
Ársþing HSÞ 2015 
haldið í Skúlagarði í Kelduhverfi 

sunnudaginn 25. mars 2015 
 

1. Þingsetning:  Jóhanna S. Kristjánsdóttir 
 

Starfsmenn þingsins kosnir: 

1. þingforseti: Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir 

2. þingforseti: Birna Björnsdóttir 

Ritarar: Aðalsteinn Örn Snæþórsson og Guðríður Baldvinsdóttir 

Kjörbréfanefnd kosin: Hermann Aðalsteinsson, Jónas Sigurðsson og Torfhildur 

Sigurðardóttir. 

 

2. Skýrsla stjórnar: Jóhanna S. Kristjánsdóttir  

Sjá í ársskýrslu. Samþykkt samhljóða. 

 

3. Reikningar sambandsins og Aksturssjóðs: Kolbrún Ívarsdóttir 
Sjá í ársskýrslu. Reikningar samþykktir. 

 

4. Álit kjörbréfanefndar – Hermann Aðalsteinsson  
Þingið er löglegt. Fulltrúar frá 18 félögum mættir, samtals 60 þingfulltrúar. Borið undir 

atkvæði og samþykkt samhljóða. 

Ungmennafélagið Leifur heppni: Ágústa Ágústsdóttir, Jóhannes Guðmundsson og Guðríður 

Baldvinsdóttir 

Golfklúbbur Húsavíkur: Gunnar Jónsson, Gunnlaugur Stefánsson, Hjálmar Bogi 

Hafliðason. 

Skotfélag Húsavíkur: Guðmundur Flosi Arnarson, Guðmundur H Halldórsson 

Ungmennafélagið Efling: Guðrún Sædís Harðardóttir, Aníta Karin Guttesen, Guðmundur 

Smári Einarsson og Andri Hnikarr Jónsson. 

Ungmennafélagið Gaman og alvara: Ólafur Ingólfsson 

Skákfélagið Huginn: Sigurður Daníelsson, Tómas Veigar Sigurðsson, Hermann 

Aðalsteinsson, Sigurbjörn Ásmundsson, Jóna Brynja Jónsdóttir, Jakob Piotr Statkiewicz, 

Hlynur Snær Viðarsson 

Frjálsíþróttaráð HSÞ: Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir 

Akstursíþróttafélag Mývatnssveitar: Júlíus Björnsson, Kolbrún Ívarsdóttir. 

Íþróttafélagið Magni: Árný Dögg Kristjánsdóttir, Jakob Þór Þórðarson, Víðir Örn Jónsson. 

Íþrótta-og ungmennafélagið Mývetningur: Ólöf Þuríður Gunnarsdóttir, Soffía Kristín 

Björnsdóttir, Hrefna Sigurgeirsdóttir, Margrét Halla Lúðvíksdóttir, Einar Eyþórsson 

Íþróttafélagið Völsungur: Jónas H. Friðriksson, Þóra K Jónasdóttir, Víðir Svansson, Ágústa 

Pálsdóttir, Margrét Þórhallsdóttir, Elísabet Sigurðardóttir, Kristbjörn Óskarsson, Anna María 

Bjarnadóttir, Unnur Mjöll Hafliðadóttir. 

Ungmennafélagið Austri: Olga Friðriksdóttir, Birna Björnsdóttir 

Hestamannafélagið Grani: Jón Ólafur Sigfússon, Bjarki Helgason, María Marta 

Bjarkadóttir. 

Ungmennafélagið Einingin: Einar Ingi Hermannsson, Jónas Sigurðarson, Sigrún 

Hringsdóttir. 

Ungmennafélagið Bjarmi: Birna Davíðsdóttir, Helen Jónsdóttir og Torfhildur Sigurðardóttir 



Ungmennafélagið Geisli: Ari H Jósavinsson og Jóhanna Kristjánsdóttir 

Ungmennafélag Langnesinga: Sölvi Steinn Alfreðsson, Valgerður Sæmundsdóttir, Rúnar 

Jónsson, Gunnólfur Lárusson, Bergþóra Stefánsdóttir, Marta Uscio 

Ungmennafélag Tjörnesinga: Stefán Jónasson 

 

5. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga: 
 

Engar umræður fóru fram. Skýrsla og reikningar samþykktir samhljóða. 

 

6. Ávörp gesta: 

Haukur Valtýsson, varaformaður UMFÍ  

Haukur þakkar fyrir að fá að koma og kynnast starfi HSÞ. Hann flytur kveðjur frá formanni, 

stjórn og starfsfólki. Haukur lýsir yfir ánægju með landsmót 50+ sem tókst mjög vel og 

minnir á næsta minnir á næsta landsmót 50+i sem haldið verður á Blönduósi. Eining hvetur 

hann Þingeyinga til að fjölmenna á næsta unglingalandsmót sem haldið verður á Akureyri í 

sumar samhliða bæjarhátíðinni „Ein með öllu“. Vonandi verður viðburðurinn til að efla  

samvinnu og samheldni íþróttafélaga á Akureyrarsvæðinu. Þá er búið að auglýsa eftir 

mótshöldurum fyrir 28. stóra landsmótið en umsóknarfrestur rennur út 1. maí. Loks fór 

Haukur yfir nokkur verkefni sem eru í gangi hjá UMFÍ. Hreyfivika, er Evrópuverkefni sem 

stefni að því að auka hreyfingu almennings. Talið er að 30 þúsund manns hafi tekið þátt á 

síðasta ári. Fjölskyldan á fjallið er landsverkefni sem er liður í verkefninu „Göngum um 

Ísland“. Öll íþróttabandalög á landinu, 7 talsins hafa sótt um inngöngu í UMFÍ en eftir er að 

taka efnislega umfjöllun um málið. Hauki finnst að taka eigi jákvætt í málið og horfa til 

framtíðar. Framkvæmdarstjóri UMFÍ hefur sagt starfi sínu lausu og mun láta af störfum 30. 

apríl. Fjöldi umsókna um starfið hafa borist. Samtök um fræðslu og forvarnir hafa flutt 

starfsemi sína inn í húsnæði UMFÍ og væntir hann mikils um samstarf við þessa aðila. Evrópa 

unga fólksins hefur úthlutað á síðustu árum 1 milljarði í styrki til þeirra sem starfa að 

málefnum ungs fólks og vill Haukur hvetja fólk til að kynna sér þann möguleika. Þessu næst 

veitir Haukur eftirtöldum viðurkenningar UMFÍ: 

 

Starfsmerki UMFÍ: Jón Þórir Óskarsson. 

Starfsmerki UMFÍ: Jóhanna S. Kristjánsdóttir 

Starfsmerki UMFÍ: Magnús Þorvaldsson 

 

Haukur óskar að lokum HSÞ alls hins besta í framtíðinni. 

 

Viðar Sigurjónsson, skrifstofustjóri ÍSÍ á Akureyri 

Valur segir gaman og gefandi að sitja þessi þing og að það hjálpi honum mikið í hans starfi. 

Hann þakkar fyrir samstarf og samvinnu milli ÍSÍ og HSÞ. Verkefnin eru mörg og alltaf ný og 

spennandi verkefni sem þarf að takast á við. Til að sinna öllum þessum verkefnum vel þyrfti 

ÍSÍ að hafa fleiri starfsmenn. Viðar ber kveðju frá, Lárusi Blöndal, forseta ÍSÍ, 

framkvæmdarstjórn, framkvæmdastjóra og starfsfólki öllu. Smáþjóðaleikarnir verða haldnir 

hérlendis í byrjun júní. Skráðir eru á annað þúsund sjálfboðaliðar vegna þessa viðburðar og 

lýsir Viðar mikilli ánægju með hve ríkuleg sjálfboðaliðastarfsemi fer fram hérlendis. 

Fyrirmyndarfélagsverkefnið hefur farið vaxandi frá stofnun þess árið 2003. Langflest félög 

sem hljóta þessa viðurkenningu sækja um hana aftur. Sum sveitarfélög greiða beint til félaga 

sem fengið hafa þessa viðurkenningu. Þetta verkefni leiðir af sér skýrari markmið og 

markvissari vinnu hjá þeim félögum sem taka þátt í því. Til stendur að gera hliðstætt verkefni 



fyrir íþróttahéruð sem þá geta orðið fyrirmyndar íþróttahéruð. Búið er að semja ramma um 

það sem lagður verður fyrir næsta íþróttaþing.  

ÍSÍ hefur séð um almenna hlutann af þjálfaramenntun og fer hann fram í fjarnámi. 

Sérsamböndin sjá svo um kennslu í einstökum greinum. Viðar tekur undir orð Hauks 

Valtýssonar um mikilvægi þess að fá inn ungt fólk inn í hreyfinguna því hugmyndir þeirra og 

sýn í bland við reynslu hinna gamalreyndu sé besta blandan. Hann hvetur fólk til að koma við 

á skrifstofunni á Akureyri þar sem hann bíður upp á kaffi og oftast súkkulaði og segist 

tilbúinn að aðstoða fólk í hvívetna til að gera gott starf betra. Að lokum veitir Viðar 

heiðursviðurkenningar ÍSÍ. 

 

Heiðursviðurkenningar:  

Silfurmerki: Torfhildur Guðrún Sigurðardóttir 

Gullmerki: Jóhanna S. Kristjánsdóttir 

 

7. Mál lögð fyrir þingið: 
 

Tillaga nr. 1. Flutningsmaður: Birna Davíðsdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, þakkar þeim fjölmörgu 

einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarfélögum sem styrktu starfsemi sambandsins með einum 

eða öðrum hætti á aldarafmælisárinu 2014.   

Vísað til Allsherjar- og Íþróttanefndar. 

 

Tillaga nr. 2. Flutningsmaður: Birna Davíðsdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, þakkar forseta Íslands, herra 

Ólafi Ragnari Grímssyni, sérstaklega fyrir hans framlag á Aldarafmælishátíð HSÞ í nóvember 

2014. 

Vísað til Allsherjar- og Íþróttanefndar. 

 

Tillaga nr. 3. Flutningsmaður: Ari Heiðmann Jósavinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015,  hvetur aðildarfélög HSÞ til 

að fjölmenna á 18. Unglingalandsmót UMFÍ á Akureyri um verslunarmannahelgina 31. júlí – 

2. ágúst 2015.  Mótið hefur ótvírætt forvarnargildi og er góður valkostur fyrir alla fjölskylduna. 

Vísað til Allsherjar- og Íþróttanefndar. 

 

Tillaga nr. 4. Flutningsmaður: Ari Heiðmann Jósavinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

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

Blönduósi dagana 26.-28. júní 2015.  Mótið er íþrótta- og heilsuhátíð og nú haldið í fjórða 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 Allsherjar- og Íþróttanefndar. 

 

Tillaga nr. 5. Flutningsmaður: Stefán Jónasson 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, samþykkir að stofna nefnd 

fyrir eldri ungmennafélaga sína, sem gæti borið heitið „Íþróttanefnd eldri félaga“.   

Greinargerð:  UMFÍ hefur lengi hvatt sín aðildarsambönd til þess að stofna slíka nefnd innan 

sinna raða.  Megin tilgangur nefndarinnar yrði að hvetja eldri ungmennafélaga sína og aðra til 

þess að stunda heilbrigðan lífstíl og efla hreyfingu.  Einnig að stuðla að þátttöku sem flestra 

eldri ungmennafélaga á íþróttaviðburðum eins og á Landsmóti UMFÍ og Landsmóti UMFÍ 50+.   

Vísað til Allsherjar- og Íþróttanefndar. 

 

Tillaga nr. 6. Flutningsmaður: Kolbrún Ívarsdóttir 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, samþykkir að skattur 

aðildarfélaga til HSÞ verði  500 kr. árið 2015. 

Vísað til Fjárhagsnefndar. 

 

Tillaga nr. 7. Flutningsmaður: Einar Ingi Hermannsson 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, samþykkir eftirfarandi viðbót 

(feitletrað og skástrikað) á 1. grein í reglugerð fyrir kjör íþróttamanns Héraðssambands 

Þingeyinga; 

Núverandi 1gr. hljóðar svo: 

Reglugerð fyrir kjör íþróttamanns HSÞ 

1. gr. 

Íþróttanefndir og sérráð HSÞ skulu skila tilnefningu eins íþróttamanns til stjórnar HSÞ eigi síðar en 1. febrúar 

ásamt mynd af viðkomandi. Með tilnefningu fylgi greinargerð um íþróttalegan árangur á árinu svo sem met o. fl. 

Skilyrði fyrir tilnefningu er að íþróttamaður hafi verið löglegur keppandi í aðildarfélagi HSÞ þegar árangur 

náðist. 

Tillaga um breytingu: 

Reglugerð fyrir kjör íþróttamanns HSÞ 

1. gr. 

Íþróttanefndir og sérráð HSÞ skulu skila tilnefningu eins íþróttamanns til stjórnar HSÞ eigi síðar en 1. febrúar 

ásamt mynd af viðkomandi. Með tilnefningu fylgi greinargerð um íþróttalegan árangur á árinu svo sem met o. fl. 

Skilyrði fyrir tilnefningu er að íþróttamaður hafi verið löglegur keppandi í aðildarfélagi HSÞ þegar árangur 

náðist og hafi að lágmarki verið á sextánda aldursári. 

Vísað til Laganefndar 



 

Tillaga nr. 8. Flutningsmaður: Einar Ingi Hermannsson 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði 15. mars 2015 samþykkir að félög sem hafa ekki skilað 

ársskýrslu síðustu tvö ár eða lengur verði gerð óvirk.  

Greinargerð:   Með því að gera félög óvirk eru þau ekki lögð niður heldur sett í dvala og geta 

síðar meir óskað eftir að gerast virk ef einhver starfsemi fer af stað í þeim. Þannig safna þau 

ekki upp skuld vegna skatta við HSÞ en missa keppnisrétt sinn sem að öllum líkindum hefur 

ekki verið nýttur. Einnig hefur það áhrif á fulltrúafjölda á ársþingi og eykur líkur á því að 

ársþing HSÞ verði lögleg.  

Vísað til Laganefndar 

 

Tillaga nr. 9. Flutningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði 15. mars 2015 hvetur aðildarfélög HSÞ til að setja upp 

skilti við alla íþróttaleikvanga sína sem annars vegar banna alla tóbaks-notkun og hins vegar 

sýnir mikilvægi þess að vera góð fyrirmynd.  

Skiltin eru fáanlegt hjá UMFÍ. 

Vísað til Allsherjar- og íþróttanefndar. 

 

Tillaga nr. 10. Flutningsmaður: Kolbrún Ívarsdóttir. 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði 15. mars 2015, samþykkir eftirfarandi fjárhagsáætlun 

Héraðssambands Þingeyinga fyrir árið 2015: 

 



 

 
 

Vísað til Fjárhagsnefndar 

 

8. Skipan í starfsnefndir 
 

Allsherjarnefnd og íþróttanefnd 

Formaður: Ólöf Þuríður Gunnarsdóttir   

Fjárhagsnefnd  

Formaður: Aníta Karin Guttesen  

Laganefnd 

Formaður: Hermann Aðalsteinsson  

 

Skipan einstakra þingfulltrúa í nefndirnar má sjá í viðauka. Vinna í nefndum stóð fram yfir 

hádegi. 

 

 

Hádegishlé  
 

9. Íþróttamenn HSÞ – verðlaunaafhending: 
Hermann Aðalsteinsson gerir grein fyrir verðlaunum 

 

Boccia-maður HSÞ ársins 2014: Kristbjörn Óskarsson 

Bogfimimaður HSÞ ársins 2014: Tómas Gunnarsson 

Frjálsíþróttamaður HSÞ ársins 2014: Dagbjört Ingvarsdóttir 



Glímumaður HSÞ ársins 2014: Einar Eyþórsson 

Knattspyrnumaður HSÞ ársins 2014: Berglind Kristjánsdóttir 

Skákmaður HSÞ 2014: Viðar Njáll Hákonarson 

Skotfimimaður HSÞ 2014: Kristján Arnarson 

Sundmaður HSÞ árið 2014: Sif Heiðarsdóttir 

 

Íþróttamaður HSÞ árið 2013: Kristbjörn Óskarsson 

 

 

9. Nefndir skila af sér – umræður og afgreiðsla: 
 

Allsherjar- og íþróttanefnd 

Ólöf Þuríður Gunnarsdóttir formaður gerir grein fyrir störfum nefndarinnar 

Tillaga nr. 1.  

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, þakkar þeim fjölmörgu 

einstaklingum, fyrirtækjum og sveitarfélögum sem styrktu starfsemi sambandsins með einum 

eða öðrum hætti á aldarafmælisárinu 2014.   

Tillagan samþykkt samhljóða án breytingar 

 

Tillaga nr. 2.  

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, þakkar forseta Íslands, herra 

Ólafi Ragnari Grímssyni, sérstaklega fyrir hans framlag á Aldarafmælishátíð HSÞ í nóvember 

2014. 

Tillagan samþykkt án breytinga, einn var á móti. 

Nokkur umræða spannst um hvort þessi tillaga félli ekki innan tillögu nr. 1.  

 

Tillaga nr. 3.  

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015,  hvetur aðildarfélög HSÞ til 

að fjölmenna á 18. Unglingalandsmót UMFÍ á Akureyri um verslunarmannahelgina 31. júlí – 

2. ágúst 2015.  Mótið hefur ótvírætt forvarnargildi og er góður valkostur fyrir alla fjölskylduna. 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytingar 

Tillaga nr. 4.  

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, hvetur aðildarfélög HSÞ til 

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

Blönduósi dagana 26.-28. júní 2015.  Mótið er íþrótta- og heilsuhátíð fyrir alla fjölskylduna. 

Tillagan samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum 

Tillaga nr. 5.  



Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, samþykkir að stofna nefnd 

fyrir fullorðna félagsmenn sína, sem gæti borið heitið „Íþróttanefnd fullorðinna félagsmanna“, 

skammstafað ÍFF.   

Greinargerð:  UMFÍ hefur lengi hvatt sín aðildarsambönd til þess að stofna slíka nefnd innan 

sinna raða.  Megin tilgangur nefndarinnar yrði að hvetja eldri ungmennafélaga sína og aðra til 

þess að stunda heilbrigðan lífstíl og efla hreyfingu.  Einnig að stuðla að þátttöku sem flestra 

eldri ungmennafélaga á íþróttaviðburðum eins og á Landsmóti UMFÍ og Landsmóti UMFÍ 50+.   

Tillagan samþykkt samhljóða með breytingum 

Talsverðar umræður voru um tillöguna og sérstaklega vegna orðsins „eldri“ og hverjir falli 

undir það. Hjálmar Bogi lagði til að í stað eldri kæmi fullorðinn og varð ofangreind tillaga til 

eftir það. .  

Tillaga nr. 9. Flutningsmaður: Hermann Aðalsteinsson 

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði 15. mars 2015 hvetur aðildarfélög HSÞ til að setja upp 

skilti við alla íþróttaleikvanga á sínu svæði sem annars vegar banna alla tóbaksnotkun og hins 

vegar sýnir mikilvægi þess að vera góð fyrirmynd.  

Skiltin eru fáanleg hjá UMFÍ. 

Tillagan samþykkt samhljóða með breytingum 

Eftir atkvæðagreiðslu komu athugasemdir um orðalag frá Ólafi Ingólfssyni, þar sem um var 

að ræða túlkun á orðinu „aðildarfélaga“, hvort túlka ætti það sem einstakan félaga eða 

ungmennafélag. Ekki þótti ástæða til að taka upp tillöguna, en lagt til að orðalagsbreyting 

yrði höfð í huga á næsta Ársþingi. 

 

Fjárhagsnefnd 

Aníta Karin Guttesen formaður gerir grein fyrir störfum nefndarinnar. 

Tillaga nr. 6.  

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, samþykkir að skattur 

aðildarfélaga til HSÞ verði  500 kr. árið 2015. 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytingar 

Tillaga nr. 10.  

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði 15. mars 2015, samþykkir eftirfarandi fjárhagsáætlun 

Héraðssambands Þingeyinga fyrir árið 2015: 



 
 

 
 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytingar 

 



Laganefnd 

Hermann Aðalsteinsson formaður gerir grein fyrir störfum nefndarinnar 

Tillaga nr. 7.  

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði Kelduhverfi 15. mars 2015, samþykkir eftirfarandi viðbót 

(feitletrað og skástrikað) á 1. grein í reglugerð fyrir kjör íþróttamanns Héraðssambands 

Þingeyinga; 

Núverandi 1gr. hljóðar svo: 

Reglugerð fyrir kjör íþróttamanns HSÞ 

1. gr. 

Íþróttanefndir og sérráð HSÞ skulu skila tilnefningu eins íþróttamanns til stjórnar HSÞ eigi síðar en 1. febrúar 

ásamt mynd af viðkomandi. Með tilnefningu fylgi greinargerð um íþróttalegan árangur á árinu svo sem met o. fl. 

Skilyrði fyrir tilnefningu er að íþróttamaður hafi verið löglegur keppandi í aðildarfélagi HSÞ þegar árangur 

náðist. 

Tillaga um breytingu: 

Reglugerð fyrir kjör íþróttamanns HSÞ  

1. gr. 

Íþróttanefndir og sérráð HSÞ skulu skila tilnefningu eins íþróttamanns til stjórnar HSÞ eigi síðar en 1. febrúar 

ásamt mynd af viðkomandi. Með tilnefningu fylgi greinargerð um íþróttalegan árangur á árinu svo sem met o. fl. 

Skilyrði fyrir tilnefningu er að íþróttamaður hafi verið löglegur keppandi í aðildarfélagi HSÞ þegar árangur 

náðist og hafi að lágmarki verið á sextánda aldursári. 

Eftir miklar umræður í nefndinni var ákveðið að gera talsverðar breytingar á þessari tillögu 

og bæta við einni grein. Breytingartillagan fól að lokum í sér breytingu á 1. grein, breytingu á 

nafni reglugerðarinnar auk nýrrar greinar, nr. 2. Þessi þrír þættir voru teknir fyrir hver fyrir 

sig eins og hér kemur fram að neðan, fyrst 1. greinin: 

1. gr. 

Íþróttanefndir, sérráð og aðildarfélög HSÞ eiga rétt á að skila tilnefningu eins íþróttamanns innan hverrar greinar 

til stjórnar HSÞ eigi síðar en 1. febrúar ásamt mynd af viðkomandi. Með tilnefningu fylgi greinargerð um 

íþróttalegan árangur á árinu svo sem met o. fl. Skilyrði fyrir tilnefningu er að íþróttamaður hafi verið löglegur 

keppandi í aðildarfélagi HSÞ þegar árangur náðist og hafi að lágmarki verið á sextánda aldursári. 

Tillagan samþykkt samhljóða með breytingum 

Breyting á heiti reglugerðarinnar: 

Reglugerð fyrir kjör íþróttamanns og veitingu hvatningarverðlauna HSÞ 

Tillagan samþykkt samhljóða án breytinga breytingum 

Að lokum ný grein sem verður nr. 2 og númer annarra greina breytist þá sem því nemur. Þessi 

nýja grein er: 

2. gr. 



Íþróttanefndir, sérráð og aðilafélög HSÞ eiga rétt á að skila inn tilnefningum um einstakling 

sem hlýtur hvatningarverðlaun HSÞ til stjórnar HSÞ eigi síðar en 1. febrúar ásamt mynd af 

viðkomandi. Með tilnefningu fylgi greinargerð um íþróttalegan árangur á árinu svo sem met 

ofl. Miðað er við börn og unglinga sem hljóti þessi verðlaun enda einstaklingurinn löglegur 

keppandi í aðildarfélagi HSÞ. 

Tillagan samþykkt samhljóða með breytingum 

Tillaga nr. 8.  

Ársþing HSÞ haldið í Skúlagarði 15. mars 2015 samþykkir að félög sem hafa ekki skilað 

ársskýrslu síðustu tvö ár eða lengur verði gerð óvirk í eitt ár, eftir þann tíma hefur ársþing 

HSÞ heimild til þess að vísa félaginu úr sambandinu skv. 6. grein. laga HSÞ.  

Greinargerð:   Með því að gera félög óvirk eru þau ekki lögð niður heldur sett í dvala og geta 

síðar meir óskað eftir að gerast virk ef einhver starfsemi fer af stað í þeim. Þannig safna þau 

ekki upp skuld vegna skatta við HSÞ en missa keppnisrétt sinn sem að öllum líkindum hefur 

ekki verið nýttur. Einnig hefur það áhrif á fulltrúafjölda á ársþingi og eykur líkur á því að 

ársþing HSÞ verði lögleg.  

Tillagan samþykkt samhljóða með breytingum 

Viðar nefndi að til eru mörg félög sem eru óvirk og ef félög eru gerð óvirk þá þurfi eitthvað 

fleira að að koma til því að annars getur fjöldi slíkra „drauga“ magnast upp og verið til 

vandræða í farmtíðinni. Honum finnst betra að vísa félaginu úr héraðssambandinu því það er 

alltaf auðvelt fyrir félög að koma inn aftur.  

Nokkur umræða spratt um málið og að lokum var tillögunni breytt og og hún borin upp til 

samþykktar eins og ofan er ritað. 

Að lokum kynnti Hermann breytingar á virðisaukaskatti sem nefndin taldi til bóta.  

10. Kosningar 
Ágústa  Pálsdóttir lagði fram tillögu uppstillinganefndar. 

 
Formaður í kjöri til eins árs (2015)   

Anita Karin Guttesen Umf Efling 

  

Stjórnarmenn í kjöri til tveggja ára (2015)  

Stefán Jónasson Umf Tjörnesinga 

Hermann Aðalsteinsson Skákf. Huginn 

Ágústa Pálsdóttir Völsungi 

  

Stjórnarmenn í kjöri til tveggja ára (2014)  

Einar Ingi Hermannsson Umf Einingin 

Ari Heiðmann Jósavinsson Umf Geisli 

Kolbrún Ívarsdóttir Mývetningur 

  

Varamenn í kjöri til tveggja ára (2015)  

Ólöf Þuríður Gunnarsdóttir Mývetningur 

Jóhannes Guðmundsson Umf Leifur Heppni 

  

Varamaður í kjöri til tveggja ára (2014)  

Arngeir Friðriksson Umf Efling 



  

Skoðunarmenn reikninga  

Kristján I. Jóhannesson  Umf Bjarmi 

Jón Þórir Óskarsson  Umf Bjarmi 

  

Til vara  

Guðmundur S. Héðinsson  Umf Leifur Heppni 

  

Stjórn afreksmannasjóðs    

Jón Friðrik Benónýsson Umf Efling 

Hanna Ásgeirsdóttir Íþr.fél. Völsungur 

Andri Hnikarr Jónsson Umf Efling 

  

Stjórn aksturssjóðs     

Freydís Anna Ingvarsdóttir Umf Geisla 

Sólveig Erla Hinriksdóttir                 Mývetningur 

Linda Birgisdóttir Íþr.fél. Völsungur 

  

Frjálsíþróttaráð    

Hulda Elín Skarphéðinsdóttir, formaður Umf Einingin 

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, gjaldkeri Umf Leifur Heppni 

Magnea Dröfn Arnardóttir, ritari Íþr.fél. Völsungur 

Jóhanna Svava Sigurðardóttir Íþr.fél. Völsungur 

María Sigurðardóttir Umf Einingin 

   

Starfsmaður:  

Elín Sigurborg Harðardóttir, framkv.stj.  

  

Almenningsíþróttanefnd     

Ránar Jónsson Umf Lang 

Olga Gísladóttir  

Frida Elisabeth Jorgenssen Austri 

  

Knattspyrnunefnd       

Ásdís Hrönn Viðarsdóttir Umf Langnesinga 

Almar Marínósson Umf Langnesinga 

Albert Jón Hólm Sigurðsson Umf Langnesinga 

  

Sundnefnd     

Elísabet Sigurðardóttir, formaður Íþr.fél. Völsungur 

Járnbrá Björg Jónsdóttir Umf Efling 

Árný Björnsdóttir Íþr.fél. Völsungur 

Margrét G Þórhallsdóttir   Íþr.fél. Völsungur 

  

Sögu- og minjanefnd.    

Haraldur Bóasson, formaður Umf Efling 

Björn Ingólfsson Íþr.fél. Magni 

Arngrímur Geirsson Mývetningur 

Jóhanna Kristjánsdóttir Umf Geisli 

Til vara:   Hólmfríður Halldórsdóttir Umf Snörtur 

  

Unglingalandsmótsnefnd.    

Sigurður Helgi Ólafsson Íþr.fél. Völsungur 

Hulda Elín Skarphéðinsdóttir Umf Einingin 



Sigurfljóð Sveinbjörnsdóttir Umf Leifur Heppni 

 

 

Þessar tillögur voru allar samþykktar samhljóða með lófaklappi. 

 

11. Kveðja frá stjórn HSÞ 
Hermann Aðalsteinsson flutti kveðju stjórnar HSÞ til fráfarandi formanns, Jóhönnu S. 

Kristjánsdóttur. Í máli Hermanns kom fram að Jóhanna hefði staðið sig mjög vel á sínum 

fimm ára ferli sem formaður og m.a. rétt úr fjárhag HSÞ. Jóhönnu var veitt viðurkenning fyrir 

vel unnin störf.   

 

12. Önnur mál 
Hermann Aðalsteinsson minnir á að hægt er að fá ókeypis undirsíður við HSÞ síðuna. Hafa 

skal samband við Hermann ef áhugi er fyrir hendi hjá aðildarfélögum.  

 

Ari H. Jósavinsson Varðandi umræðu innan HSÞ um mótamál, ójafnvægi milli 

höfuðborgarsvæðis og landsbyggða varðandi staðsetningu.  Það er kerfisbundið reynt að vinna 

í að fá öll mót inni á höfuðborgarsvæðinu, betra veður, betra starfsfólk og betri matur!  Og 

það væri svo langt út á land.  Ara finnst þetta vera komið út í ósvífni og hreinan dónaskap oft 

og tíðum.  Ari lýsir eftir að haft  verði samband við hann og þau í stjórninni ef slík mál koma 

upp. Vísaði fyrirspurn til Viðars og ÍSÍ sem í stuttu máli sagðist geta ekkert gert. 

 

Viðar hjá ÍSÍ Varðandi mál Ara, er í skoðun hjá ÍSÍ, hvað hægt sé að gera. Hann tekur undir 

orð Ara og vill endilega að haft sé samband við ÍSÍ ef slíkt kemur upp, svo ÍSÍ geti tekið 

formlega á málinu. Þakkaði fráfarandi formanni og stjórn samvinnuna og óskaði nýkjörinni 

stjórn farsældar í starfi. 

 

Ólöf Þuríður Gunnarsdóttir kom með ábendingu um að það væri gott fyrir yngra fólk ef fram 

kæmi í fundargögnum hvernig menn eigi að koma fram á svona samkomum. Til dæmis 

hvernig ávarpa eigi þingið og önnur fundarsköp.  

 

Torfhildur Sigurðardóttir tók undir með Ólöfu þó þetta lærðist með tímanum. Þakkaði fyrir 

sig, silfurnæluna og svo Jóhönnu og öllum öðrum kærlega fyrir samstarfið.  

 

Stefán Jónasson vildi ekki láta þingið líða án þess að farið væri með amk eina vísu og skellti 

þessari fram: 

 

Með ýmsu má Ara kæta 

og auðvelt er gleði hans að bæta 

en vísa frá Vidda 

víst ekkert mun krydda 

og vís er til manninn  að græta 

 

Ari Heiðmann Jóasavinsson kom fram með þá hugmynd að hafa fyrirmyndar sérsamband 

innan ÍSÍ þar sem jafnræði yrði með mót milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar.  

 

Sigurður Daníelsson þakkaði kærlega fyrir sig og fór með vísu um sjálfan sig ekki náðist að 

rita niður.  

 



Jóhanna hélt ávarp þar sem hún þakkaði samstarfið og það góða og öfluga starf sem her fer 

fram og sérstaklega á afmælisárinu 2014, sem var glæsilegt í alla staði og héraðssambandinu 

til mikils sóma. 

. 

 

 

 

13. Þingslit 

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir fór yfir störf þingsins, þakkaði gott þing og bauð nýkjörnum 

formanni í pontu til að slíta þinginu. Anita kynnti sig og sagði frá sér og sínu starfi í 

ungmennafélagshreyfingunni, hún þakkaði fráfarandi formanni fyrir sitt góða starf sem hún 

hefur leitt síðustu ár í samvinnu við stjórn og félagsmenn. Hún þakkaði einnig öðrum 

fráfarandi stjórnarmönnum þeirra störf og bauð nýja stjórnarmenn velkomna til samstarfs. 

Aníta þakkaði fundarmönnum gott og iðjusamt þing og sagði þingi slitið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIÐAUKI – Nefndarskipan 

 

Allsherjar- og íþróttanefnd: 

Formaður: Ólöf Þuríður Gunnardóttir  

 

Bjarki Helgason   Grani 

Jón Óli Sigfússon   Grani 

María Marta Bjarkadóttir Grani 

Þóra K. Jónasdóttir  Völsungur 

Jónas H Friðriksson  Völsungur 

Unnur Mjöll Hafliðadóttir Völsungur 

Rúnar Jónsson   UMFL 

Valgerður Sæmundsdóttir UMFL 

Helen Jónsdóttir  Bjarmi 

Birna Davíðsdóttir  Bjarmi 

Olga Friðriksdóttir  Austri 

Marta Uscio   UMFL 

Bergþóra Anna Stefánsdóttir UMFL 

Sigrún Hringsdóttir  Eining 

Jóhannes Guðmundsson Leifur Heppni 

Torfhildur G Sigurðardóttir Bjarmi 

Soffía Kristín Björnsdóttir Mývetningur 

Júlíus Björnsson  Akstursíþróttafélag Mývetninga 

Einar Eyþórsson  Mývetningur 

Guðrún Sædís Harðardóttir Efling 

Gunnar Jónsson  Golfklúbbur Húsavíkur 

Árný Dögg Kristjánsdóttir Magni 

Víðir Örn Jónsson  Magni 

Jakob Þór Þórðarson  Magni 

Guðmundur Smári Gunnarsson Efling 

 

 

Laganefnd 

Form: Hermann Aðalsteinsson 

 

Stefán Jónasson  UMF Tjörnesinga 

Sigurður Daníelsson  Huginn 

Jakub Piotr Statkiewicz Huginn 

Hlynur Snær Viðarsson Huginn 

Tómas Veigar Sigurðsson Huginn 

Sigurbjörn Ásmundsson Huginn 

Guðmundur Halldórsson Skotfélag Húsavíkur 

Guðmundur Flosi  Skotfélag Húsavíkur 

Ari H Jósavinsson  UMF Geisla 

Einar Ingi Hermannsson UMF Einingin 

Kristbjörn Óskarsson  Völsungur 

 

 

 

Fjárhagsnefnd 



Form: Aníta Karin Guttesen 

 

Gunnlaugur Stefánsson Golfklúbbi Húsavíkur 

Víðir Svansson  Völsungi 

Gunnólfur Lárusson  UMFL 

Sölvi Steinn Alfreðsson UMFL 

Jónas Sigurðarson  UMF Einingin 

Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir Frjálsíþróttaráð HSÞ 

Kolbrún Ívarsdóttir  Akstursíþróttafél. Mýv. 

Jóhanna S Kristjánsdóttir UMF Geisla 

Ágústa Pálsdóttir   Völsungur 

Birna Björnsdóttir  UMF Austri 

Anita Karen Guttesen  UMF Efling 

 


