
Ársþing HSÞ 2017 
Haldið í Stórutjarnaskóla 

sunnudaginn 12. Mars 2016 
  

1. ÞINGSETNING: Anita Karin Guttesen 

 

 

Starfsmenn þingsins kosnir: 

- Þingforseti: Ósk Helgadóttir 

- Þingritarar: Helen Jónsdóttir, Eva Sól Pétursdóttir 

- Kjörbréfanefnd kosin: Hermann Aðalsteinsson, Birna Davíðsdóttir, Árni Garðar 

Helgason 

  

2. Skýrsla stjórnar: Anita Karin Guttesen 

Sjá í ársskýrslu.  Samþykkt samhljóða. 

 

3. Reikningar sambandsins: Stefán Jónasson 

Sjá í ársskýrslu. Samþykkt samhljóða. 

 

4. Álit kjörbréfanefndar: Hermann Aðalsteinsson 

 

Þingið er löglegt. Fulltrúar frá 16 félögum mættir af 22 aðildarfélögum, samtals 55 

þingfulltrúar. Borið undir atkvæði og samþykkt samhljóða. 

 

Mývetningur íþrótta- og ungmennafélag: Sigurbjörn R. Björgvinsson, Soffía K. 

Björnsdóttir, Arnheiður Rán Almarsdóttir, Ragnar Davíð Baldvinsson, Jóhanna 

Jóhannesdóttir 

 

Golfklúbbur Húsavíkur: Karl Hannes Sigurðsson, Ragnar Emilsson, Hafþór 

Hermannsson 

 

Umf. Bjarmi: Birna Davíðsdóttir, Elín Eydal, Helen Jónsdóttir 

 

Umf. Leifur heppni: Magnea Dröfn Hlynsdóttir, Guðríður Baldvinsdóttir, Ágústa 

Ágústsdóttir 

 

Hestamannafélagið Snæfaxi: Gísli Jónsson, Skúli Ragnarsson 

 

Umf. Efling: Hanna Sigrún Helgadóttir, Gunnhildur Hinnriksdóttir, Óttar Jósefsson, Eva 

Sól Pétursdóttir og Ólafur Ingi Kárason 

 

Umf. Austri: Birna Björnsdóttir, Karítas Ríkharðsdóttir 

 



Umf. Langnesinga: Þorsteinn Ægir Egilsson, Valgerður Sæmundsdóttir, Elfa 

Benediktsdóttir, Guðmundur Björnsson, Sölvi Steinn Alfreðsson, Dagbjört Aradóttir 

 

Umf. Geisli: Árni Garðar Helgason 

 

Hestamannafélagið Þjálfi: Jón Sverrir Sigtryggsson, Inga Þórey Ingólfsdóttir, Anita 

Karin Guttesen 

 

Umf. Gaman og alvara: Ólafur Ingólfsson 

 

Íþr.fél. Völsungur: Guðrún Kristinsdóttir, Þuríður Freysdóttir, Guðmundur 

Friðbjarnarson, Aðalsteinn J. Friðriksson, Már Höskuldsson, Rebekka Ásgeirsdóttir, 

Harpa Steingrímsdóttir, Kristjana Ríkey Magnúsdóttir, Árný Björnsdóttir 

 

Hestamannafélagið Grani: Jón Óli Sigfússon, Jón Helgi Jóhannsson, Unnur Káradóttir 

 

Skákfélagið Huginn: Hermann Aðalsteinsson, Jón Aðalsteinn Hermannsson, Sigurbjörn 

Ásmundsson, Rúnar Ísleifsson, Ármann Olgeirsson 

 

Umf. Einingin: Sigurlína Tryggvadóttir, María Sigurðardóttir 

 

Skotfélag Húsavíkur: Ágúst Hreinsson, Hlynur Þór Birgisson 

 

 

  

5. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga 

 

 

Engar umræður fóru fram. Skýrsla og reikningar samþykktir samhljóða. 

  

  

6. Ávörp gesta 

 

Ingi Þór fulltrúi ÍSÍ 

Ingi Þór bar fyrir kveðju frá stjórn ÍSÍ. Ingi talaði um að félög innan HSÞ væru virk og 

sambandið vel rekið. Hann minnti á starfsskýrsluskil í Felix sem er skildustarf þeirra sem 

sitja í stjórum félaga.  

 

Heiðursviðurkenningar: 

Silfurmerki: Birna Davíðsdóttir Umf. Bjarma 

 

Gunnar Gunnarsson, stjórnarmaður UMFÍ og formaður UÍA 

Gunnar kynnti sig og stöðu síða innan UMFÍ og bar fyrir góðar kveðjur frá stjórn UMFÍ og 

Birni Grétari Baldurssyni. Talaði um nýja stefnu UMFÍ. Gunnar greindi frá breytingum 

innan UMFÍ. Tvö landsmót verða í ár ULM á Egilstöðum og Landsmót 50+ í Hveragerði. 

Landsmót UMFÍ verður haldið 2018 á Sauðárkróki. Hreyfivikan. Evrópa unga fólksins 



styður við fólk sem vill sækja sér námskeið utan lands. Gunnar sagði frá verkefnum sem 

UÍA hefur verið að taka þátt í einskonar ungmennaskipti, síðast var verkefni á Ítalíu. 

UMFÍ hefur verið virkt í verkefnum á vegum NSU. UMFÍ styrkir krakka til að fara í 

lýðháskóla í Danmörku. 

 

Heiðursviðurkenningar: 

Starfsmerki UMFÍ: Helen Jónsdóttir Umf. Bjarma og Kristján I. Jóhannesson Umf. 

Bjarma 

 

7. Mál lögð fyrir þingið 

 

Tillaga nr.1. Fluttningsmaður: Anita Karin Guttesen 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, þakkar þeim fjölmörgu 

einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarfélögum sem styrktu starfsemi sambandsins með 

einum eða öðrum hætti á árinu 2016.  

Vísað til Allsherjanefndar 

  

Tillaga nr.2. Fluttningsmaður: Anita Karin Guttesen 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, hvetur aðildarfélög HSÞ til að 

fjölmenna á 20. Unglingalandsmót UMFÍ á Egilsstöðum um verslunarmannahelgina 3. – 

7. ágúst 2017.  Mótið hefur ótvírætt forvarnargildi og er góður valkostur fyrir alla 

fjölskylduna. 

Vísað til Íþróttanefndar 

  

Tillaga nr.3. Fluttningsmaður: Anita Karin Guttesen 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

þess að kynna fyrir eldri ungmennafélögum sínum Landsmót UMFÍ 50+, sem haldið 

verður í Hveragerði dagana 23. - 25. júní 2017.  Mótið er íþrótta- og heilsuhátíð og nú 

haldið í sjöunda sinn.  Mótið er góð hvatning fyrir eldri ungmennafélaga og annað eldra 

fólk til að halda sér í góðu formi og er einnig góður kostur fyrir alla fjölskylduna. 

Vísað til Íþróttanefndar 

  

Tillaga nr.4. Fluttningsmaður: Anita Karin Guttesen 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að skattur 

aðildarfélaga til HSÞ, á hvern félaga 16 ára og eldri, verði  500 kr árið 2017. 

Vísað til Fjárhagsnefndar 

  

Tillaga nr.5. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir fjárhagsáætlun 

stjórnar HSÞ eins og hún er lögð fyrir. 



 

 
 

Vísað til Fjárhagsnefndar 

  

Tillaga nr.6. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að af óskiptum 

lottótekjum fari 2,5% í Aksturssjóð HSÞ og 2,5% í Afreksmannasjóð HSÞ. 

Rökstuðningur: Til að búa til tekjugrundvöll fyrir Aksturssjóð HSÞ 

Vísað til Fjárhagsnefndar og Laganefdar 

                                                   

Tillaga nr.7. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir breytingu á 1. grein 

reglugerð um Afreksmannasjóð HSÞ: Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður HSÞ og var 

stofnaður á ársþingi HSÞ 10. apríl 1994. 



Vísað til Laganefndar 

  

Tillaga nr.8. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir breytingu á 6. grein 

reglugerð um Afreksmannasjóð HSÞ, tekjur sjóðsins eru: 

  

a)    2,5% af óskiptum lottótekjum HSÞ 

b)    5% af skatti frá félögum 

c)    Frjáls framlög og söfnunarfé 

d)    Vaxtatekjur 

Rökstuðningur: Það hefur ekki verið mikil ásókn í styrki hjá Afreksmannasjóði  og stendur 

sjóðurinn því vel um þessar mundir. Þess vegna lagt til að lækka % hlutfallið af óskiptum 

lottótekjum HSÞ niður í 2,5%.  Tekið skal fram að þessi breyting skerðir ekki lottótekjur 

aðildarfélaga HSÞ 

Vísað til Laganefndar og Fjárhagsnefndar 

 

Tillaga nr.9. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir breytingu á 9. grein 

reglugerð um Afreksmannasjóð HSÞ: Til að hljóta styrk geta íþróttamenn aðrir en um 

getur í 7. grein sótt skriflega um til sjóðsstjórnar. Í umsókn skal gera grein fyrr ástæðum 

hennar og þurfa umsóknir að vera undirritaðar af formanni viðkomandi aðildafélags. Allar 

úthlutanir úr sjóðnum annast sjóðstjórn og geta þær farið fram á hvaða árstíma sem er. 

Vísað til Laganefndar 

  

Tillaga nr.10. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að verja úthlutun frá 

Íslenskri getspá til Aksturssjóðs HSÞ. 

Rökstuðningur: Til að búa til tekjugrundvöll fyrir Aksturssjóð HSÞ 

Vísað til Fjárhagsnefndar  

 

Tillaga nr.11. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að gera eftirfarandi 

breytingar á reglugerð um Aksturssjóð HSÞ og verður svo hljóðandi: 

Akstursjóður HSÞ 
Reglugerð sjóðsins 

1.     grein. 

Sjóðurinn heitir Aksturssjóður HSÞ. 

2.     grein. 

Tilgangur sjóðsins er að taka þátt í ferðakostnaði vegna þátttöku barna og unglinga, 18 ára og yngri, á 

félagssvæði HSÞ í skipulögðum íþróttaæfingum og/eða skipulögðu félags- og æskulýðsstarfi, á vegum 

aðildarfélaga HSÞ. 

Félagssvæði HSÞ er stórt, dreifbýlt og vegalengdirnar tiltölulega miklar þegar horft er til heildarinnar og 

aðstæðna. Með sjóðnum er leitast við að gefa börnum og unglingum innan HSÞ aukin tækifæri til æfinga og 

þátttöku í skipulögðu félags- og æskulýðsstarfi. Um leið er stutt við skipulagt starf virkra aðildafélaga HSÞ í héraði 

og jafnframt hvatt til aukinnar samstarfs milli aðildafélaga HSÞ þar sem það á við. 

3.     grein. 

Eingöngu félagar innan aðildarfélaga HSÞ geta sótt um styrki úr sjóðnum. Umsækjendur geta verið 

foreldrar/forráðamenn, hópur foreldra eða aðildarfélög HSÞ. Til að stuðningur fáist úr akstursjóði HSÞ þarf akstur 



á æfingastað að vera umfram 40 km hvora leið. Leitast skal við að sameina í bíla einsog kostur er. Ekki er gert 

ráð fyrir styrkjum vegna sérstakra æfingabúða utan héraðs. 

4.     grein 

Stjórn sjóðsins annast alla úthlutun úr sjóðnum. Hún er skipuð þremur mönnum sem kosnir eru á ársþingi HSÞ til 

þriggja ára, sitt árið hver. Stjórnin skiptir með sér verkum. Þá skal á hverju ársþingi HSÞ 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 sjóðins og reikningshald annast gjaldkeri HSÞ. 

6.     grein 

Tekjur Aksturssjóðs eru: 

a) 2,5% af óskiptum lottótekjum HSÞ. 

b) Tekjur frá Íslenskri getspá. 

c) Frjáls framlög og söfunarfé.Jó 

d) Vaxtatekjur. 

8.grein. 

Stjórn sjóðsins setur nánari úthlutunarviðmið en gengið er út frá ákveðnum einingatölum fyrir hvern ekinn 

kílómetra. 

9. grein. 

Hægt verður að sækja um styrk frá sjóðnum vegna ferðakostnaðar og verður umsóknarferli auglýst 3 sinnum á 

ári. Umsóknir eiga að berast á þar til gerðum eyðublöðum sem aðgengileg verða á vef HSÞ. 

  

 Vísað til Laganefndar og Íþróttanefndar 

  

Tillaga nr.12. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir tillögu 

uppstillingarnefndar um fulltrúa í stjórn og nefndir HSÞ. 

Sér dagskráliður á dagskránni 

  

Tillaga nr.13. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að ársþing HSÞ 

2018 verði haldið af Hestamannafélaginu Þjálfa. 

Vísað til Allsherjanefndar 

  

Tillaga nr.14. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að afskrifa skuldir 

óvirkra félaga. 

Vísað til Allsherjanefndar og Fjárhagsnefndar 

 

Tillaga nr.15. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, hvetur aðildafélög HSÞ að 

vekja athygli á fræðslusjóði HSÞ meðal félagsmanna sinna. 

Vísað til Íþróttanefndar og Allsherjanefndar 

  

Tillaga nr.16. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, leggur til breytinu á 

formannafundi HSÞ og reynt verður að halda svæðisfundi að hausti í héraði. 

Vísað til Allsherjanefndar 

  



Tillaga nr.17. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að stofnað verði 

Ungmennaráð HSÞ.  

Vísað til Allsherjanefndar 

 

Birna Björnsdóttir Umf. Austra tók til máls 

Minntist látins félaga Róberts Þorlákssonar 

 

 8. Skipan í starfsnefndir 

 

 Allsherjarnefnd: Jóhanna Jóhannesdóttir 

 

Íþróttanefnd: Stefán Jónasson 

 

Fjárhagsnefnd: Anita Karin Guttesen 

 

Laganefnd: Hermann Aðalsteinsson 

 

9. Nefndastörf og nefndir skila áliti 

Afgreiðsla mála 

 

Tillaga nr.1. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, þakkar þeim fjölmörgu 

einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarfélögum sem styrktu starfsemi sambandsins með 

einum eða öðrum hætti á árinu 2016.  

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

  

Tillaga nr.2. Fluttningsmaður: Stefán Jónasson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, hvetur aðildarfélög HSÞ til að 

fjölmenna á 20. Unglingalandsmót UMFÍ á Egilsstöðum um verslunarmannahelgina 3. – 

7. ágúst 2017.  Mótið hefur ótvírætt forvarnargildi og er góður valkostur fyrir alla 

fjölskylduna. 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

 

  

Tillaga nr.3. Fluttningsmaður: Stefán Jónasson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

þess að kynna fyrir eldri ungmennafélögum sínum Landsmót UMFÍ 50+, sem haldið 

verður í Hveragerði dagana 23. - 25. júní 2017.  Mótið er íþrótta- og heilsuhátíð og nú 

haldið í sjöunda sinn.  Mótið er góð hvatning fyrir eldri ungmennafélaga og annað eldra 

fólk til að halda sér í góðu formi og er einnig góður kostur fyrir alla fjölskylduna. 

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

  

Tillaga nr.4. Fluttningsmaður: Anita Karin Guttesen 



Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að skattur 

aðildarfélaga til HSÞ, á hvern félaga 16 ára og eldri, verði  500 kr árið 2017. 

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

  

Tillaga nr.5. Fluttningsmaður: Anita Karin Guttesen 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir fjárhagsáætlun 

stjórnar HSÞ eins og hún er lögð fyrir. 

 

 

 

 
 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

  



Tillaga nr.6. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að af óskiptum 

lottótekjum fari 2,5% í Aksturssjóð HSÞ og 2,5% í Afreksmannasjóð HSÞ. 

Rökstuðningur: Til að búa til tekjugrundvöll fyrir Aksturssjóð HSÞ 

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

                                                   

Tillaga nr.7. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir breytingu á 1. grein 

reglugerð um Afreksmannasjóð HSÞ: Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður HSÞ og var 

stofnaður á ársþingi HSÞ 10. apríl 1994. 

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

  

Tillaga nr.8. Fluttningsmaður: Anita Karin Guttesen og Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir breytingu á 6. grein 

reglugerð um Afreksmannasjóð HSÞ, tekjur sjóðsins eru: 

  

a)    2,5% af óskiptum lottótekjum HSÞ 

b)    5% af skatti frá félögum 

c)    Frjáls framlög og söfnunarfé 

d)    Vaxtatekjur 

Rökstuðningur: Það hefur ekki verið mikil ásókn í styrki hjá Afreksmannasjóði  og stendur 

sjóðurinn því vel um þessar mundir. Þess vegna lagt til að lækka % hlutfallið af óskiptum 

lottótekjum HSÞ niður í 2,5%.  Tekið skal fram að þessi breyting skerðir ekki lottótekjur 

aðildarfélaga HSÞ 

 

Tillaga til breytingar: 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir breytingu á 6. grein 

reglugerð um Afreksmannasjóð HSÞ, tekjur sjóðsins eru: 

  

a)    2,5% af óskiptum lottótekjum HSÞ 

b) 5% af skatti frá félögum 

b)    Frjáls framlög og söfnunarfé 

c)    Vaxtatekjur 

Rökstuðningur: Það hefur ekki verið mikil ásókn í styrki hjá Afreksmannasjóði  og stendur 

sjóðurinn því vel um þessar mundir. Þess vegna lagt til að lækka % hlutfallið af óskiptum 

lottótekjum HSÞ niður í 2,5%.  Tekið skal fram að þessi breyting skerðir ekki lottótekjur 

aðildarfélaga HSÞ 

 

Tillaga til breytinga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

 

Tillaga nr.9. Fluttningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir breytingu á 9. grein 

reglugerð um Afreksmannasjóð HSÞ: Til að hljóta styrk geta íþróttamenn aðrir en um 

getur í 7. grein sótt skriflega um til sjóðsstjórnar. Í umsókn skal gera grein fyrr ástæðum 



hennar og þurfa umsóknir að vera undirritaðar af formanni viðkomandi aðildafélags. Allar 

úthlutanir úr sjóðnum annast sjóðstjórn og geta þær farið fram á hvaða árstíma sem er. 

 

Tillaga til breytingar: 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir breytingu á 9. grein 

reglugerð um Afreksmannasjóð HSÞ: Til að hljóta styrk geta íþróttamenn aðrir en um 

getur í 7. grein sótt skriflega um til sjóðsstjórnar. Í umsókn skal gera grein fyrr ástæðum 

hennar og þurfa umsóknir að vera undirritaðar af formanni viðkomandi aðildafélags. 

Umsóknir og úthlutanir úr sjóðnum geta farið fram á hvaða árstíma sem er. 

 

Tillaga til breytinga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

  

Tillaga nr.10. Fluttningsmaður: Anita Karin Guttesen 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að verja úthlutun frá 

Íslenskri getspá til Aksturssjóðs HSÞ. 

Rökstuðningur: Til að búa til tekjugrundvöll fyrir Aksturssjóð HSÞ 

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

 

Tillaga nr.11. Fluttningsmenn: Stefán Jónasson og Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að gera eftirfarandi 

breytingar á reglugerð um Aksturssjóð HSÞ og verður svo hljóðandi: 

Akstursjóður HSÞ 
Reglugerð sjóðsins 

1.     grein. 

Sjóðurinn heitir Aksturssjóður HSÞ. 

2.     grein. 

Tilgangur sjóðsins er að taka þátt í ferðakostnaði vegna þátttöku barna og unglinga, 18 ára og yngri, á 

félagssvæði HSÞ í skipulögðum íþróttaæfingum og/eða skipulögðu félags- og æskulýðsstarfi, á vegum 

aðildarfélaga HSÞ. 

Félagssvæði HSÞ er stórt, dreifbýlt og vegalengdirnar tiltölulega miklar þegar horft er til heildarinnar og 

aðstæðna. Með sjóðnum er leitast við að gefa börnum og unglingum innan HSÞ aukin tækifæri til æfinga og 

þátttöku í skipulögðu félags- og æskulýðsstarfi. Um leið er stutt við skipulagt starf virkra aðildafélaga HSÞ í héraði 

og jafnframt hvatt til aukinnar samstarfs milli aðildafélaga HSÞ þar sem það á við. 

3.     grein. 

Eingöngu félagar innan aðildarfélaga HSÞ geta sótt um styrki úr sjóðnum. Umsækjendur geta verið 

foreldrar/forráðamenn, hópur foreldra eða aðildarfélög HSÞ. Til að stuðningur fáist úr akstursjóði HSÞ þarf akstur 

á æfingastað að vera umfram 40 km hvora leið. Leitast skal við að sameina í bíla einsog kostur er. Ekki er gert 

ráð fyrir styrkjum vegna sérstakra æfingabúða utan héraðs. 

4.     grein 

Stjórn sjóðsins annast alla úthlutun úr sjóðnum. Hún er skipuð þremur mönnum sem kosnir eru á ársþingi HSÞ til 

þriggja ára, sitt árið hver. Stjórnin skiptir með sér verkum. Þá skal á hverju ársþingi HSÞ 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 sjóðins og reikningshald annast gjaldkeri HSÞ. 

6.     grein 



Tekjur Aksturssjóðs eru: 

a) 2,5% af óskiptum lottótekjum HSÞ. 

b) Tekjur frá Íslenskri getspá. 

c) Frjáls framlög og söfunarfé. 

d) Vaxtatekjur. 

8.grein. 

Stjórn sjóðsins setur nánari úthlutunarviðmið en gengið er út frá ákveðnum einingatölum fyrir hvern ekinn 

kílómetra. 

9. grein. 

Hægt verður að sækja um styrk frá sjóðnum vegna ferðakostnaðar og verður umsóknarferli auglýst 3 sinnum á 

ári. Umsóknir eiga að berast á þar til gerðum eyðublöðum sem aðgengileg verða á vef HSÞ. 

  

Tillaga til breytingar: 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að felld verði út 

núgildandi reglugerð fyrir Aksturssjóð HSÞ og samþykkir að ný reglugerð verði 

svohljóðandi: 

Akstursjóður HSÞ 
Reglugerð sjóðsins 

1.     grein. 

Sjóðurinn heitir Aksturssjóður HSÞ. 

2.     grein. 

Tilgangur sjóðsins er að taka þátt í ferðakostnaði vegna þátttöku barna og unglinga, 18 ára og yngri, á 

félagssvæði HSÞ í skipulögðum íþróttaæfingum og/eða skipulögðu félags- og æskulýðsstarfi, á vegum 

aðildarfélaga HSÞ. 

Félagssvæði HSÞ er stórt, dreifbýlt og vegalengdirnar tiltölulega miklar þegar horft er til heildarinnar og 

aðstæðna. Með sjóðnum er leitast við að gefa börnum og unglingum innan HSÞ aukin tækifæri til æfinga og 

þátttöku í skipulögðu félags- og æskulýðsstarfi. Um leið er stutt við skipulagt starf virkra aðildafélaga HSÞ í héraði 

og jafnframt hvatt til aukinnar samstarfs milli aðildafélaga HSÞ þar sem það á við. 

3.     grein. 

Eingöngu félagar innan aðildarfélaga HSÞ geta sótt um styrki úr sjóðnum. Umsækjendur geta verið 

foreldrar/forráðamenn, hópur foreldra eða aðildarfélög HSÞ. Til að umsókn geti farið fyrir aksturssjóð HSÞ þarf 

akstur á æfingastað að vera umfram 40 km hvora leið. Leitast skal við að sameina í bíla einsog kostur er. Ekki er 

gert ráð fyrir styrkjum vegna sérstakra æfingabúða utan héraðs. 

4.     grein 

Stjórn sjóðsins annast alla úthlutun úr sjóðnum. Hún er skipuð þremur mönnum sem kosnir eru á ársþingi HSÞ til 

þriggja ára, sitt árið hver. Stjórnin skiptir með sér verkum. Þá skal á hverju ársþingi HSÞ 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 sjóðins og reikningshald annast gjaldkeri HSÞ. 

6.     grein 

Tekjur Aksturssjóðs eru: 

a) 2,5% af óskiptum lottótekjum HSÞ. 

b) Tekjur frá Íslenskri getspá. 

c) Frjáls framlög og söfunarfé. 

d) Vaxtatekjur. 

8.grein. 

Stjórn sjóðsins setur nánari úthlutunarviðmið en gengið er út frá ákveðnum einingatölum fyrir hvern ekinn 

kílómetra. 

9. grein. 

Hægt verður að sækja um styrk frá sjóðnum vegna ferðakostnaðar og verður umsóknarferli auglýst 3 sinnum á 

ári. Umsóknir eiga að berast á þar til gerðum eyðublöðum sem aðgengileg verða á vef HSÞ. 

 



Tillaga til breytinga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

  

Tillaga nr.12. Fluttningsmaður:  

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir tillögu 

uppstillingarnefndar um fulltrúa í stjórn og nefndir HSÞ. 

Sér dagskráliður á dagskránni 

  

Tillaga nr.13. Fluttningsmaður: Jóhanna Jóhannesdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að ársþing HSÞ 

2018 verði haldið af Hestamannafélaginu Þjálfa. 

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

  

Tillaga nr.14. Fluttningsmenn: Jóhanna Jóhannesdóttir og Anita Karin Guttesen 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að afskrifa skuldir 

óvirkra félaga. 

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

 

 

Tillaga nr.15. Fluttningsmaður: Jóhanna Jóhannsdóttir og Stefán Jónasson 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, hvetur aðildafélög HSÞ að 

vekja athygli á fræðslusjóði HSÞ meðal félagsmanna sinna. 

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

  

Tillaga nr.16. Fluttningsmaður: Jóhanna Jóhannsdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, leggur til breytinu á 

formannafundi HSÞ og reynt verður að halda svæðisfundi að hausti í héraði. 

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

  

Tillaga nr.17. Fluttningsmaður: Jóhanna Jóhannesdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Stórutjarnaskóla 12. mars 2017, samþykkir að stofnað verði 

Ungmennaráð HSÞ.  

 

Tillaga borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 

 

9. Verðlaunaafhending 

 

Hvatningarverðlaun HSÞ 2016: Dagbjört Lilja Daníelsdóttir (sund), Sigrún Högna 

Tómasdóttir (hestaíþróttir), Erla Rós Ólafsdóttir (Frjálsar íþróttir) OG Arney Kjartansdóttir 

(blak). 

Blakmaður HSÞ árið 2016: Jóna Björk Gunnarsdóttir 

Bocciamaður HSÞ árið 2016: Sylgja Rún Helgadóttir 



Bogfimimaðru HSÞ árið 2016: Guðmundur Smári Gunnarsson 

Frjálsíþróttamaður HSÞ árið 2016: Unnar Þór Hlynsson 

Glímumaður HSÞ árið 2016: Einar Eyþórsson 

Handknattleiksmaður HSÞ árið 2016: Sigurður Már Vilhjálmsson 

Hestamaður HSÞ árið 2016: Thelma Dögg Tómasdóttir 

Knattspyrnumaður HSÞ árið 2016: Dagbjört Ingvarsdóttir 

Skákmaður HSÞ árið 2016: Rúnar Ísleifsson 

Skotíþróttamaður HSÞ árið 2016: Gylfi Sigurðsson 

Íþróttamaður HSÞ árið 2016: Thelma Dögg Tómasdóttir 

  

10. Kosningar 

Uppstillingarnefnd skilar af sér 

 

Anita Karin Guttesen formaður lagði fram tillögu uppstillinganefndar. Það vantaði 2 

fulltrúa í varastjórn HSÞ, einn fulltrúa í Íþróttanefnd fullorðinna félagsmanna og einn í 

Almenningsíþróttanefnd. 

 

2 gáfu kost á sér í varastjórn, einn í Almenningsíþróttanefnd og einn í Íþróttanefnd 

fullorðinna félagsmanna. 

 

Eftirfarandi eru því kjörnir: 

 



 
 KAFFIHLÉ                

  

  

11. Önnur mál 

 

Engin kvað sér hljóð undir þessum lið. 

 

  

ÞINGSLIT  

Anita 

 

 

VIÐAUKI - Nefndaskipan 

 

Allsherjanefnd 

Jóhanna Jóhannesdóttir - Formaður nefndar 

Jón Helgi Jóhannsson - Hestamannafélagið Grani 

Jón Óli Sigfússon - Hestamannafélagið Grani 

Sigurlína Tryggvadóttir - Umf. Einingin 

Rebekka Ásgeirsdóttir - Íþr.fél. Völsungur 

Harpa Steingrímsdóttir - Íþr.fél. Völsungur 

Árný Björnsdóttir - Íþr.fél. Völsungur 

Elín Eydal - Umf. Bjarmi 

Ágústa Ágústsdóttir - Umf. Leifur heppni 

Guðríður Balvinsdóttir - Umf. Leifur Heppni 

Magnea Dröfn Hlynsdóttir - Umf. Leifur Heppni 

Óttar Jósefsson - Umf. Efling 

Birna Davíðsdóttirr - Umf. Bjarmi 

 

Íþróttanefnd 

Stefán Jónasson - Formaður nefndar 



Inga Þórey Ingólfsdóttir - Hestamannafélagið Þjálfi 

Dagbjört Aradóttir - Umf. Langnesinga 

María Sigurðardóttir - Umf. Einingin 

Soffía Kristín Björnsdóttir - Mývetningur 

Árni Garðar Helgason - Umf. Geisli 

Gísli Jónsson - Hestamannafélagið Snæfaxi 

Valgerður Sæmundsdóttir -  Umf. Langensinga 

Elfa Benediktsdóttir - Umf. Langnesinga  

Þuríður Freysdóttir - Íþr.fél. Vöslungur 

Birna Björnsdóttir - Umf. Austri 

Ragnar Emilsson - Golfklúbbur Húsavíkur 

Hanna Sigrún Helgadóttir - Umf. Efling 

Ólafur Ingi Kárason - Umf. Efling 

 

Laganefnd 

Hermann Aðalsteinsson - Formaður nefndar 

Sigurbjörn R. Björgvinsson - Mývetningur 

Guðmundur Friðbjarnarson - Íþr.fél. Völsungur 

Aðalsteinn Jóhann Friðriksson - Íþr.fél. Völsungur 

Jón Aðalsteinn Hermannsson - Sk.fél. Huginn 

Sigurbjörn Ásmundsson - Sk.fél. Huginn 

Ármann Olgeirsson - Sk.fél. Huginn 

Már Höskuldsson - Íþr.fél. Völsungur 

Ragnar Davíð Baldvinsson - Mývetningur 

Gunnhildur Hinriksdóttir - Umf. Efling 

Rúnar Ísleifsson - Sk.fél. Huginn 

 

Fjárhagsnefnd 

Anita Karin Guttesen - Formaður nefndar 

Guðrún Kristinsdóttir - Íþr.fél. Völsungur 

Kristjana Ríkey Magnúsdóttir - Íþr.fél. Völsungur 

Hafþór Hermannsson - Golfklúbbur Húsavíkur 

Karl Hannes Sigurðsson - Golfklúbbur Húsavíkur 

Sölvi Steinn Alfreðsson - Umf. Langnesinga 

Þorsteinn Ægir Egilsson - Umf. Langnesinga 

Arnheiður Rán Almarsdóttir - Mývetningur 

Jón Sverrir Sigtryggsson - Hestamannafélagið Þjálfi 

Skúli Ragnarsson - Hestamannafélagið Snæfaxi 

Guðmundur Björnsson - Umf. Langnesinga 

Ólafur Ingólfsson - Umf. Gaman og alvara 

Karítas Ríkharðsdóttir - Umf. Austri 

 

 

 

 


