Ársþing HSÞ 2012
haldið í félagsheimilinu Hnitbjörgum á Raufarhöfn
sunnudaginn 26. febrúar
1. Þingsetning: Jóhanna Kristjánsdóttir
Minning Óskars Ágústssonar heiðruð með mínútu þögn.
Starfsmenn þingsins kosnir:
1. þingforseti: Birna Björnsdóttir
2. þingforseti: Erlingur Thoroddsen
Ritarar: Heiða Þorgeirsdóttir og Bryndís Eva Ásmundsdóttir
Kjörbréfanefnd kosin: Árni Garðar Helgason (Geisli), Aðalsteinn Örn Snæþórsson (Leifur
Heppni) og Hermann Aðalsteinsson (Goðanum)
2. Skýrsla stjórnar: Jóhanna Kristjánsdóttir (sjá í ársskýrslu). Samþykkt.
Reikningar sambandsins: Elín Sigurborg Harðardóttir
Sjá í ársskýrslu. Reikningar samþykktir.
3. Álit kjörbréfanefndar – Hermann Aðalsteinsson
Þingið er löglegt. Fulltrúar frá 20 félögum mættir.
Ungmennafélag Tjörnesinga: Stefán Jónasson
Ungmennafélagið Einingin: Sigurlína Tryggvadóttir, Elín Balvinsdóttir og Sigrún
Hermannsdóttir
Ungmennafélagið Efling: Baldur Daníelsson, Ingólfur Sigfússon og Guðmundur Smári
Gunnarsson
Skákfélagið Goðinn: Sigurbjörn Ásbjörnsson og Hermann Aðalsteinsson
Ungmennafélagið Bjarmi: Birna Davíðsdóttir, Helen Jónsdóttir og Jón Þ. Óskarsson
Íþróttafélagið Völsungur: Guðrún Kristinsdóttir, Sveinn Aðalsteinsson og Már Höskuldsson
Ungmennafélagið Leifur heppni: Aðalsteinn Örn Snæþórsson
Íþróttafélagið Magni: Guðmundur Þór Sæmundsson og Þorsteinn Þormóðsson
Golfklúbbur Húsavíkur: Pálmi Pálmason, Bjarni Sveinsson og Sólveig Skúladóttir
Ungmennafélagið Austri: Jóhann Skagfjörð og Olga Friðriksdóttir
Íþrótta-og ungmennafélagið Mývetningur: Kolbrún Ívarsdóttir, Einar Jónsson og Hrefna
Sigurgeirsdóttir
Golfklúbbur Mývatnssveitar: Sigurður Baldursson
Hestamannafélagið Þjálfi: Bryndís Ívarsdóttir og Birna Hólmgeirsdóttir
Akstursíþróttafélag Mývatnssveitar: Kristján Steingrímsson
Hestamannafélagið Snæfaxi: Halldór Halldórsson og Steinunn Leósdóttir
Ungmennafélag Langnesinga: Sölvi Steinn Alfreðsson, Oddný S. Kristjánsdóttir og
Halldóra Gunnarsdóttir
Ungmennafélagið Geisli: Árni G. Helgason og Jóhanna Kristjánsdóttir
Golfklúbburinn Gljúfri: Marinó Eggertsson
Hestamannafélagið Feykir: Tryggvi Hrafn Sigurðarsson og Hafsteinn Hjartarsson
Ungmennafélagið Snörtur: Guðmundur Magnússon

4. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga:
Baldur Daníelsson bað um orðið – stingur upp á að aðgerðarlaus félög sem ekki skila inn
ársskýrslu og mæta ekki á þing séu ekki talin með – þingin verði ekki ólögleg þeirra vegna.
Ábending vegna reikninga (vitlaus tala).
Pálmi Pálmason bað um orðið – spurning varðandi lottótekjur – rúm milljón fer í „annað“
(ekki til félagana) – hvaða reglur gilda um það?
Jóhanna svarar: Varðandi lottó –80% til aðildarfélaga, 20% er eftir hjá félögunum.
5. Ávörp gesta:
Líney Halldórsdóttir framkvæmdarstjóri ÍSÍ ávarpar þingið
Lýsir ánægju yfir að vera komin, flytur kveðju frá forseta og framkvæmdarstjóra ÍSÍ, þakkar
góða ársskýrslu. Þakkar góð störf á víðfemdu svæði. Hvetur félögin til að vinna samkvæmd
stefnu varðandi fyrirmyndarfélög ÍSÍ. Árið er 100 ára afmælisár ÍSÍ – gefur bók.
Felix kerfið: skilafrestur á starfsskýrslum 15. apríl (97-98% skil). Þróunar –og fræðsluvið
(Viðar Sigurjónsson stýrir því, komst ekki að þessu sinni), afreks –og ólympíusvið –
almenningsíþróttasvið vex hraðast. Stefán Jónasson úr ungmennafélagi Tjörnesinga
heiðraður- hefur sinnt mikilvægu starfi innan íþróttahreyfingarinnar. Sæmdur silfurmerki ÍSÍ.
Lýsir mikilli ánægju yfir að vera komin á Raufarhöfn.
Haukur Valtýsson varaformaður UMFÍ ávarpar þingið.
Þakkar fyrir að fá að koma á þingið, uppalinn Suður-Þingeyingur, hefur starfað á Akureyri.
Verið í stjórn UMFÍ frá síðasta hausti. Ber miklar væntingar til stjórnar UMFÍ – mörg
tækifæri þar. Flytur kveðjur formanns og stjórnar UMFÍ –allir velkomnir á Sauðárkrók.
Þakkar ársskýrslu – minnir á mikilvægi hennar sem og reikninga. Talar um
unglingalandsmótin sem verða æ vinsælli – haldið næst á Selfossi þar sem byggður hefur
verið glæsilegur frjálsíþróttavöllur. Ræðir einnig um 50+ mótið sem haldið verður í
Mosfellsbæ í sumar. Unglingalandsmót 2014 á Sauðárkróki. Svarar óánægju Jóhönnu að hafa
ekki fengið unglingalandsmótið á afmælisárinu 2014 – sumir segja að eigi bara að gera það
besta úr því sem er til hverju sinni, aðrir velja fullkomna aðstöðu. Þarf að taka skýra afstöðu
til þessa. Laugar í Sælingsdal – gott starf unnið þar og samstarfið tekist mjög vel (9. bekkur).
Komdu að hjóla –synda –ganga, frjálsíþróttaskóli, Evrópa unga fólksins – ræðir um þessi
verkefni og minnir á þau, vekur athygli á styrkjum. Erlend samskipti ákveðinn þáttur í
starfsemi UMFÍ, þar með talið samstarf við lýðháskóla. UMFÍ eignaraðili að Getraunum, þar
kemur inn hagnaður til aðildarfélagana, ein helsta tekjulind fyrir íþróttahreyfinguna.
Mikilvægt að standa vörð um það. Minnir á mikilvægi sjálfboðaliðans – Birna Björnsdóttir
fær starfsmerki UMFÍ fyrir sitt óeigingjarna starf í þágu UMFÍ. Minnir á mikilvægi þess að
halda börnum og unglingum í íþróttum sem lengst – ótvíðrætt forvarnargildi. Þakkar góð
störf, bæði stjórnar og allra sjálfboðaliða.

6. Mál lögð fyrir þingið:
Tillaga nr. 1 Flutningsmaður: Jóhanna S. Kristjánsdóttir
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum á 26. febrúar 2012 þakkar þeim fjölmörgu
einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarfélögum sem styrktu starfsemi sambandsins með einum
eða öðrum hætti á árinu 2011.
Vísað í allsherjarnefnd

Tillaga nr. 2 Flutningsmaður: Olga Friðriksdóttir
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 hvetur aðildarfélög HSÞ til að
fjölmenna á Unglingalandsmót UMFÍ á Selfossi um verslunarmannahelgina 2012. Mótið
hefur ótvírætt forvarnargildi og er góður kostur fyrir alla fjölskylduna.
Vísað í íþróttanefnd
Tillaga nr. 3 Flutningsmaður: Birna Davíðsdóttir
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 hvetur aðildarfélög HSÞ til að
fjölmenna á Landsmót UMFÍ 50+ í Mosfellsbæ 8.-10. júní 2012. Mótið sem haldið er nú í
annað sinn er góð hvatning fyrir eldra fólk til að halda sér í góðu formi og er einnig góður
kostur fyrir alla fjölskylduna.
Vísað í íþróttanefnd
Tillaga nr. 4 Flutningsmaður: Birna Davíðsdóttir
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 felur stjórn að sækja um Landsmót
UMFÍ 50+ á afmælisári HSÞ 2014 og leita samstarfs við sveitarfélög á starfssvæðinu um það.
Vísað í íþróttanefnd
Tillaga nr. 5 Flutningsmaður: Hermann Aðalsteinsson
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 samþykkir að skattur aðildarfélaga til
HSÞ verði hækkaður í kr. 500,- á hvern félaga 16 ára og eldri.
Greinargerð:
Stjórn HSÞ var sammála um að hækka yrði skatt aðildarfélaga til HSÞ úr kr. 400,- í kr. 500,-.
Skattur aðildarfélaga hefur verið óbreyttur í a.m.k. fimm ár - eða síðan árið 2007. Stjórn HSÞ
telur þessa hækkun eðlilega miðað við verðlagshækkanir síðustu ára.
Vísað í fjárhagsnefnd

Tillaga nr. 6 Flutningsmaður: Elín S. Harðardóttir
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 samþykkir framlagða fjárhagsáætlun
fyrir árið 2012.

Héraðssamband Þingeyinga
Tekjur:
Skattar félaga
Styrkir Sveitarfél.
Óbókaðir styrkir sveitarf.
2010
Ýmsir styrkir
Lottó
lottó viðbót
Dagatöl
Ýmsar tekjur
Vextir
Útbreiðslustyrkur
ýmis mót
Æfingargj./Skrán.
Sölustarf
Styrkir Afreksmannasj.
Samtals
Gjöld:
Stjórnunarkostn.
Lottó til félaga
Dagatöl
Þjálfun frjálsar
Bridds
Frjálsar íþróttir
Knattspyrna
Sund
Skák
Ýmis kostnaður
Bikarmót
Afreksm.sjóður
Landsmót/ULM
Vörukaup
Vextir/þjónustugj.
Fræðslusjóður
Samtals:
Hagnaður/Tap

Vísað í fjárhagsnefnd

Rekstur 2010
1.123.200
1.333.600

Áætlun 2011
1.056.000
2.200.000

867.941
4.522.999

500.000
4.500.000

395.400
65.135
97.437
294.848
91.500
2.059.072
87.500
800.000
11.738.632

Fjárhagsáætlun 2012
Rekstur 2011
1.051.600
2.263.348

Áætlun 2012
1.060.000
2.268.000

900.000
50.000
30.000
250.000
2.000.000
100.000
800.000
12.386.000

224.400
250.000
5.040.361
707.698
705.200
55.000
50.174
359.647
336.921
963.188
139.760
12.147.297

200.000
4.800.000
80.000
40.000
300.000

3.833.036
3.618.399
1.506.000
1.073.316
55.500
38.450
9.000
600.000
112.703
193.897
46.419
11.086.720

4.000.000
3.600.000
500.000
1.500.000
1.100.000
50.000
40.000
10.000
1.000.000
50.000
120.000
40.000
150.000
12.160.000

3.956.474
4.595.810
317.987
1.600.750
646.845
40.000
255.000
513.985
25.877
113.575
12.066.303

4.100.000
3.840.000
80.000
40.000
15.000
100.000
500.000
50.000
30.000
120.000
8.875.000

651.912

226.000

80.994

373.000

500.000
9.248.000

Tillaga nr. 7 Flutningsmaður: Halldóra Gunnarsdóttir
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 samþykkir eftirfarandi breytingar á
lottó-reglugerð HSÞ.
Við 1.gr. lottó-reglugerðar HSÞ bætist við: „bæði skriflegri skýrslu fyrir ársþing HSÞ og
starfsskýrslu í Felix, félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ. „
Fyrsta grein lottó-reglugerðar HSÞ verði því svo hljóðandi eftir breytingu (breytingin er
feitletruð):
1. grein.
Mæti félag ekki með fulltrúa á ársþing HSÞ fær það félag ekki úthlutað úr lottó. Einnig
þarf félag að hafa skilað starfsskýrslu fyrir úthlutunarárið, bæði skriflegri skýrslu fyrir
ársþing HSÞ og starfsskýrslu í Felix, félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ.
Við 3. gr. lottó-reglugerðar HSÞ bætist við aðra málsgrein: „ í hlutfalli við fulltrúafjölda
félags á þinginu.“
Þriðja grein lottó-reglugerðar HSÞ verði því svo hljóðandi eftir breytingu (breytingin er
feitletruð):
3. grein.
Skipting á hlut aðildarfélaga:
15% eftir mætingu á Ársþing HSÞ, í hlutfalli við fulltrúafjölda félags á þinginu.
70% eftir iðkendatali 6 - 17 ára
15% vegna félagsmanna 18 ára og eldri.
Greinargerð:
Upp hefur komið ágreiningsmál vegna mistúlkunar á orðinu „starfsskýrslu“ og því talið rétt að
skilgreina það nánar í reglugerðinni. Jafnframt var talið rétt að skilgreina mætingu á ársþing
HSÞ betur svo ekki komi upp ágreiningsmál hvað það varðar.
Vísað í allsherjarnefnd
Halldóra Gunnarsdóttir bætir inn umræðu fyrir íþrótta – og allsherjarnefnd.
Spurning hvort stofna eigi blaknefnd (ekki formleg tillaga heldur umræða). Útbreiðsla innan
héraðs, standa fyrir verkefnum innan héraðs, sjá um þátttöku utan héraðs – ræða þessi þrjú
atriði (hvort þörf og vilji er). Vísar þessari spurningu bæði í íþrótta – og allsherjarnefnd.
7. Skipan í starfsnefndir – nefndarstörf
Fjárhagsnefnd
Formaður: Kolbrún Ívarsdóttir.
Íþróttanefnd
Formaður: Jóhann Skagfjörð.
Allsherjarnefnd
Formaður: Baldur Daníelsson
Jóhanna lagði fram fyrripart:
Hingað í Hnitbjörg erum mætt
í heimskautaferð við skreppum.

Botnar:
Þar verður hugsað og rætt
af röggsömu fólki úr hreppnum (Viðar Sigurjónsson)
Þar verður bæði skrafað og snætt
og skemmtileg heit við hreppum (Sigurður Baldursson)
Förum héðan frekar bætt
og fróðari ef við sleppum (Helen Jónsdóttir)
Jóhönnu er ennþá stætt
og stýrir sínum keppum (Bryndís Ívarsdóttir)
Líkamsþyngdin betrumbætt
ei bakkelsinu sleppum (Erlingur Thoroddsen)
Thoroddsen okkur teymd´í eina átt
en trúlega við rétta stefnu hreppum (Haukur Valtýsson)
Í matarhléi fékk þingið kynningu á heimskautsgerði frá Erlingi Thoroddssen og fór í
skoðunarferð upp að gerðinu.
8. Nefndarstörf
9. Nefndir skila af sér – umræður og afgreiðsla:
Íþróttanefnd:
Jóhann Skagfjörð formaður gerir grein fyrir störfum nefndar
Tillaga nr. 2
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 hvetur aðildarfélög HSÞ til að
fjölmenna á Unglingalandsmót UMFÍ á Selfossi um verslunarmannahelgina 2012. Mótið
hefur ótvírætt forvarnargildi og er góður kostur fyrir alla fjölskylduna.
Tillagan er samhljóða samþykkt án breytinga
Tillaga nr. 3
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 hvetur aðildarfélög HSÞ til að
fjölmenna á Landsmót UMFÍ 50+ í Mosfellsbæ 8.-10. júní 2012. Mótið sem haldið er nú í
annað sinn er góð hvatning fyrir eldra fólk til að halda sér í góðu formi og er einnig góður
kostur fyrir alla fjölskylduna.
Tillagan er samhljóða samþykkt án breytinga
Tillaga nr. 4
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 felur stjórn að sækja um Landsmót
UMFÍ 50+ á afmælisári HSÞ 2014 og leita samstarfs við sveitarfélög á starfssvæðinu um það.
Tillagan er samhljóða samþykkt án breytinga

Íþróttanefnd bætir við þremur nýjum tillögum:
1. Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 hvetur almenningsíþróttanefnd sem
og einstök aðildarfélög HSÞ til þess að endurvekja víðavangshlaup fyrir börn og fullorðna.
Tillagan er samhljóða samþykkt
2. Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 hvetur knattspyrnunefnd til að róa
öllum árum að því að Héraðsmót í knattspyrnu verði haldið í sumar. Nefndin er sérstaklega
hvött til að endurskoða fyrirkomulag mótsins með tilliti til þess að allir geti tekið þátt, þó svo
að þeirra ungmennafélag nái ekki í lið.
Tillagan er samhljóða samþykkt
3. Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 vísar því til stjórnar HSÞ að kanna
útbreiðslu og ástundun blakíþróttarinnar sem og áhuga félaganna á því að stofna blaknefnd.
Baldur Daníelsson bætir við fyrir hönd allsherjarnefndar að stjórnin athugi með sama hætti
áhuga og útbreiðslu á öðrum íþróttum sem ekki eru nú innan HSÞ.
Tillagan er samhljóða samþykkt
Allsherjarnefnd
Baldur Daníelsson formaður gerir grein fyrir störfum nefndar
Tillaga nr. 1
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum á 26. febrúar 2012 þakkar þeim fjölmörgu
einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarfélögum sem styrktu starfsemi sambandsins með einum
eða öðrum hætti á árinu 2011.
Tillagan er samhljóða samþykkt án breytinga
Tillaga nr. 7
Þingið samþykkir að kjósa um breytingartillögurnar í sitthvoru lagi
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 samþykkir eftirfarandi breytingar á
lottó-reglugerð HSÞ.
Við 1.gr. lottó-reglugerðar HSÞ bætist við: „bæði skriflegri skýrslu fyrir ársþing HSÞ og
starfsskýrslu í Felix, félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ. „
Fyrsta grein lottó-reglugerðar HSÞ verði því svo hljóðandi eftir breytingu (breytingin er
feitletruð):
1. grein.
Mæti félag ekki með fulltrúa á ársþing HSÞ fær það félag ekki úthlutað úr lottó. Einnig
þarf félag að hafa skilað starfsskýrslu fyrir úthlutunarárið, bæði skriflegri skýrslu fyrir
ársþing HSÞ og starfsskýrslu í Felix, félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ.
Breyting á 1. grein er samþykkt samhljóða

Við 3. gr. lottó-reglugerðar HSÞ bætist við aðra málsgrein: „ í hlutfalli við fulltrúafjölda
félags á þinginu.“
Þriðja grein lottó-reglugerðar HSÞ verði því svo hljóðandi eftir breytingu (breytingin er
feitletruð):
3. grein.
Skipting á hlut aðildarfélaga:
15% eftir mætingu á Ársþing HSÞ, í hlutfalli við fulltrúafjölda félags á þinginu.
70% eftir iðkendatali 6 - 17 ára
15% vegna félagsmanna 18 ára og eldri.
Athugasemdir berast við breytingartillögur við 3. grein.
Með: 25

Á móti:7

Breytingartillagan er samþykkt með meirihluta atkvæða
Greinargerð:
Upp hefur komið ágreiningsmál vegna mistúlkunar á orðinu „starfsskýrslu“ og því talið rétt að
skilgreina það nánar í reglugerðinni. Jafnframt var talið rétt að skilgreina mætingu á ársþing
HSÞ betur svo ekki komi upp ágreiningsmál hvað það varðar.
Tillagan er því öll samþykkt án breytinga
Fjárhagsnefnd
Kolbrún Ívarsdóttir formaður gerir grein fyrir störfum nefndar
Tillaga nr. 5
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 samþykkir að skattur aðildarfélaga til
HSÞ verði hækkaður í kr. 500,- á hvern félaga 16 ára og eldri.
Greinargerð:
Stjórn HSÞ var sammála um að hækka yrði skatt aðildarfélaga til HSÞ úr kr. 400,- í kr. 500,-.
Skattur aðildarfélaga hefur verið óbreyttur í a.m.k. fimm ár - eða síðan árið 2007. Stjórn HSÞ
telur þessa hækkun eðlilega miðað við verðlagshækkanir síðustu ára.
Nefndin hafnar þessari tillögu með vísun í fjárhagsáætlun sem gerir ráð fyrir hagnaði. Nefndin
sér ekki þörf á að auka hann.

Tillaga nr. 6
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 samþykkir framlagða fjárhagsáætlun
fyrir árið 2012.
Tillagan er samhljóða samþykkt án breytinga

10. Kosningar
Tillaga uppstillingarnefndar lögð fram.
Félag
Formaður í kjöri til eins árs (2012)
Jóhanna Kristjánsdóttir
Geisla

Heimilisfang
Litlagerði 6, 640

Sími

Netfang

474-1447 / 894-4247 gardarhed@simnet.is

Stjórnarmenn í kjöri til tveggja ára (2011
Olga Friðriksdóttir
Austra
Miðási 4, 675
Hermann Aðalsteinsson
Goðanum
Lyngbrekku, 641
Birna Davíðsdóttir
Bjarma
Stórutj.skóla 641

465-1374 / 863-1374 olga@raufarhofn.is
464-3187 / 821-3187 lyngbrekka@magnavik.is
466-1147 / 848-3547 birnada@simnet.is

Stjórnarmenn í kjöri til tveggja ára (2012)
Halldóra Gunnarsdóttir
UMFL
Pálmholti 3, 680
Jóakim Júlíusson
Völsungur Hjarðarhóli 4, 640
Pétur Þórir Gunnarsson
Mývetningi Baldursheimi, 660

482-3502 / 892-8202 hgun@simnet.is
895-2895
joigoi@simnet.is
866 2876 /

Varamenn í kjöri til tveggja ára (2011)
Hörður Þór Benónýson
Efling
Hömrum, 641
Sigurfljóð Sveinbjörnsdóttir Leifi heppna Heiðarbrún, 671

464-3349 / 863-1289 htben@simnet.is
465-2273 / 845-0696 hlynur@kopasker.is

Varamaður í kjöri til tveggja ára (2012)
Einar Ingi Hermannsson
Einingunni Jarlsstöðum, 641

863-1432 einar.hermannsson72@gmail.com

Skoðunarmenn reikninga
Kristján I. Jóhannesson
Bjarma
Jón Þórir Óskarsson
Bjarma

Hróarsstöðum, 601 462-2320 / 868-3853 kijh@simnet.is
Illugastöðum, 601 462-2699 /(898-6199) hlif@est.is

Til vara
Guðmundur S. Héðinsson

Leifi heppnaFjöllum ll, 671

465-2299 / 899-8299 fjoll2@simnet.is

Stjórn aksturssjóðs
Jóhann Skagfjörð
Sólveig Erla Hinriksdóttir
Bergljót Þorsteinsdóttir

Austra
Mývetningi
Einingunni

Grænuási 2, 675
Stekkholti, 660
Halldórsst. ll, 641

894-6484
johann@raufarhofn.is
464-4338 / 848-9338
464-3297 / 846-9674 ingvarbegga@hotmail.com

Stjórn afreksmannasjóðs
Jón Benónýsson
Sveinn Aðalsteinsson
Sóley Sigurðardóttir

Völsungi
Völsungi

Hömrum, 641
464-2240 / 891-7849 bdis1@simnet.is
Ketilsbraut 17, 641 464-3586 / 848-3586 volsungur@volsungur.is
Höfðabr. 6, 640
464-2425 / 895-6956 soley@borgarholsskoli.is

Sundnefnd
Elísabet Sigurðardóttir form. Völsungi
Járnbrá Björg Jónsdóttir
Eflingu
Margrét Magnúsdóttir
Völsungi
Margrét G Þórhallsdóttir
Völsungi

Baughóli 50, 640
Selási, 650
Urðargerði 4, 640
Heiðargerði 3, 640

464-1987 / 894-0387
462-1464 / 867-9676
464-2429 / 844-0199
464-2093 / 860-7733

ellasi@simnet.is
selasinn@simnet.is
greta@borgarholsskoli.is
maggathorhalls@gmail.com

Unglingalandsmótsnefnd
Aðalsteinn Örn Snæþórsson Leifi heppna Víkingavatni l, 671 465-2233 / 893-3467 alli@kopasker.is
Örn Logi Hákonarson
Völsungi
Baughóli 67, 640
464-1047 / 893-5805 ornlogi@simnet.is
HSÞ tilnefnir tengilið
Knattspyrnunefnd
Yngvi Ragnar Kristjánsson Mývetningi
Þorsteinn Þormóðsson
Magna
Sölvi Alfreðsson
UMFL

Skútust. 2, 660
464-4412 / 897-4164 yngvi@myvatn.is
Melgötu 12, 610
893-1887
steini@grenivikurskoli.is
Langanesv. 35, 680 468-1413 / 863-5188 solvi5@hotmail.com

Sögu- og minjanefnd
Björn Ingólfsson
Arngrímur Geirsson
Brynjar Halldórsson
Haraldur Bóasson
Til vara:
Hólmfríður Halldórsdóttir

Magna
Mývetningi
UMFÖ

Melgötu 10, 610
Álftagerði lll, 660
Gilhaga ll, 671

Eflingu

Lautavegi 11, 650

463-3131 / 895-8131 bjornai@internet.is
464-4203 / 865-9970 gigjaes@gmail.com
465-2240 / (869-3740) brynjarh@islandia.is
(brynjarh@kopasker.is )
464-3128 / 898-3328 halli@ludent.is

Snerti

Akurgerði 11, 670

465-2157 / 864-2157 fridahalld@internet.is

Landsmótsnefnd fyrir stórt landsmót á Selfossi 2013
Halldóra Gunnarsdóttir
UMFL
Pálmholti 6, 680
Kristján Þ. Halldórsson
Snerti
Boðagerði 13, 670
Ingólfur Víðir Ingólfsson
Einingunni Úlfsbæ, 641
Auk þeirra formannur og gjaldkeri HSÞ
Almenningsíþróttanefnd
Torfhildur Sigurðardóttir
Helen Jónsdóttir
Stefán Viðar Sigtryggsson

Bjarmi
Melhús, 641
Bjarmi
Birkimel, 641
Leifur heppni Garði 1, 671

Afmælisnefnd v/aldarafmælis 2014
Haraldur Bóasson
Efling
Hólmfríður Halldórsdóttir Snörtur
Stefán Eggertsson
Aftureldingu

Ný nefnd
Lautavegi 11, 650
Akurgerði 11, 670
Laxárdal, 681

482-3502 / 892-8202 hgun@simnet.is
465-2345 / 845-4090 borgartangi@kopasker.is
464-3139 / 862-9822 ividir@simnet.is

464-3356 / 895-3356 tolla@storutjarnaskoli.is
464-3228 / 864-3228 birkimelur@gmail.com
568-5979 / 663-8484 stefan@kopasker.is

464-3128 / 898-3328 halli@ludent.is
465-2157 / 864-2157 fridahalld@internet.is
468-1266 / 846 2252 laxardalur@simnet.is

11. Íþróttamenn HSÞ – verðlaunaafhending:
Frjálsíþróttamaður HSÞ: Hafdís Sigurðardóttir (Birna Davíðsdóttir tekur við verðlaunum
f.h. Hafdísar)
Glímumaður HSÞ: Bjarni Þór Gunnarsson (Hrefna Sigurgeirsdóttir tekur við verðlaunum
f.h. Bjarna)
Knattspyrnumaður HSÞ: Hafþór Mar Aðalgeirsson
Sundmaður HSÞ: Valdís Jósefsdóttir
Íþróttamaður HSÞ: Hafdís Sigurðardóttir

12. Önnur mál
Jóhann Skagfjörð biður um orðið og þakkar þinginu fyrir komuna til Raufarhafnar. Biður um
leyfi forseta til að koma með eina tillögu til viðbótar.
Ársþing HSÞ haldið að Hnitbjörgum 26. febrúar 2012 hvetur sveitarfélagið Norðurþing til að
styðja við uppbyggingu sparkvallar á Raufarhöfn á árinu 2012.
Tillagan er samhljóða samþykkt. Jóhann þakkar stuðninginn.
Baldur Daníelsson biður næst um orðið og þakkar Austramönnum fyrir höfðinglegar móttökur
og góðan (og mikinn!) mat. Baldur vekur athygli á tvennu. Í fyrsta lagi minnir hann á að
stjórnin fundi einu sinni í mánuði ef einhver vill koma einhverju á framfæri. Í öðru lagi talar
hann um skólabúðirnar Laugar í Sælingsdal, gott starf unnið þar og ýmislegt sem
ungmennafélögin mættu taka til fyrirmyndar. Baldur kynnir loks stuttlega starf Eflingar, gefur
Guðmundi Smára Gunnarssyni svo orðið sem kynnir bogfimi með glærum.
Jóhanna Kristjánsdóttir þakkar traustið sem henni er sýnt með endurkjöri til formanns.
Stjórnarfundir verða áfram fyrsta fimmtudag í mánuði víðsvegar um svæðið. Minnir á
afmælismerki ÍSÍ og bókina Fundarsköp sem er til sölu (kr.1800) á skrifstofu HSÞ. Svarar

fyrirspurn sem fram kom á þingi að ekkert er í lögum sem segir til um hversu lengi þú þarft að
sitja á þingi til að teljast löggildur – efni fyrir næsta þing.
Halldóra Gunnarsdóttir þakkar einnig kosningu til stjórnar og bendir á skýrslu frá
landsmótsnefnd fyrir landsmót 2013 (ath. ekki unglingalandsmót heldur stóra landsmótið þar
sem þáttaka er takmörkuð, keppt í karla-og kvennaflokki, mikil stigabarátta). Þrír í nefndinni
ennþá, hafa á tilfinningunni að stemmingin fyrir landsmótinu hafi aðeins týnst í gegnum árin –
vilja endurvekja hana og gera úr þessu eftirminnilegan viðburð. Mótshaldarar fyrir sunnan
hafa ákveðið að keppt yrði í öllum greinum sem stundaðar eru á þeirra svæði – bogfimi ekki
þar á meðal. HSÞ stefnir ótrautt á þetta landsmót.
13. Þingslit
Jóhanna þakkar málefnalegt og vinnusamt þing. Slítur þinginu.

