gerð. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Pálmi Ingólfsson 1. Þingforseti tók við þingstjórn og kynnti formann alsherjarnefndar Pál Brynjarsson. 

Páll Brynjarsson mælir fyrir tillögum alsherjarnefndar. 

 

6. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framtíðarmarkmið UMSB samkv. þingskjali 2.  

Tillagan samþykkt samhljóða. 
 

7. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir að tilnefna Sambandsstjóra UMSB á íþróttaþing ÍSÍ fyrir hönd UMSB.  

Tillagan samþykkt samhljóða.  
 

8. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framlagða umhverfisstefnu UMSB samkv. þingskjali 3.  

Lagt er til að breyta orðalagi í 4. grein.  

Úlla Pedersen gerir athugasemd við orðalag er varðar aðgengi fyrir alla í 4. grein.  

Dagný Hauksdóttir gerir athugasemd við orðalag um aðgengi í 4. grein.  



4. grein hljóðar svo eftir breytingar. Skipulagsmál og íþróttamannvirki. UMSB bendir á að 

umhverfissjónarmið þurfa að vera hluti af skipulagsmálum sveitarfélaga og þegar íþróttasvæði og 

mannvirki eru skipulögð  á að tryggja aðgengi fyrir alla. Gott aðgengi íbúa að útivistarsvæðum 

hvetur til almennrar hreyfingar sem er um leið heilsueflandi. Lágmarks ferðatími og kostnaður, 

auðveld aðkoma gangandi og hjólandi svo og góðar almenningssamgöngur eru umhverfisþættir 

sem horfa þarf til. 

Orðalagsbreytingin samþykkt samljóða. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 
 

9. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framlagða jafnréttisstefnu samkv. þingskjali 4.  

Breytingartillaga um orðalag í stefnunni.  

Rósa Marínósdóttir leggur til að hugtakinu íþróttamannvirkjum verði bætt inn. 

Breytingartillagan samþykkt samhljóða. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 
 

10. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framlagða félagsmála- og forvarnar-stefnu samkv. þingskjali 5.  

Vísað í alsherjanefnd. 

Tillagan samþykkt samljóða. 
 

11. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir framlagða fræðslustefnu samkv. þingskjali 6.  

Vísað í alsherjanefnd. 

Tillagan samþykkt samhljóða. 
 

12. 94. sambandsþing Ungmennasambands Borgarfjarðar haldið í félagsheimilinu Fannahlíð     12. 

mars 2016 samþykkir siðareglur UMSB samkv. þingskjali 7.  

Vísað í alsherjanefnd. 

Breytingartillaga um orðalag í stefnunni. Lagt er til að 9. greinin verði felld út. 

Guðbjörg Sigurðardóttir kemur í pontu og leggur til að 9. greinin verði ekki felld út og segir 

mikilvægt að hún sé ítrekuð. 

Rósa Marínósdóttir spyr um orðalag í stefnunni  s.s. happdrætti og Lottó.  

Páll ítrekar að stefnan eigi við um stjórnarmenn og starfsmenn og hafi verið horft til þess í 

yfirferðinni. 

Breytingartillögur alsherjanefndar samþykktar samhljóða. 

 

Tillagan samþykkt samhljóða. 

 

Þingforseti kallar eftir tillögum frá þingfulltrúum. Engar berast. 

 

13. Reikningar bornir til atkvæðagreiðslu 

Sigurður Guðmundsson leggur til fyrir hönd fjárhagsnefndar að reikningar verði samþykktir.  

Lagt er til að ársreikningar verði lagðir til atkvæðagreiðslu undir sér lið.  



Reikningar lagðir fram til atkvæðagreiðslu. Samþykktir samhljóða. 

 

14. Kosning stjórnar 

Uppstillingarnefnd hefur lokið störfum.  

Tillaga um Sólrúnu Höllu Bjarnadóttur til sambandsstjóra til eins árs. Tillagan samþykkt með lófaklappi. 

Tillaga um Guðrúnu Þórðardóttur sem varasambandsstjóri til tveggja ára. Tillagan samþykkt með 

lófaklappi. 

Tillaga um Elvu Pétursdóttur sem gjaldkeri til tveggja ára. Tillagan samþykkt með lófaklappi. 

Tillaga um Þórkötlu Þórarinsdóttur til ritara til eins árs. Tillagan samþykkt með lófaklappi. 

Tillaga um Sigríði Bjarnadóttur til varagjaldkera til tveggja ára. Tillagan samþykkt með lófaklappi. 

Tillaga um Hauk Þórðarson til varavarasambandsstjóra. Tillagan samþykkt með lófaklappi. 

Tillaga um óbreytta uppstillinganefnd næsta árs. Tillagan samþykkt með lófaklappi. 

 

15. Kosning á Íþróttaþing ÍSÍ 

Áður samþykkt undir lið 12. 

 

16. Önnur mál 

Rósa Marínósdóttir fer yfir úthlutun úr afreksmannasjóði 2016. Alls bárust 6 umsóknir og hlutu þær allar 

styrk. Stjórn sjóðsins skipuðu auk Rósu, Íris Grönfeld og Kristmar Ólafsson.  Veittar viðurkenningar fyrir 

afreksmenn. 

Arnar Smári Bjarnason, karfa og frjálsar - upphæð 60.000 kr 

Birgitta Björnsdóttir, dans -upphæð 60.000 kr. 

Bjarki Pétursson, golf – upphæð 160.000 kr. 

Daði Freyr Guðjónsson, dans – upphæð 110.000 kr. 

Helgi Guðjónsson, karfa, fótbolti og frjálsar – upphæð 60.000 kr 

Þorgeir Þorsteinsson, karfa – upphæð 60.000 kr. 

Fulltrúar styrkþega tóku við viðurkenningu. 

Rósa Marínósdóttir kemur í pontu og gerir athugasemd við að ekki hafi verið rætt um unglingalandsmót á 

þessu þingi. 

Pálmi Blængsson kemur í pontu og segir frá unglingalandsmóti, búið er að skipa unglingalandsmótsnefnd 

sem hafið hefur störf.  Verið er að vinna að innkaupum, áætlanagerð, endurbótum á 

íþróttamannvirkjum. Lögð er áhersla á að landsmótið skilji eitthvað eftir sig í tækjum og endurbótum á 

mannvirkjum. 



Sigurður Guðmundsson kemur í pontu og þakkar fyrir gott samstarf  og óskar nýjum sambandsstjóra 

velfarnaðar í komandi verkefnum.   

Þingforseti þakkar fyrir starfssamt þing og málefnalegar umræður. Þakkar gott þing og biður nýkjörinn 

sambandsstjóra að slíta þinginu. 

17. Þinggerð – þingslit 

Samþykkt að þinggerð verði send út í tölvupósti. 

Sólrún Halla Bjarnadóttir nýr sambandsstjóri þakkar fráfarandi stjórn fyrir gott samstarf og þakkar 

stuðninginn og slítur þingi. 

Þinglok kl:14,25  

 

Þórdís Þórisdóttir 

Ása Hólmarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Þingskjal 2- framtíðarmarkmið 

Á sambandsþingi 2013 var samþykkt ný stefna og markmið UMSB, en þau voru unnin í samráði 

við aðildarfélögin og almenning. Á sambandsþingi 2015 var samþykkt að endurskoða markmið 

UMSB og leggja fram ný markmið ári síðar og nota til þess sömu aðferðafræði og notuð var við 

gerð markmiðanna frá 2013. Þannig eru til komin þessi markmið sem sett eru hér fram til áranna 

2016-2018 og 2019-2023. Haldinn var opinn íbúafundur, vinnufundur með formönnum 

aðildarfélaganna og voru markmiðin svo kynnt á formannafundi í október 2015. Markmiðin eru 

ekki tímasett nánar en 2016-2018 og 2019-2023 og er ábyrgðin í höndum framkvæmdastjóra og 

stjórnar að ná settum markmiðum innan þeirra tímaramma. 

 

Markmið UMSB 2016 – 2018 eru: 

1. að UMSB fái viðurkenningu sem Fyrirmyndarhéraðssamband ÍSÍ 

starfsmarkmið: 

- að UMSB hvetji aðildarfélög sín til að taka upp gæðastaðalinn svo fljótt sem verða má 

- að UMSB móti sér stefnu í eineltis-, forvarnar-,umhverfis- og jafnréttis-málum. 

- að UMSB efli forvarnarstarf  

 

2. að UMSB sinni reglulegri færniþjálfun fyrir nefndir og stjórnir aðildarfélaga 

starfsmarkmið: 

- að UMSB útbúi handbók í samstarfi við KPMG um starf gjaldkera ungmennafélaga 

- að UMSB haldi námskeið amk. annað hvert ár fyrir nefndar – og stjórnarmeðlimi 

aðildarfélaga 

 

3. að allir á starfssvæði UMSB stundi einhverja skipulagða líkamsrækt eða félagsstarf 

starfsmarkmið: 

- að aðstoða aðildarfélögin við að útbúa og innleiða aðgerðaráætlun til eflingar þátt-

töku stúlkna í íþrótta- og tómstundastarfi 

- að efla fjölbreytni í starfi eldri kynslóðarinnar 

- að UMSB verði leiðandi í innleiðingu óhefðbundinnar hreyfingar og félagsstarfi 

- að UMSB efli samstarf aðildarfélaganna til þess að nýta sameiginlega þjálfara 

 

4. að efla starfsemi þjónustumiðstöðvar UMSB 

starfsmarkmið: 

- að kynna hlutverk sambandsins fyrir almenningi og aðildarfélögum 

- að halda úti virkri heimasíðu sambandsins 



- að kynna starfsemi aðildarfélaganna fyrir almenningi 

 

 

 

 

Markmið UMSB 2019 – 2023 eru: 

1. að efla verkefni sambandsins og skjóta þannig styrkari stoðum undir fjárhagslega 

starfsemi þess. 
 

2. að UMSB reki þjónustumiðstöð sem tengir saman aðildarfélög og almenning. 
 

3. að öll aðildarfélög UMSB fái aðstöðu til að iðka sína íþrótt eða félagsstarf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Þingskjal 3- umhverfisstefna 

Umhverfisstefna UMSB 

 

Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB) er héraðssamband uþb. 20 íþrótta og ungmennafélaga í 

Borgarfirði og nágrenni sem eru aðilar að ÍSÍ og UMFÍ. UMSB styður hvers kyns viðleitni til að draga úr 

áhrifum gróðurhúsalofttegunda, endurvinna úrgang og leggur sitt af mörkum til að nýta orku og 

náttúruauðlindir á eins sjálfbæran hátt og kostur er. 

 UMSB er hluti af íslensku samfélagi og leitast við að vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og starfa í 

samræmi við stefnu ÍSÍ, UMFÍ og sveitarfélaganna á starfssvæði UMSB í umhverfismálum.  

UMSB hvetur aðildarfélögin til að taka mið af umhverfissjónarmiðum í sínu starfi og samþætta 

umhverfishugsun inn í dagleg störf, enda þarf íþrótta- og félagsstarf að fara fram í sátt við náttúruna og 

nánasta umhverfi.  

UMSB mun vinna sérstaklega eftir eftirfarandi atriðum og hvetur aðildarfélögin til að gera slíkt hið sama:    

1. Íþróttamót, ráðstefnur og fundir á eins umhverfisvænan hátt og kostur er. UMSB mun taka mið af 

umhverfissjónarmiðum ekki síður en af félagslegum þáttum þegar staðsetning funda og viðburða eru 

ákvörðuð og hvetur aðildarfélögin til gera slíkt hið sama þegar íþróttaviðburðir og mótahald eru 

ákvörðuð, skipulögð og tímasett.  

2. Vistvæn innkaup. UMSB leitast við að kaupa inn umhverfisvænar rekstrarvörur og gætir þess að velja 

frekar endurvinnanlegan varning ef um einnota vörur er að ræða. UMSB hvetur einnig aðildarfélögin til 

að gera slíkt hið sama og nota frekar umhverfisvænar vörur sem hægt er að senda í endurvinnslu að 

notkun lokinni.  

3. Flokkun úrgangs og endurvinnsla. UMSB leitast við að flokka allan úrgang eins vel og því verður við 

komið og stefnir að því að koma upp flokkunaraðstöðu við þjónustumiðstöðina í Borgarnesi til að 

auðvelda endurvinnslumöguleika á úrgangi sem til fellur. UMSB reynir eins og kostur er að fara sparlega 

með pappír og aðrar rekstrarvörur og horfir til þess í innkaupum að varninginn megi endurvinna. 

4. Skipulagsmál og íþróttamannvirki. UMSB bendir á að þurfa að vera hluti af skipulagsmálum 

sveitarfélaga og þegar íþróttasvæði og mannvirki eru skipulögð á að tryggja aðgengi fyrir alla. Gott 

aðgengi íbúa að útivistarsvæðum hvetur til almennrar hreyfingar sem er um leið heilsueflandi. Lágmarks 

ferðatími og kostnaður, auðveld aðkoma gangandi og hjólandi svo og góðar almenningssamgöngur eru 

umhverfisþættir sem horfa þarf til.  

5. Íþróttamannvirki og orkunotkun. Markviss samþætting á umhverfissjónarmiðum í rekstri 

íþróttamannvirkja, hefur áhrif í þá átt að draga úr hitunarkostnaði, svo og rafmagns- og vatnsnotkun. 

UMSB hvetur sveitarfélögin til að hafa umhverfissjónarmið að leiðarljósi við byggingar og rekstur 

íþróttamannvirkja.  

 

 

 



Þingskjal 4 - Jafnréttisstefna UMSB 

Einstaklingum líður betur í umhverfi þar sem jafnrétti ríkir. Þar sem kynjamisrétti fær að skjóta rótum eru 

oft ríkjandi aðrir fordómar sem t.d. tengjast uppruna eða aldri. Hugmyndir um það hvað sé við hæfi að 

stelpur geri annars vegar og strákar hins vegar eru hamlandi. Þar sem raunverulegt jafnrétti ríkir fá allir 

einstaklingar að njóta sín og blómstra óháð kyni, kynþætti eða trúarskoðunum eða annarar stöðu. 

UMSB stuðlar að jöfnum tækifærum sinna félagsmanna og mismunar ekki vegna kynferðis, uppruna, 

kynhneigðar, kynvitundar, aldurs, fötlunar, þjóðernis, trúarbragða, skoðana, litarháttar eða annarrar 

stöðu. UMSB leggur áherslu á gagnkvæma virðingu í öllu starfi. Niðurlægjandi framkoma svo sem einelti, 

ofbeldi, kynferðisleg áreitni, illt umtal og ósæmilegar vígsluathafnir er ekki liðin innan UMSB eða 

aðildarfélaga þess. 

UMSB vinnur jafnréttisstefnu þessa sem nær til iðkenda, þjálfara, stjórna og starfsfólks. Stefnan gildir í allri 

starfsemi UMSB og aðildarfélaga þess. Stefnan er endurskoðuð reglulega og lagfærð ef þurfa þykir.  

 

Áreiti og einelti 

Allir félagsmenn eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu.  
Kynferðisleg áreitni og einelti er framkoma og hegðun sem ekki er liðin innan UMSB eða aðildarfélaga.  
 

Með kynferðislegri áreitni er átt við kynferðislega hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í óþökk 
þess sem fyrir henni verður, hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess eða þeirra sem fyrir henni verða og er haldið 
áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Kynferðisleg áreitni getur verið líkamleg, 
orðbundin eða táknræn á það jafnframt við um klám hvort sem er í myndum eða máli. Klám, í hvaða mynd 
sem er telst einnig kynferðisleg áreitni.   
 

Með einelti er átt við hvers konar athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, 
móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. 
 

Félagsmenn bera virðingu fyrir umhverfi sínu og niðurlægjandi myndefni eða klám í máli eða myndum á 
ekki heima á svæði UMSB eða í neinu því efni sem er á þess vegum eða aðildarfélaganna. 
 

Þeir sem verða fyrir kynferðislegri áreitni eða einelti og þeir sem verða varir við slíkt eiga að snúa sér til 

þjálfara, starfsmanns, forsvarsmanns eða formanns deildarinnar/félagsins sem hafa þá skyldu að 

koma  málinu í réttan farveg. 

 

Iðkendur 

Íþróttir skipa stóran sess í uppvexti margra barna. Íþróttir stuðla að sterkri sjálfsmynd einstaklingsins, 

heilbrigðum lífsstíl og almennri vellíðan. Í íþróttum setja iðkendur sér markmið og fylgja þeim eftir með 

góðri skipulagningu og leiðsögn. Með íþróttaþjálfun byggjum við upp öfluga einstaklinga sem fara af stað 

út í lífið með gott veganesti sem stuðlar að hreysti og heilbrigði.  

UMSB vinnur eftir eftirfarandi viðmiðum og hvetur aðildarfélögin til að gera slíkt hið sama gagnvart sínum 

iðkendum: 

- Félagið úthlutar jafn mörgum tímum  til æfinga til beggja kynja sem stunda æfingar innan sömu 

greinar og eru á sama aldri. 



- Félagið leitast við að úthluta tímum í íþróttamannvirki í samræmi við aldur. Þess er gætt að bæði 

kyn njóti þess að vera á „jafngóðum“ tíma dagsins. 

- Bæði kynin njóta sömu eða sambærilegrar aðstöðu og aðbúnaðar við æfingar.  

- Samræmi sé í fjárveitingum innan félagsins til íþróttagreina eftir kynjum. Málefnaleg rök skulu vera 

fyrir frávikum og skulu þau heyra til undantekninga.    

- Þess er gætt að umfjöllun um bæði kynin og íþróttagreinar sé sem jöfnust á vefsíðum félagsins og 

í öllu efni sem félagið lætur frá sér fara t.d. útgáfu og fréttatilkynningum. Á þetta bæði við um texta 

og myndefni. 

- Fyrirmyndir eru kynntar á ígrundaðan hátt og þess gætt að þær séu af báðum kynjum og endur-

spegli þær áherslur sem eru hjá félaginu.  

- Félagið vinnur markvisst gegn staðalímyndum með því að leitast við að jafna kynjahlutföll meðal 

iðkenda hverrar íþróttagreinar fyrir sig. Á þetta við jafnt í starfi sem og allri umfjöllun um starfið. 

- Verðlaun til beggja kynja og innan allra greina eru sambærileg. 

- Kynin njóti sömu launa og/eða hlunninda fyrir sömu eða sambærileg störf hjá félaginu. 

- Við úthlutun úr afrekssjóðum eru upphæðir/úthlutun eftir kynjum og aldri sem jöfnust hjá fé-

laginu. 

 

Þjálfarar og starfsfólk 

Allir iðkendur, óháð kyni, eiga rétt á góðum þjálfara sem  hæfir getu þeirra og aldri. Nauðsynlegt er að 

þjálfarar beggja kynja séu vel menntaðir og hafi möguleika á að fá hæfa aðstoðarþjálfara sé þess þörf. 

UMSB vinnur eftir eftirfarandi viðmiðum og hvetur aðildarfélögin til að gera slíkt hið sama gagnvart sínum 

þjálfurum og starfsfólki: 

- Félagið ræður til sín hæfa þjálfara óháð kyni, uppruna, kynhneigðar, kynvitundar, aldurs, fötlunar, 

þjóðernis, trúarbragða, skoðana, litarháttar eða annarrar stöðu. 

- Þjálfarar félagsins njóta sömu launa, óháð kyni, uppruna, kynhneigðar, kynvitundar, aldurs, 

fötlunar, þjóðernis, trúarbragða, skoðana, litarháttar eða annarrar stöðu fyrir sömu eða sam-

bærileg störf. 

- Þjálfarar félagsins hafa sömu tækifæri, óháð kyni, uppruna, kynhneigðar, kynvitundar, aldurs, 

fötlunar, þjóðernis, trúarbragða, skoðana, litarháttar eða annarrar stöðu til að afla sér þekkingar, 

símenntunar og stunda nám sem nýtist í starfi. 

- Þess er gætt að kynjahlutfall starfsfólks sé sem jafnast, bæði varðandi þjálfara og annað starfsfólk. 

 

Stjórnir, ráð og nefndir 

UMSB vinnur eftir eftirfarandi viðmiðum og hvetur aðildarfélögin til að gera slíkt hið sama gagnvart sínum 

stjórnum, ráðum og nefndum: 

    

- Við skipan í nefndir, ráð og stjórnir á vegum félagsins er leitast við að hlutfall kynjanna sé sem 

jafnast og hlutfall annars kynsins ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða.  

- Þess er gætt á opinberum samkomum, í fjölmiðlum og annars staðar að bæði konur og karlar komi 

fram fyrir hönd félagsins. 



Þingskjal 5 - Félagsmála og forvarnarstefna UMSB 

 

Í öllu starfi með börnum og unglingum, hvort sem það er á vegum UMSB eða aðildarfélaganna, er áhersla 

lögð á jöfn tækifæri, heilbrigða lífshætti og forvarnir. Stuðlað skal að félagsfærni, jákvæðum samskiptum 

og fræðslu um verndandi þætti heilsu og velferðar sem og áhættuþætti. Allir starfsmenn, þjálfarar og 

aðrir innan UMSB og aðildarfélaganna sem að vinna með börnum og unglingum skulu vinna í samræmi 

við félagsmála og forvarnastefnu UMSB. Allar samkomur og viðburðir sem eru sérstaklega ætlaðar 

börnum og unglingum skulu vera vímuefnalausar. Þær skulu haldnar á forsendum barna og unglinga, 

vera á forsjá aðila sem hafa þekkingu og reynslu af starfi með börnum og unglingum í húsnæði við hæfi. 

 

Framtíðarsýn 
Félagsmála og forvarnastefna UMSB leggur áherslu á fjölskylduvænt og heilsueflandi samfélag þar sem 

öll börn og ungmenni hafa jöfn tækifæri, tileinka sér heilbrigðan lífsstíl, líður vel og hafa sterka 

sjálfsmynd. Hlúa þarf að umhverfi barna og unglinga og sjá til þess að þau búi við öruggt og uppbyggilegt 

umhverfi og leggja þarf jafna áherslu á félagsleg samskipti og færni til jafns við íþróttaæfingar og keppnir. 

Til þess að okkar framtíðarsýn geti orðið að veruleika eru nokkur atriði sem við höfum að leiðarljósi í 

starfsemi UMSB og aðildarfélaganna. 

 

 

- Við gerum okkur grein fyrir því að foreldrar eru lykilaðilar í forvörnum og samvera foreldra og 

barna er verndandi þáttur. Þessvegna leggjum við áherslu á að fræða foreldra um jákvæð sam-

skipti og mikilvægi samverustunda barna og foreldra. 

- Við vitum að sterk og jákvæð sjálfsmynd, félagsfærni og heilbrigðir lífshættir eru börnum og 

unglingum kjölfesta til að takast á við lífið og tilveruna. Þessvegna notum við hvert tækifæri til að 

hrósa og byggja upp sterka einstaklinga, við leggjum áherslu á félagslega samveru utan 

skipulagðra íþróttaæfinga og fræðum iðkendur um heilbrigðan lífsstíl. 

- Virk þátttaka í skóla- og frístundastarfi styrkir sjálfsmynd og félagsfærni barna og unglinga. Þess-

vegna hvetjum við alla til þátttöku í skipulögðu starfi, leggjum okkur fram um að öllum líði vel í 

skipulögðu starfi á okkar vegum og tökum sérstaklega vel á móti nýliðum. 

- Við viljum samfélag án ofbeldis. Við leggjum þessvegna áherslu á að vinna gegn hverskonar of-

beldi, líkamlegu, andlegu, kynferðislegu sem og einelti.  

- Við viljum æsku án vímuefna. Við leggjum mikla áherslu á að sporna gegn hvers kyns vímu-

efnaneyslu. Við fræðum börn og unglinga um skaðsemi vímuefna og hvetjum þau til þátttöku í 

skipulögðu íþrótta og/eða tómstundastarfi sem hefur sannað forvarnargildi sitt.   

- Við viljum efla sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum. Áhersla verði lögð á að efla sjálfsvirðingu, 

sjálfstraust og virðingu barna og unglinga fyrir líkama sínum og bera virðingu fyrir öðrum, sem 

forvörn gegn hverskonar áhættuhegðun. 

 

 

 



Þingskjal 6 - Fræðslustefna UMSB 

 

UMSB er meðvitað um mikilvægi góðrar og viðeigandi menntunar og leggur þessvegna áherslu á að til 

sambandsins og aðildarfélaga þess séu ráðnir hæfir einstaklingar til starfa með viðeigandi menntun hvort 

sem um ræðir starfsfólk á skrifstofu, í þjálfun eða önnur störf. 

Mikilvægt er að fylgjast með þróun og endurnýjun aðferða sem geta leitt til nýsköpunar í starfi, 

hagræðingar eða bætt starfsemina á einhvern hátt, þessvegna hvetjum við starfsfólk til að leita sér 

stöðugt nýrrar þekkingar hvort sem er í gegnum heildstæða menntun, námskeið, vettvangsferðir eða 

annað álíka. Við erum meðvituð um að aukin menntun og þekking á starfi og starfsvettvangi sínum veiti 

starfsfólki aukið sjálfstraust sem leiðir til sjálfstæðari vinnubragða og þannig fara saman hagsmunir 

starfsfólks og vinnuveitanda, báðum til góðs. 

UMSB leggur metnað í að veita aðildarfélögunum góða þjónustu á sviði fræðslu og þekkingar með því 

m.a. að bjóða uppá regluleg námskeið, fyrirlestra og fræðslu sem nýtast félagsmönnum, hvort sem er að 

eigin frumkvæði, eftir ábendingum félagsmanna eða sem milliliður. 

 

Framtíðarsýn 

Okkar framtíðarsýn er að hjá UMSB og aðildarfélögunum starfi hæfir einstaklingar með menntun sem 

nýtist í starfi og að aðildarfélögunum standi regluleglega til boða námskeið sem nýtast starfsfólki, 

stjórnarfólki eða félagsmönnum öllum. 

Til þess að okkar framtíðarsýn geti orðið að veruleika eru nokkur atriði sem við höfum að leiðarljósi í 

starfsemi UMSB og aðildarfélaganna. 

  

- UMSB stendur reglulega fyrir fræðslu fyrir stjórnir aðildarfélaganna. 

- UMSB stendur reglulega fyrir fræðslu fyrir þjálfara og starfsfólk aðildarfélaganna. 

- UMSB styður sitt starfsfólk til að sækja námskeið og fræðslu sem nýtist í starfi. 

- UMSB miðlar upplýsingum og auglýsir námskeið ÍSÍ, UMFÍ og annara aðila sem nýtast aðildar-

félögunum. 

- UMSB hvetur aðildarfélögin til samstarfs og til að leita sér þekkingar hjá hvert öðru. 

- UMSB hvetur aðildarfélögin til að nýta sér öll þau tækifæri sem bjóðast þegar kemur að því 

að mennta og fræða þjálfara, stjórnarfólk, starfsfólk, iðkendur, foreldra eða aðra félagsmenn. 

Þekking á starfi og starfsemi félaganna er alltaf verðmæt á hvaða þáttökustigi sem er,  svo 

mikilvægt er að allir sem koma að starfi félaganna átti sig á að því meira sem þeir fræðast um 

starf/hlutverk sitt innan félagsins og starfsemi félagsins, því verðmætari eru þeir fyrir félagið í 

heild. 

 

 

 

 



Þingskjal 7- Siðareglur UMSB  

1. Siðareglur þessar eiga við um alla kjörna aðila í stjórnir og nefndir UMSB og aðildarfélaga ásamt 

starfsmönnum UMSB og aðildarfélaganna. 

 2. Kynntu þér og tileinkaðu þær siðareglur sem hér er að finna. Komdu fram af fullkomnum heilindum og 

láttu framkomuna endurspegla viðhorf þitt til grundvallarregla og markmiða íþrótta og 

Ólympíuhreyfingarinnar.  

3. Forðastu að upp komi sérhver sú staða sem leitt getur til hagsmunaárekstra.  

4. Vertu fagmannleg/ur í samskiptum þínum við opinberar stofnanir, innlend og alþjóðleg samtök sem og 

önnur sambönd eða hópa í samræmi við grundvallarhugsjónir íþróttahreyfingarinnar. Gættu þess að gera 

aldrei lítið úr öðrum félögum og komdu fram við keppinauta af virðingu. 

5. Gættu þess að misbjóða ekki virðingu einstaklinga eða hópi einstaklinga t.d. hvað varðar kynferði, 

þjóðerni, kynþátt, litarhaft, menningu, tungumál, trúarbrögð, kynhneigð og stjórnmálaskoðanir.  

6. Tryggðu að persónuleg réttindi þeirra aðila sem þú ert í sambandi við og átt í samskiptum við séu 

varin, virt og tryggð.  

7. Gerðu þér grein fyrir trúnaðarskyldum við störf.  

8. Taktu ekki við persónulegum gjöfum og þess háttar ef verðmæti þeirra er umfram það sem eðlilegt 

getur talist. Gefðu heldur ekki gjafir og þess háttar ef verðmæti þeirra er umfram það sem eðlilegt getur 

talist.  

9. Taktu aldrei við umboðslaunum eða loforðum um umboðslaun, fyrir hvers konar samningagerð við 

skyldustörf.  

10. Taktu aldrei, hvort heldur sem er með beinum eða óbeinum hætti þátt í veðmálum, fjárhættuspilum, 

happdrætti og þess háttar viðburðum eða viðskiptum í tengslum við íþróttaviðburði sem þú getur haft 

áhrif á. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Þingskjal 8 - Reglugerð um afreksmannasjóð UMSB 

1.gr. 

Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður UMSB, stofnaður á 86. Sambandsþingi UMSB 13. mars 2008  

2.gr. 

Tilgangur sjóðsins er að styrkja  afreksfólk, einstaklinga eða hópa innan UMSB sem náð hafa 

framúrskarandi árangri í íþrótt sinni.  

3.gr. 

Eingöngu félagar innan aðildarfélaga UMSB sem hafa jafnframt keppt fyrir sitt aðildarfélag á árinu geta 

hlotið styrk úr sjóðunum.  

4.gr. 

Stjórn sjóðsins annast úthlutun úr sjóðnum. Stjórnin er skipuð þremur einstaklingum með þekkingu á 

íþróttum. Stjórnin skal kosin á sambandsþingi UMSB til tveggja ára. Einnig skal kjósa einn varamann til 

tveggja ára.  Stjórn er heimilt að kalla til varamann ef stjórnarmaður verður vanhæfur vegna 

persónulegra tengsla við mál.  Skal þá viðkomandi stjórnarmaður víkja sæti og varamaður taka sæti í 

hans stað.  

5.gr. 

Vörslu sjóðsins og reikningshald annast gjaldkeri UMSB. Skoðunarmenn UMSB eru jafnframt 

skoðunarmenn reikninga sjóðsins. 

6.gr. 

Tekjur sjóðsins eru: 

- Ákveðið hlutfall af óskiptum lottótekjum UMSB, samkvæmt reglugerð þar um.  

- Frjáls framlög og söfnunarfé. 

- Framlög sveitarfélaga á starfssvæði UMSB 

- Framlag UMSB 

- Tekjur af ávöxtun sjóðsins.  

7.gr. 

Styrkveitingar: 

a.Veita má styrk úr sjóðnum vegna þátttöku á eftirtöldum alþjóðamótum: 

- Ólympíuleikum 

- Heimsmeistaramótum 

- Evrópumeistaramótum  

- Norðurlandameistaramótum  

- Smáþjóðaleikum 

- Öðrum mótum sem sérsambönd viðurkenna sem alþjóðleg mót 

b.Heimilt er að veita styrk úr sjóðnum ef viðkomandi hefur verið valinn í landslið.  



c.Heimilt er að veita styrk til einstaklinga sem standa framarlega í sinni íþróttagrein samkvæmt 

styrkleikaflokkun sérsambanda.  

8.gr. 

Styrkupphæðir  taka mið af fjármagnsgetu sjóðsins hverju sinni. Úthlutanir skulu þó ekki fara yfir 75%  af 

tekjum hvers árs.  

9.gr. 

Úthlutun úr sjóðnum fer fram í mars ár hvert.  Umsóknir þurfa að berast fyrir 1 mars. undirritaðar af 

formanni viðkomandi aðildarfélags.  Með umsókn skal fylgja greinargerð frá keppanda um helstu afrek og 

hvernig fyrirhugað er að nýta styrkinn.  Heimilt er að úthluta úr sjóðnum á öðrum tíma en að framan 

greinir ef sérstaklega stendur á. 

10.gr. 

Reglugerð þessi er samþykkt á sambandsþingi UMSB í félagsheimilinu Fannahlíð 12. mars 2016 og öðlast 

þegar gildi.  Með samþykkt þessari fellur úr gildi eldri reglugerð um afreksmannasjóð UMSB frá 2008. 

 

 

 

Greinargerð með reglugerð. 

 

Haustið 2015 var skipaður þriggja manna vinnuhópur til að endurskoða reglugerð um afreksmannasjóð 

UMSB.  Hópurinn tók til starfa í nóvember 2015 og starfaði fram í febrúar 2016.  Á þessum tíma hélt 

hópurinn alls fjóra fundi.  Tillaga að nýrri reglugerð byggir að stórum hluta á eldri reglurgerð, en á henni 

hafa verið gerðar orðalagsbreytingar auk þess sem hún hefur verið aðlöguð þeim breytingum sem orðið 

hafa á starfsemi UMSB.   

Vinnuhópurinn beinir eftirfarandi tilmælum til stjórnar UMSB um vinnulag við umsýslu sjóðsins: 

- Mjög mikilvægt er að þeir sem kosnir eru í stjórn sjóðsins hafi þekkingu á íþróttum. Æskilegt er 

að bæði konur og karlar séu í stjórn sjóðsins.  

- Stjórn skal alla jafna afla sér upplýsinga hjá sérsambandi viðkomandi umsækjanda til að meta 

hver árangur hans er.  

- Ekki er nauðsynlegt að útlhluta öllum sjóðnum á hverju ári en þá er ætlast til að það sem eftir 

situr geti komi til úthlutunar næsta ár.  

Sjóðurinn er afrekssjóður og því ekki hugsaður sem ferðasjóður þar sem UMSB úthlutar ferðastyrkjum á 

annan hátt.  

 

 

 



 


