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Ég vil byrja á því að bjóða ykkur öll velkomin til 48. þings Íþróttabandalags Reykjavíkur. Síðustu tvö ár
hafa verið viðburðarík íþróttaár í mörgu tilliti og ber þar auðvitað hæst frábær árangur íslenskra
afreksmanna á erlendum stórmótum en aldrei fyrr hefur viðlíka íslenskur árangur náðst í jafn mörgum
íþróttagreinum á jafn stuttum tíma. Það er ánægjulegt fyrir okkur Reykvíkinga að þar hafa reykvískir
íþróttamenn og konur verið í forystu og til vitnis um það má benda á að á síðustu Ólympíuleikum voru
allir íþróttamennirnir úr reykvískum íþróttafélögum utan einn.
En íþróttastarf er svo miklu meira en bara árangur á alþjóðavettvangi eins mikilvægur og hann nú er. Það
er grunnurinn sem skapar árangurinn og starfið í íþróttafélögunum er sá grunnur sem skapað hefur
þennan árangur. Vissulega er afreksíþróttafólkið okkar mikilvægar fyrirmyndir og hjálpa til við að efla
starf félaganna og auka áhuga á starfinu. En við megum ekki gleyma því að til þess að ná árangri þarf
öflugt félagsstarf í íþróttum og það gleymist æði oft í umræðunni hversu mikilvægt er að hlúa að því
starfi og standa þétt á bak við félögin sem sinna þessu starfi. Félögin sem í langflestum tilfellum eru með
alltof fáa starfsmenn og reiða sig á öflugt sjálfboðaliðastarf til þess að tryggja að starfið gangi.
Allt starf sem unnið er með börnum og unglingum í frítíma þeirra ætti í raun að meta til jafns á við það
starf sem unnið er með börnum og unglinum á skólatíma því á frítíma barna er tekinn út félagsþroski og
einstaklingar fá að njóta sín við áhugamál sín eða við að efla sig á sviði íþrótta eða lista. Íþróttahreyfingin
gegnir þar lykilhlutverki og er í raun forsystuafl í samfélaginu þegar kemur að þessum þáttum. Það er því
miður þannig að þessi vinna, þessi tími dagsins í lífi hvers barns er ekki metinn jafnmikilvægur og
skólatíminn. Þessu þarf að breyta.
En til þess að fá þessu breytt og til að fá meiri viðurkenningu á það starf sem við erum að vinna í
hreyfingunni þurfum við að leggja okkar af mörkum við að kynna starfið og sýna fram á mikilvægi þess.
Við höfum hér á vettvangi ÍBR lagt áherslu á að gerð verði hagræn úttekt á þessu starfi, við höfum farið á
fundi í íþróttamálaráðuneytinu og beðið um að þessi vinna verði unnin, líkt og gert var fyrir skapandi
greinar á sínum tíma sem var mikilvæg fyrir það starf og sýndi fram á mikilvægi þess. Þessari vinnu
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verður að halda áfram á vettvangi ÍSÍ en við höfum í samvinnu við borgina unnið að úttekt á starfinu í
borginni sem getur orðið grunnur að slíkri vinnu og von er á niðustöðu á næstu misserum.
Íslenskt samfélag stendur frammi fyrir miklum áskorunum á næstu misserum þar sem hingað streyma
ferðamenn í miklum mæli og ekkert bendir til að lát verði á. Þessi nýja atvinnugrein og sú mikla
uppbygging sem henni fylgir kallar á aukið vinnuafl til landsins og því má búast við að enn fleiri flytjist
búferlum til landsins. Íþróttahreyfingin er líklega sú hreyfing sem hefur mesta og besta þekkingu á
ráðningu erlends vinnuafls þar sem við höfum í gegnum tíðina ráðið íþróttamenn til að keppa með okkur
í liðakeppnum sem og ráðningar á þjálfurum í hinum ýmsu greinum. Þar hefur hreyfingin sýnt framsýni
og það að allir eru jafnir sama hver bakgrunnur hvers og eins er. Í viðtali við Bakir Anwar Nassar sem
kom til Íslands sem flóttamaður 2008 segir hann frá því hvernig íþróttirnar hafi hjálpað honum að
aðlagast og verða hluti af samfélaginu. Það fyllir mig stolti að vera þátttakandi í hreyfingu sem vinnur
með þessum hætti.
Og nú þegar við stöndum frammi fyrir að fleiri muni flytja til landisns og fleiri börn af erlendum uppruna
munu koma í starf íþróttafélaganna þá getum við tekið forystu í að bjóða fólk velkomið. Við sjáum
hvernig alþjóðaíþróttahreyfingin hefur farið af miklum krafti gegn fordómum t.d. í auglýsingaherferðum
hjá EUFA og þannig á táknrænan hátt orðið mesta sameiningarafl milli manna. Ég mun leggja áherslu á
þessi mál næstu tvö árin í samvinnu við þar til bæra aðila.
Ég ætla ekki að fara mjög nákvæmlega yfir þau verkefni sem tíunduð eru í ársskýrslunni sem hér liggur
frammi og unnið hefur verið að á starfstímabilinu enda hefur hún verið til reiðu á heimasíðu ÍBR síðustu
tvær vikur og þið auðvitað búin að kynna ykkur hana út og inn - ekki satt?
Eitt þessara verkefna er þó rétt að nefna sérstaklega enda hefur það tekið drjúgan tíma og kannski meiri
en flest annað en það er samstarfssamningur við Reykjavíkurborg sem undirritaður var þann 14.
desember 2016. Eins og fram kemur í skýrslunni rann fyrri samningur út um áramótin 2015/16 en það
var ljóst um haustið 2015 að vegna erfiðrar stöðu borgarsjóðs væri ekki von til þess að ná fram
breytingum sem báðir aðilar væru sáttir við. Því var ákveðið að framlengja samninginn um eitt ár og
halda áfram vinnu með það að makrmiði að gera nýjan samning fyrir haustið 2016. Þessi vinna gekk vel
og tókst að mynda umgjörð um allflest atriði sem aðilar vildu setja í samning.
Með nýjum samningi var loksins gengið frá óuppgerðum viðhaldskostnaði þeirra félaga sem eiga mannvirki
og höfðu á árunum 2007-2016 farið í viðhaldsverkefni sem teljast styrkhæf en ekki fengið greitt. Samþykkt
var að verðbótaþátturinn skyldi taka mið af vísitölu neysluverðs til hálfs við launavísitölu. Þá á samkvæmt
samningnum að skoða fjölda æfinga og vikna sem þörf er á í mannvirkjum félaganna auk þess sem rýna á
í launakostnað vegna starfsmanna félaganna. Vinna á að gerð afreksstefnu, huga að heilsueflingu eldri
borgara og þjálfunarkostnaður í barna- og unglingastarfi verður skoðaður.
Með samningnum náðist einnig að taka mikilvægt skref í átt til þess að festa í sessi frístundaakstur
hverfafélaganna sem eykur möguleika barna á þátttöku í íþróttastarfi, bætir nýtingu mannvirkja þar sem
hægt er að byrja fyrr á daginn, eykur gæðatíma fjölskyldna síðdegis og er umhverfisvænt þar sem allt
skutl minnkar verulega.
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Mig langar að þakka fulltrúum borgarinnar og þá sérstaklega Ómari Einarssyni fyrir alla sína vinnu við að
ná að klára þennan samning við félögin í Reykjavík. Það er algert lykilatriði að við höldum áfram á þeirri
braut sem við höfum verið, að auka aðgengi barna og unglinga að íþróttaiðkun og tryggja jafnræði milli
hverfa í borginni.
Einnig vil ég þakka þeim fulltrúum íþróttafélaganna sem lögðu vinnu með okkur í að klára samningana.
En það skiptir miklu máli að hafa fulltrúa félaganna með okkur í þessari vinnu.
Umsókn að UMFÍ var samþykkt á síðasta þingi hjá okkur og staðan í því máli er góð. Mikil vinna hefur átt
sér stað á milli íþróttabandalaga og UMFÍ við það að móta sýn á hvernig faglegt starf milli þessara aðila
gæti verið. Það sem helst hefur staðið í sumum er skipting Lottótekna og hræðsla við að bandalögin
muni taka yfir Ungmennafélagið. En í nýrri skýrslu sem nefnd, sem skipuð var af stjórn UMFÍ, skilaði er
meðal annars kynnt tillaga um með hvaða hætti hægt er að samþykkja umsóknina án þess að lítil
héraðssambönd úti á landi verði fyrir tekjutapi vegna innkomu okkar. Hræðslan hefur helst beinst að
okkur Reykvíkingum vegna stærðar okkar. Ég átti nýlega fund með formanni UMFÍ þar sem við fórum
yfir stöðuna og eftir þann fund og eftir að hafa farið yfir þau gögn sem ég hef séð þá er ég þess fullviss að
aðild ÍBR og annarra íþróttabandalaga að UMFÍ geti orðið að veruleika í haust.
Aðild íþróttabandalaga að UMFÍ mun að mínu mati styrkja samstarf íþróttahéraða. Þessi armur
sambandsaðila ÍSÍ hefur ekki verið eins mikið á oddinum í starfi ÍSÍ eins og sérsamböndin nú í seinni tíð.
Ég ætla ekki að kasta rýrð á mikilvægi þess að sérsamböndin sem sum hver standa veikt fjárhagslega fái
góðan stuðning til að efla sitt starf. Ég ætla heldur ekki að kvarta yfir því að stórt og öflugt íþróttahérað
eins og ÍBR þurfi einhverja sérstaka hjálp. Mínar áhyggjur eru frekar þær að lítil íþróttahéruð um allt
land eigi erfitt uppdráttar. ÍBR hefur lagt fram á Íþróttaþingi tillögur um að efla íþróttastarf með því að
fá ríki til að styðja við starf út um land. Nú er kannski kominn tími á að draga þessar tillögur fram að nýju
enda framundan Íþróttaþing í vor.
Ég kom aðeins inn á afreksmálin áðan. En það verður ekki farið í gegnum þing hjá okkur nema að tala um
Afreksíþróttamiðstöðina sem við höfum lengi barist fyrir að komið verði á laggirnar. – Þetta mál er að
verða eins og UMFÍ í ræðum mínum ☺
Eftir að hafa eytt talsverðum tíma í að þrýsta á að einhverskonar félag yrði stofnað um mælingar á þreki
og afkastagetu íþróttafólks kom að þeim tímapunkti að ÍSÍ ákvað að taka verkefnið alfarið að sér. Það
var sjálfsagt að rétta móðursamtökunum það verkefni enda var það alltaf okkar skoðun að ÍSÍ ætti að
leiða þessa vinnu og vera í forsvari. Það hefur því miður lítið gerst síðan sem leiðir mig að nýlegri skýrslu
vinnuhóps sem ÍSÍ skipaði til að fjalla um breytingar á Afrekssjóði vegna aukinna fjármuna frá ríkinu í
sjóðinn. Í þessari skýrslu kemur fram í máli sérfræðinga sem leitað var til, fremstu þjálfara okkar í
ýmsum greinum, að mikilvægt sé að sinna þessum þáttum vel þ.e. fylgjast með líkamlegum þáttum
þjálfunar með mælingum. Engu að síður verður ekki skilið á orðalagi í niðurstöðum skýrslunnar annað
en að vinnuhópurinn slái botninn úr slíkum hugmyndum. Þetta þykir mér undarlegt þegar horft er til
þess að allar þjóðir sem við erum að keppa við leggja áherslu á þennan þátt í afreksstarfi.
Áðurnefndir sérfræðingar telja einnig mjög mikilvægt að tryggja æfingaaðstöðu fyrir afeksfólkið okkar og
það á „góðum“ tímum í íþróttamannvirkjum. Það vill nú þannig til að á þessum góða æfingatíma eru
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einmitt skjólstæðingar okkar, einna helst íþróttafélaganna hér í Reykjavíkurborg, að æfa. Þið þekkið
þetta flest, sumir betur en aðrir. Kostnaður við þetta er greiddur af sveitarfélögunum - Reykavíkurborg, tekinn af fjárveitingum til íþróttaafélaganna. Þetta fyrirkomulag hefur verið við lýði í mörg ár. Það má
sjálfsagt færa rök fyrir því að það sé okkar hlutverk hér í höfuðborginni að hjálpa sérsamböndunum sem
eru auðvitað mynduð af félögunum í hverri grein. En allt er gott í hófi. Í sumum tilfellum er um að
ræða svo mikið æfingamagn að við hljótum að þurfa að skoða það alvarlega hvort ekki sé eðlilegt að
ríkið komi landssömböndum , sem sérsamböndin eru, að einhverju leyti til hjálpar til að tryggja þeim
aðstöðu til æfinga án þess að það þurfi að bitna á starfi íþróttafélaga. Einnig þarf að ræða það alvarlega
hver á að greiða fyrir þessa æfingatíma og keppnistíma landsliða því nú má leiða líkum að því að 90%
þessa starfs fari fram hér í borginni. Niðurstöður vinnuhópsins eru á þá leið að ekki skuli taka fjármuni til
þessa úr Afrekssjóði. Allt í góðu með það en við þurfum þá að beita okkur fyrir því á öðrum vettvangi og
munum gera það því við teljum betra að farið verði í þá vegferð en heima setið.
ÍBR hefur eins og við þekkjum öll séð um Reykjavíkurmaraþon frá árinu 2003 og þrátt fyrir að nokkur ár
hafi tekið að byggja hlaupið upp í að verða bandalaginu arðbært er ljóst að sú vinna hefur skilað sér
margfalt til baka. Þegar ég segi margfalt til baka þá á ég ekki bara við peningalega heldur líka
ímyndarlega. Í gegnum okkar viðburðahald erum við bæði að gera afreksfólkinu okkar kleift að keppa í
alþjóðlegu móti á heimavelli og að hvetja almenning til hreyfingar og betri heilsu.
Eins og alltaf hefur verið ætlun okkar þá erum við að skila arði af Reykjavíkurmaraþoni aftur til
íþróttastarfsins í borginni. Það gerum við bæði með því að nýta hluta hagnaðar til þróunar nýrra
viðburða en einnig setjum við fjármuni í afrekssjóð bandalagsins sem og verkefnasjóð. Þangað geta
íþróttafélögin sótt styrki til sérstakra verkefna og mikið hefur verið sótt í sjóðina. Það hefur þó verið
hængur á að félögin sæki styrki sína og við erum hugsandi yfir því hvað veldur. Við munum setja vinnu í
það á næstu misserum að skoða ástæður og reyna í samráði við ykkur að finna lausnir. Ég vil hvetja
félögin sem hafa sett í gang metnaðarfull verkefni og fengið samþykktan styrk frá okkur til að koma
verkefnunum í gang og sækja fjármunina
Mikil umræða hefur átt sér stað undanfarið um uppbyggingu KSÍ í Laugardalnum. Eftir gott gengi
karlalandsliðsins í knattspyrnu á síðasta ári eru ýmsir þeirrar skoðunar að bæta þurfi við fleiri sætum
fyrir áhorfendur á Laugardalsvelli. Einhverjir telja samt að ef sú fjölgun verði of mikil aukist líkur á að
ekki seljist upp á leikina líkt og verið hefur, aukið framboð þýði að áhangendur verði rólegri í að tryggja
sér miða því minni líkur séu á að verði uppselt. Einhver fjölgun sæta mun sjálfsagt verða uppi á
teningnum og eins þarf að laga grasvöllinn að nútímakröfum hvað varðar vökvun og undirhita eins og oft
hefur komið fram. KSÍ hefur í samvinnu við ríkið og borgina látið vinna úttekt á þessari uppbyggingu.
Hugmyndin er að ríkið kaupi völlinn af borginni og fjármunirnir verði nýttir til að byggja nýjan
frjálsíþróttavöll. Þetta er í raun hið besta mál en snýr þó ekki beint að því starfi sem við erum að vinna
hér í borginni og leysir ekki nema að hluta til þann vanda sem ég fór yfir hérna áðan varðandi æfingar og
keppnir landsliða í öðrum greinum. Nú er það þannig að allir vilja vera í Laugardalnum og er það
skiljanlegt enda dalurinn íþróttaparadís eins og sjá má á stórum fjölgreinamótum eins og
Reykjavíkurleikum sem haldnir eru hér ár hvert. En þarfirnar hrannast upp og við teljum mikilvægt að ef
við ætlum okkur að byggja upp íþróttasvæði sem þjónar bæði rekstri íþróttafélaga sem og landsliðsstarfi
í langflestum greinum þá verðum við að horfa á þessi mál í heild. Við hjá ÍBR höfum reynt að draga allar
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þessar þarfir saman og sjá hvernig hægt er að leysa mál sem flestra með því að vinna meira saman og ná
fram betri nýtingu á mannvirkin.
Sem dæmi um þær áskoranir sem hreyfingin stendur frammi fyrir er að HSÍ hefur sagt að það þurfi
keppnisaðstöðu fyrir 5-6000 manns. KKÍ hefur sagst þurfa um 3 þúsund manna aðstöðu. Við erum með
fjölmörg lítil félög sem eru að æfa hér og þar um borgina fyrir mikla peninga og við þurfum að leysa úr
vanda nokkurra annarra íþróttagreina. Þá hafa knattspyrnufélögin í Reykjavík sagt að mikilvægt sé að fá
eitt stórt keppnishús í viðbót, miðsvæðis í borginni.
Til þess að mæta þessu var kynnt hugmyndin um byggingu Dalsins, fjölnota íþróttamannvirkis sem kynnt
var á formannafundi ÍBR í fyrra. Þessi vinna hefur verið leidd af mannvirkjanefnd bandalagsins. Í tillögu
sem liggur fyrir þessu þingi er ráðgert að þeirri vinnu verði haldið áfram og að stjórnin fái samþykki til
að taka næstu skref í þeirri vinnu til þess að geta mætt þörfum allra þessara íþróttagreina. Það er þó
mikilvægt að halda því vel til haga að ekki getur orðið af uppbyggingu sem þessari nema með aðkomu
ríkisins í formi þess að keyptir verða æfinga- og keppnistímar fyrir landsliðin okkar en það ekki greitt af
Reykjavíkurborg eins og hingað til hefur verið gert.
Ég heyri æ oftar af áhyggjum forystufólks í okkar hreyfingu að rekstur meistaraflokka í boltagreinum
sérstaklega sé erfiður og að mörgu leyti ekki nógu faglega að málum staðið varðandi reksturinn. Hér er
m.a. átt við óraunhæfar fjárhagsáætlanir bæði hvað varðar tekjur og gjöld. Happdrættisvinningar eins
og sala leikmanna í útlöndum hafa bjargað sumum en má ekki vera eitthvað til að stóla á. Það má líka
spyrja sig hvort laun leikmanna séu of há miðað við hverjar tekjurnar eru af t.d. leikjum. Við höfum hug
á því að halda fyrr en seinna málþing um þetta málefni og kryfja það aðeins betur.
Næstu áramót rennur út samningur okkar við Reykjavíkurborg um rekstur Skautahallarinnar í Laugardal.
Reksturinn gekk ekki vel á síðasta ári þar sem minni aðsókn hefur verið af hálfu almennings í höllina.
Þessu verðum við að snúa við til þess að tryggja að ekki verði langvarandi tap á rekstri hallarinnar.
Varðandi áframhaldandi rekstur þá er vilji til þess hjá borginni að haldið verði áfram með samning við
ÍBR um reksturinn og liggur nú fyrir samningur sem verður vonandi undirritaður mjög fljótlega. Með
áframhaldandi samningi er tryggt að fjármögnun hallarinnar sem ÍBR stóð fyrir um síðustu aldamót verði
uppgreidd og að farið verði í nauðsynlegar endurbætur og viðhald á höllinni þannig að um nútíma
skautamannvirki verði að ræða. Ég geri ráð fyrir því að á næstu 10 árum verði það rætt af alvöru að færa
reksturinn af hendi ÍBR og þá mögulega til SR en það er alveg ljóst af nýtingu þessa mannvirkis og í
Egilshöll að veruleg þörf er á að byggt verði nýtt svell á höfuðborgarsvæðinu.
Kæru félagar. Eins og ég hef farið yfir þá hafa íþróttafélögin í Reykjavík verið að standa sig vel við að
byggja upp öflugt starf í borginni. Árangurinn hefur ekki látið á sér standa en unglingadrykkja hefur
minnkað verulega á undanförnum árum, færri og færri reykja eða nota ólögleg lyf. Þetta er ekki síst að
þakka þessu góða starfi okkar í íþróttahreyfingunni og eins og ég sagði áðan þá er starf íþróttafélaganna
mikilvægt samfélgslega og skilar verulegum ábata inn í íslenskt samfélag. Á þessu verðum við að byggja.
Við verðum að halda áfram að vinna saman af krafti og efla hreyfinguna enn frekar. Við verðum að hefja
okkur yfir pólitík, við eigum að sýna öllum stjórnmálamönnum virðingu og sýna þeim um leið að við
getum unnið með öllum sama úr hvaða flokki þeir koma því þannig náum við enn meiri árangri í að efla
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okkar starf, byggja upp betri mannvirki og bjóða borgarbúum og landsmönnum öllum betri þjónustu – þá
bestu sem völ er á.
í starfi mínu sem formaður ÍBR hef ég notið þess að fá að vinna með öflugu og kröftugu fólki sem stýrir
íþróttafélögum um alla borg hvort sem er í sjálfboðavinnu eða sem starfsmenn félaganna. Einnig með
öflugri stjórn ÍBR sem hefur ásamt starfsfólki bandalagsins lagt á sig mikla vinnu við að þróa og efla
bandalagið enn frekar og tryggja það að við sem erum í íþróttahreyfingunni í Reykjavík erum í
fararbroddi við að efla íþróttahreyfinguna á Íslandi.
Ég segi 48. þing ÍBR sett.
Ég ætla áður en við gefum gestum orðið að lesa minningarorð.

Minningarorð 2017
Eins og áður hefjum við þing Íþróttabandalags Reykjavíkur með því að minnast þeirra félaga okkar sem
hafa fallið frá á síðasta starfstímabili.

Ólafur H. Hannesson lézt 6.ágúst 2015. Hann var fæddur 7.nóvember 1926. Hann gekk ungur til liðs
við KR í knattspyrnu og lék strax og aldur leyfði með yngri flokkum félagsins. Á fyrsta ári í 2.flokki var
hann valinn í meistaraflokk og lék þar næstu 13 árin, Íslandsmeistari 5 sinnum, 16 sinnum í
Reykjavíkurúrvali og 5 sinnum í landsliðinu m.a í liðinu sem sigraði Svíana 1951.

Vilhjálmur Bjarni Vilhjálmsson lézt 23.júlí 2015 en hann var fæddur 24.júní 1932. Fyrstu starfsárin
vann hann hjá Pósti og Síma og árin 1980-1985 starfaði hann að málefnum heyrnarlausra. Hann var
formaður Öryrkjabandalags Íslands 1983-1986. Á þeim tíma kynnti hann sér talnagetraunir og var ráðinn
fyrsti framkvæmdastjóri Íslenskrar Getspár 1986-1999 og var brautryðjandi að ýmsum nýungum og má
þakka honum velgengni Lottósins þegar í upphafi. Hann sat í aðalstjórn Fylkis 1971-1972.

Jón Arnfinnur Þórarinsson lézt 30.júlí 2015 en hann var fæddur 28.desember 1926 í Gufudalssveit á
Barðaströnd. Þegar hann var 4 ára fluttist fjölskyldan til Reykjavíkur og gekk hann til liðs við Val á unga
aldri. Hann lék handknattleik og knattspyrnu í öllum flokkum og í meistaraflokksliðum í báðum greinum.
Hann var í fyrstu stjórn handknattleiksdeildar árið 1959 en hafði ungur setið í aðalstjórn 1949-1956.

Sæmundur Óskarsson lézt 22.ágúst 2015. Hann fæddist í Vík í Mýrdal 25.janúar 1930 en flutti ungur til
Reykjavíkur. Hann varð virkur snemma innan skíðadeildar Ármanns, var í stjórn deildarinnar frá 19741978, formaður Skíðaráðs Reykjavíkur 1973-1977 og Skíðasambands Íslands 1978-1980. Hann stóð fyrir
flutningi skíðadeildar Ármanns úr Jósefsdal í Bláfjöll.

Kristján Benediktsson lézt 1.október 2015. Hann fæddist 12.janúar 1923 í Saurbæ í Dalasýslu. Eftir
nám í Íþróttakennaraskólanum og Kennaraskóla Íslands gerðist hann kennari í Hagaskóla og
Hringbrautarskóla og var jafnhliða borgarfulltrúi 1962-1986. Samtímis var hann keppandi í badminton,
virkur félagi í TBR og formaður félagsins 1965-1969.
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Sigurður J. Svavarsson lézt 8.janúar 2016. Hann var fæddur 5.febrúar 1933 og hóf ungur æfingar og
keppni í yngri flokkum Fram í knattspyrnu. Á miðjum aldri tók hann að sér umsjón með getraunastarfi
Fram og tæplega fimmtugur gerðist hann fyrsti framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar og sat síðan í mörg
ár í stjórn deildarinnar.

Ólafur Ágúst Ólafsson lézt 19.janúar 2016 en hann var fæddur 11.febrúar 1922. Faðir hans var einn af
stofnendum Golfklúbbs Íslands en við stofnun GSÍ var klúbburinn kenndur við Reykjavík, GR. Ólafur
stundaði golfíþróttina af krafti frá unga aldri, eða í 75 ár, og varð Íslandsmeistari í tvígang 1954 og 1956.
Hann sat í stjórn GR í nokkur ár frá 1954, síðar í stjórn GSÍ frá 1963.

Sveinn Halldór Ragnarsson lézt 5.febrúar 2016 en hann var fæddur 25.júní 1927 inn í Fram enda hafði
faðir hans verið formaður félagsins 1939 – 1942. Sveinn lék knattspyrnu í yngri flokkum og var
Íslandsmeistari í handknattleik 1950 er félagið vann þann titil í fyrsta sinn. Síðan var hann þjálfari
handknattleiksliða félagsins, í stjórnum deilda beggja greina, var í aðalstjórn í 15 ár, 7 ár í stjórn HSÍ og
eitt ár í stjórn KSÍ. Hann var formaður héraðsdóms ÍBR 1968-1998.

Magnús Elíasson lézt 10.febrúar 2016 en hann fæddist 22.júlí 1933. Á skólaárum kynntist hann
badmintoníþróttinni, iðkaði þá íþrótt og keppti í henni langtímum saman, var í stjórn TBR um 12 ára
skeið, síðustu árin sem formaður og var gjaldkeri stjórnar Badmintonsambands Íslands í 9 ár. Þegar
félagið reisti fyrra íþróttahús sitt við Gnoðavog var Magnús gjaldkeri TBR og sá um fjárreiður
byggingaframkvæmdanna. Hann var síðar einn af stofnendum Golfklúbbs Oddfellowa.

Guðrún Nielsen lézt 10.mars 2016 92 ára að aldri en hún var fædd 29.júlí 1923. Eftir nám í
Íþróttakennaraskólanum 1945 gerðist hún kennari stúlkna í skólum borgarinnar en jafnframt stjórnaði
hún fimleikaflokkum stúlkna hjá Ármanni. Myndaði hún sýningarflokk, sem kom iðulega fram bæði
hérlendis sem erlendis. Eftir starfslok 1985 stóð hún með þáverandi íþróttafulltrúa ríkisins að stofnun
Félags áhugafólks um íþróttir aldraðra og var þar drifkraftur og formaður í aldarfjórðung.

Hinrik Gunnar Hilmarsson lézt 24.mars 2016. Hann var fæddur 28.júlí 1958 og hóf ungur að iðka golf
innan GR. Hann lagði sig sérstaklega eftir að kynna sér golfreglurnar og varð alþjóðlegur golfdómari í St.
Andrews árið 2000. Hann var dómari á fjölmörgum golfmótum og stóð fyrir námskeiðum í reglunum.
Hinrik starfaði á skrifstofu Golfsambandsins 2002 – 2007 og síðar hjá GR.

Kristjana Þórðardóttir lézt 13.apríl 2016. Hún var fædd 5.júlí 1924. Þegar íþróttahús ÍBR að
Hálogalandi varð leikfimishús Réttarholtsskóla og síðar Vogaskóla var Kristjana ráðin sem baðvörður í
stúlknatímum allt frá 1961 þar til húsið var rifið 1970.

Hreiðar Ársælsson lézt 23.september 2015. Hann var fæddur 20.nóvember 1929 og gekk ungur til liðs
við KR. Hann lék 14 leiktímabil með meistaraflokki KR í knattspyrnu, Íslandsmeistari 6 sinnum, 8 sinnum í
landsliðinu og 6 sinnum í úrvali Reykjavíkur. Eftir að knattspyrnuferlinum lauk tók hann að sér þjálfun
margra knattspyrnuliða, ÍBV, Vals, Víkings, en jafnhliða var hann knattspyrnudómari.

7

Jón Magnússon lézt 3.júlí 2016 en hann fæddist 20. mars 1928. Hann lauk laganámi við Háskóla Íslands
1955 og gegndi frá þeim tíma margvíslegum lögfræðilegum störfum. Hann var kosinn í Héraðsdóm ÍBR
1959 – 1962 og síðar varadómari 1962 – 1968.

Magnús Ólafsson lézt 24.júlí 2016. Hann var fæddur 8.febrúar 1943. Hann gerðist ungur félagi í KR,
fyrst í knattspyrnu en síðar var hann virkur í körfuknattleiksdeild félagsins sem stjórnarmaður í 14 ár.
Hann tók þátt í stofnun Júdófélags Reykjavíkur 1965, formaður í 15 ár frá árinu 2000 og formaður
Júdósambands Íslands í 11 ár eftir 2002, hafandi áður verið gjaldkeri sambandsins í 13 ár.

Atli Helgason lézt 24.ágúst 2016. Hann fæddist 9.nóvember 1930. Hann hóf ungur að æfa knattspyrnu
með fjölmennum hópi jafnaldra í KR. Atli hóf fljótlega að þjálfa yngsta flokk KR og á rúmlega fjögurra
áratuga ferli stóð hann að gerbreyttri þjálfun yngri flokka. Hann kom einnig að þjálfun yngsta flokks
Víkings og skapaði þar frábært lið.

Páll Halldórsson lézt 1.október 2016 en hann var fæddur 10.ágúst 1925. Páll var stjórnarmaður
frjálsíþróttadeildar KR 1944 – 1948, formaður 1947, sama ár var hann einnig formaður Íþróttafélags
stúdenta. Hann var þrívegis fulltrúi KR í FÍRR.

Reynir Ragnarsson lézt 22.október 2016 en hann var fæddur 6.desember 1947. Ungur hóf hann
skíðaiðkun í ÍR. Varð formaður skíðadeildar aðeins 17 ára, kosinn í framkvæmdarstjórn ÍBR 1988 og
formaður bandalagsins 1994 en því embætti gegndi hann næstu 15 árin. Reynir var fulltrúi bandalagsins í
ýmsum nefndum, bygginganefnd Skautahallar í Laugardal, rekstararnefnd Laugardalshallar, stjórn
Íslenskrar Getspár fyrir ÍSÍ og fleiri nefndum íþróttahreyfingarinnar.

Daníel Stefánsson lézt 28.október 2016 en hann var fæddur 1.október 1934. Hann hóf ungur að iðka
badminton hjá TBR, kosinn í stjórn félagsins 1977 og formaður þess 1982 – 1989. Samtímis var hann
starfsmaður félagsins en hann sá um verslun TBR til ársins 2016.

Þórarinn Eyþórsson lézt 19. janúar 2017 en hann var fæddur 23.mars 1937. Á yngri árum lék hann
knattspyrnu og handknattleik með Val og 25 ára gamall var hann kosinn formaður handknattleiksdeildar.
Ári síðar varð hann þjálfari meistaraflokks kvenna og þá hófst 10 ára sigurganga flokksins. Á 6 ára tímabili
vann flokkur þessi öll 18 mótin. Hann var einnig þjálfari meistaraflokks karla fram yfir 1980 með
frábærum árangri.

Þorsteinn Finnur Friðþjófsson lézt 28.janúar 2017 en hann var fæddur 24.febrúar 1940. Hann lék
knattspyrnu með Val frá 4.flokki og uppúr, síðar með meistaraflokki í 13 ár frá 1957 og varð á þeim tíma
bæði Íslands- og bikarmeistari. Hann var 9 sinnum valinn í Reykjavíkurúrvalið.

Ríkharður Jónsson lézt 14.febrúar 2017 en hann var fæddur 12.nóvember 1929. Um fjögurra ára skeið
1947 – 1950 lék hann með Knattspyrnufélaginu Fram, varð Íslandsmeistari með því félagi 1947, lék í 3
landsleikjum 1947-1949. Á þessum 4 árum lék Ríkharður 6 sinnum í Reykjavíkurúrvali auk 2 leikja í
úrvalsliði 2.aldursflokks á Akureyri í Íslandsmóti 2.flokks.
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Jóhannes Tryggvason lézt 4.mars 2017 en hann var fæddur 6.desember 1945. Þrátt fyrir að hafa misst
ungur annan handlegginn í vinnuslysi var hann alla ævi mjög virkur innan knattspyrnufélags Víkings.
Hann sat í mörgum stjórnum og var heiðursfélagi í Víkingi. Hann lék um 100 leiki með meistaraflokki
félagsins í knattspyrnu og lék einnig handknattleik með meistaraflokki félagsins. Hann starfaði ötullega
með skíðadeild Víkings á árum áður og var liðtækur kylfingur.

Ég vil biðja viðstadda að votta minningu þessara horfnu íþróttamanna virðingu með því að rísa úr
sætum.
Þá er komið að gestum að taka til máls, ég vil bjóða borgarstjóra Dag B. Eggertsson að taka til máls.
Dagur B. Eggertsson tekur til máls:
Formaður verðandi þingforseti og félagar íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík, ég vil í stuttu máli þakka
fyrir góð samskipti Reykjavíkurborgar og ÍBR. Þeir sem þekkja þá sögu má eiginlega segja að ÍBR hafi
orðið til að ákveðnu frumkvæði frá borgaryfirvöldum, en ég kann allavega söguna þannig að Bjarni
Benediktsson sem þá var borgarstjóri, var orðinn fúll og leiður yfir því að einstakar deildir og einstök
félög fylltu skrifstofuna hans frá degi til dags. Vegna þess að metnaðurinn var svo mikill og verkefnin svo
mörg að hann vildi koma skikki á þetta með því að íþróttahreyfingin í Reykjavík sameinaðist í einu
bandalagi þannig að fólk fengi vettvang til að forgangsraða brýnum úrlausnarefnum og borgin hefði einn
viðmælanda. Við getum svo velt fyrir okkur hvort þetta allt saman hafi gengið eftir. Þó eru það gríðarlega
mörg og mikilvæg verkefni sem ÍBR sinnir í borginni, nánast fyrir hönd borgarinnar, með borginni og í
samstarfi við borgina. Þetta var fyrir rúmum 60 árum, ef við lítum á stöðuna í dag. Hvort sem við lítum til
fjölda íþróttafélaga, fjölda iðkenda, fjölda íþróttamannvirkja sem hafa verið reist síðan þá er augljóst að
íþróttirnar hafa eflst frá ári til árs og hlutverk ÍBR er orðið ennþá mikilvægara en kannski nokkru sinni fyrr
gagnvart ekki bara borgaryfirvöldum heldur ekki síst gagnvart borgarbúum og þá í gegnum félögin, því
þau eru auðvitað hjartað í starfinu um alla borg. Ég vil hrósa formanni fyrir góða ræðu og ætla ekki að
endurtaka að það er tvennt sem leitar á hugann sem hann kom inná. Í fyrsta lagi þá held ég að það hafi
verið mjög mikilvægt að ná utanum nýjan samstarfssamning á milli borgarinnar og ÍBR til ársins 2019.
Bæði er mikilvægt fyrir félögin og ÍBR að hafa fastan grunn undir fótum en það tókst líka í þessum
samningi sem hafði frestast um eitt ár að ná utanum ýmis mál sem höfðu hangið yfir eins og
viðhaldsmál, frístundaaksturinn og fleira. Þar var líka sett inn ákvæði sem ég vil nefna alveg sérstaklega
og við eigum eftir vonandi að vinna ennþá meira og markvissar með, sem er ákvæði sem lítur að því að
félögin vinni með borginni í því að tryggja jöfn tækifæri allra barna í Reykjavík til þess að stunda íþróttir.
Við munum það öll eftir hrun að það var eitt af því sem var magnað, að finna það í samfélaginu að þegar
á bjátaði stóðum við saman og félögin fóru að leita allskyns leiða við að styðja aðeins við þennan, vera
með skiptimarkaði með notuð föt, skó eða annan búnað. Fólk tók almennt höndum saman um það að
tryggja jöfn tækifæri fyrir alla vegna þess að við vissum að margar fjölskyldur væru í misjöfnum málum.
Ég vil undirstrika að þó að núna séu meiri peningar í umferð, ýmsum gangi betur að þá verður munurinn
milli fólks kannski meiri en ekki minni heldur en áður og þá ríður á að almannahreyfingar og
borgaryfirvöld séu vakandi fyrir þessu verkefni, stigi inn, finni leiðir, liðki til o.sv. frv. Þetta hafa félögin
sýnt að þau gera með mjög miklum sóma, ég er ofboðslega stoltur af því, en ég er líka ánægður að þetta
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ákvæði fór inní samninginn og ég vonast til að eiga mjög gott samstarf við stjórn ÍBR og öll félögin í að
útfæra þetta. Við hækkuðum frístundakortið úr 35.000 á ári í 50.000 á ári það var til þess að fólk hefði
aðeins meira til að spila úr til þess að tryggja börnum sínum aðgengi að frístundastarfi. Það er örugglega
margt fleira sem kemur þarna til og höfum þetta hugfast í sameiningu. Ég vil í því samhengi nefna
risastórt samfélagslegt verkefni sem íþróttahreyfingin og íþróttafélögin í Reykjavík hafa leyst uppá tíu á
sirka tíu árum án þess að nánast sé talað um það eins og eðlilegt væri. Það er það að skipuleggja þjálfun
og starf sérstaklega með yngstu aldurshópunum þannig, að í nýrri úttekt á samfelldum skóladegi barna
þá fá félögin meira eða minna tíu yfir línuna fyrir það að í staðinn fyrir að krakkar í yngstu
æfingarhópunum séu fram eftir öllum kvöldum. Þá hefur tekist að skipuleggja þetta með frístundaakstri
og tímasetningum þannig að krakkarnir eru upp til hópa með samfelldan vinnudag og koma síðan heim
til þess að vera með fjölskyldum sínum. Fyrir þetta vil ég bara sérstaklega þakka því að ég held að þetta
sé ótrúlega mikilvægt og að þarna hafi verið einn af ósýnilegu þröskuldunum í þátttöku í frístundastarfi
hjá sumum börnum og þetta er kannski ein af ástæðum þess að við sjáum iðkendatölurnar vera að
hækka mjög víða og mikilvægt að þetta haldi áfram og þetta var ein af ástæðum þess að við bættum
aðeins í varðandi frístundaaksturinn því þó að við höfum skoðað þetta aftur og aftur hvort strætó gæti
komið inn hér og þar, og við skulum alls ekki útiloka það, þá held ég að frístundaaksturinn hafi að mörgu
leyti sannað sig og hugsanlega þurfum við að ræða við Grafarvog og önnur hverfi þar sem hann er ekki í
þessum mæli sem hann er annars staðar.
Númer tvö að þá vildi ég nefna stefnumörkum sem Ellert B. Shram, fyrrverandi forseti ÍSÍ og
landsliðsmaður og stórsjarmör, leiddi fyrir borgina sem lítur að heilsueflingu fyrir aldraða. Allir sem hafa
hitt Ellert síðasta eitt og hálfa ár vita allt um þetta því hann er einhver magnaðasti predikari og trúboði í
þessu efni sem ég hef nokkurn tímann fyrir hitt en þetta eru mjög góðar tillögur og fullt af ábendingum
sem við erum að vinna með ásamt sviðunum hjá borginni, meðal annars er alveg ótrúlega mikið í boði
fyrir eldra fólk þannig við ætlum að útbúa svona heilsukort þannig að aldraðir átti sig á því hvað þess er
að leita. En þessi hópur benti líka á annað og ég vil bara undirstrika það, eftir að hafa heyrt nöfn allra
þessara góðu og gengnu íþróttamanna og frumkvöðla, að við eigum risastóra árganga núna, eldra fólks
sem ólst upp við íþróttir, brennur fyrir íþróttir, veit það mætti hreyfa sig meira, elskar að hreyfa sig
mikið, elskar að hitta annað fólk og saknar stundum íþróttafélagsins síns. Félögin í borginni ættu að líta á
þennan hóp sem mikinn mannauð sem séu aufúsir gestir í félagsaðstöðunni. Þeir létta víða undir í alls
konar hlutum eins og skákkennslu og eftirliti með krökkum í skólunum og ég er viss um það að
einstaklingar sem eru þarna líka af mismunandi efnum, eru líka alveg til í að borga aðeins í baukinn hjá
félögunum t.d. bara með einföldum hlutum eins og að vera skráður sem virkur félagi, fara í gönguhóp
eða hvaðeina. Sum félögin eru auðvitað komin af stað með þetta og ég vil nefna tvö dæmi. Eldri
hópurinn með smekklega nafnið ÍRA var stofnaður innan ÍR, ég er ekki viss um að Bretum myndi falla
þetta alveg en gott og vel, allavega er þetta byrjað þarna. Fjölnir, eftir að við opnuðum þar nýja
fimleikahúsið, þá er kominn fimleikahópur eldra fólks. Alveg yndislegt. Það er auðvitað sundleikfimi og
svo framvegis en ég held að þetta sé bara til þess að styrkja íþróttahreyfinguna sem almannahreyfingu,
sem almannaheillasamtök, að muna eftir eldra fólkinu. Það er mjög áhugasamt og sumt af því á pening.
Aðeins að mannvirkjamálunum. Þau eru auðvitað fyrirferðarmikil í samskiptum borgarinnar og
félaganna. Það hefur gengið býsna vel að semja og endursemja um hvern samninginn á fætur öðrum.
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Sumir þeirra hafa verið með okkur nokkuð lengi og við erum með nokkra hópa í gangi með öðrum
félögum þar sem nýjar þarfir hafa bankað á eða þarf að huga að framtíðinni. Þessi mál eru í góðum og
traustum farvegi og Ómar Einarsson hefur unnið þrekvirki í að leiða þetta. Ég á von á því og vonast til
þess að við komumst svo í lygnan sjó eða getum horft til framtíðar með flestum félögum áður en langt
um varir en vildi aðeins koma inn á það sem formaðurinn nefndi hér áður en það eru þarfir sem
sérsamböndin hafa verið að nefna. Það hafa verið nefndir litlir hlutir eins og tuttugu þúsund manna
yfirbyggður Laugardalsvöllur af hálfu KSÍ, það er talað um stækkun Laugardalshallarinnar, það er talað
um að skautasambandið taki yfir Skautahöllina sem ÍBR rekur, það er talað um nýjan frjálsíþróttavöll,
alþjóðlegan frjálsíþróttavöll fyrir frjálsar íþróttir. Allt eru þetta brýn mál, áhugaverð á sinn hátt en kosta
mjög mikla peninga og það heyrist alltof sjaldan í þessari umræðu að það sé þó sjálfsagt mál að ríkið stígi
kröftuglega inn og leggi til þessara þjóðarleikvanga eins og hefur verið gert einu sinni í Íslandssögunni
sem var hvað? Jú þjóðarleikvangurinn í skíðaíþróttum á Akureyri. Íþróttahreyfingin í Reykjavík þarf að
átta sig á því að frammi fyrir þessum stóru verkefnum, ef það verður einhvern veginn niðurstaðan
hvenær sem þessu verður nú ráðið til lykta að þetta eigi fyrst og fremst að koma úr borgarsjóði,
einhverjar svona fjárveitingar, að þá verður miklu minna til skipta fyrir börn og unglinga í starfinu hér og
þeirrar uppbyggingar sem við brennum fyrir ekki satt. Þannig að ég vildi bara nefna þetta. Við höfum
staðið svolítið stíft á þessu að ríkið verði að koma að ef það á að byggja niður á Laugardalsvelli að þá
verður ríkið að koma að og leysa úr málefnum frjálsíþróttanna og taka svolítið ábyrgð á KSÍ verkefninu
þó að við séum opin fyrir því. Sama gildir líka um þarfir HSÍ og KKÍ. Við erum opin fyrir þeim verkefnum
en finnst eðlilegt að ríkið komi svolítið duglega að þessu og ég vonast eftir góðu samstarfi
íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík í þessu vegna þess að þetta er auðvitað sameiginlegir sjóðir. Þannig
var það. Þetta voru u.þ.b. atriðin sem ég vildi fara yfir og ég vildi að lokum sérstaklega fagna því að
formaður nefndi hér áherslur og átak þegar kemur að fordómum og rasisma. Þessi mál hafa sem betur
fer ekki verið áberandi á yfirborðinu þegar íþróttahreyfingin í borginni er annars vegar en það eru
undirstraumar og umræður í samfélaginu þannig að ég held að þetta sé hið besta mál að setja þetta upp
á borð og byrja að ræða þetta áður en þetta fer að verða vandamál og kannski hafa það í huga að bjóða
þeim sem hugsanlega líður eins og þeir séu ekki velkomnir á æfingar eða inn í félögin og passa upp á það
að allir finni að þeir eiga heima í íþróttahreyfingunni í Reykjavík. Gott frumkvæði, verum tilbúin að taka
þátt, þetta er klárlega eitthvað sem hefur verið stórt mál hjá íþróttahreyfingunni alþjóðlega og getur
orðið það hér en við skulum taka á þessu áður en þetta verður að einhverju sem er erfitt að eiga við. Ég
óska ykkur bara aftur til hamingju og það er gaman að fá að vera með ykkur.
Takk fyrir.
Þá tekur til máls Sigríður Jónsdóttir, stjórnarmaður ÍSÍ.
Borgarstjóri, formaður og ágætu þingfulltrúar, ég get tekið undir orð formannsins hérna áðan. Ég ætla að
byrja á því að flytja ykkur kveðjur forseta ÍSÍ, Lárusar Blöndal sem gat ekki komið hingað og ávarpað
ykkur í dag þannig að það kom í minn hlut og sömuleiðis ætla ég að flytja ykkur kveðjur
framkvæmdastjórnar og framkvæmdastjóra sem reyndar er hér í salnum. Ég ætla að byrja á því að þakka
stjórninni og starfsfólki ÍBR fyrir samstarfið á liðnum árum. Ég á náttúrulega ekki að þakka bara stjórn og
starfsfólki heldur líka ykkur ágætu þingfulltrúum fyrir það sem þið leggið af mörkum til íþróttanna í
Reykjavík. Ég þarf nú ekki að endurtaka það sem fram hefur komið hér í máli formanns og borgarstjóra
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en það er hvergi á landinu jafn mikil gróska í íþróttum eins og er hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er svo
sem ávaxtað að óskar okkur Reykvíkingum til hamingju með þau mannvirki. Það er bara þannig að hvar
sem við komum, þegar ný íþróttamannvirki eru byggð að það er ekki fyrr búið að taka þau í notkun að þá
eru þau orðin það uppbókuð að það þarf meira pláss. Við hjá ÍSÍ við höfum nú tekið púlsinn á
íþróttastarfinu á landinu og ferðast um landið og skoðað íþróttamannvirki hér og þar á landsbyggðinni
og það er samróma álit okkar að það er einstaklega vel að því staðið og í raun og veru er það þannig að
þegar ungt fólk velur sér búsetu þá horfir það til þess hvernig búið er að íþróttamannvirkjum og aðstöðu
fyrir börn og unglinga. Hér í Reykjavík, ekki gleyma því að við Íslendingar erum ekki nema rúmlega
þrjúhundruð þúsund og á höfuðborgarsvæðinu hundrað og eitthvað þúsund, en þegar við fáum erlenda
gesti sem koma hingað og við keyrum þau hérna um Reykjavíkursvæðið þá trúir fólk þessu einfaldlega
ekki. Ég held að maður eigi að þakka fyrir það sem verið hefur gert þó að sé alltaf þannig að maður vilji fá
eitthvað meira.
Ég ætla að byrja á því sömuleiðis að þegar við vorum hér á síðasta þingi ÍBR þá stóð til að standa hér fyrir
smáþjóðaleikum í Laugardalnum og ég ætla bara að nota tækifærið og loka þessu, þó að það sé liðin tvö
ár síðan, að þakka ykkur fyrir samstarfið. Þessir leikar hérna í Reykjavík tókust alveg einstaklega vel og
við vorum mjög hreykin af Laugardalnum og öllum þeim mannvirkjum sem hér eru og ég held að við
höfum mótað stefnuna, þetta voru litlir ólympíuleikar í raun og veru, svona „miniature“ fyrirgefið að ég
sletti. Ég ætla sömuleiðis að óska ykkur ÍBR, því að það eru aðrir leikir sem eru búnir að festa sig í sessi í
Reykjavík og það er Reykjavik International Games eða RIG, sem eru haldnir í janúar á hverju ári. Vil óska
ykkur félögunum hér til hamingju með þessa leika, ég hef orðið þeirri ánægju aðhljótandi að heimsækja,
koma og sjá þessa viðburði og þetta er komið til að vera. Útlendingar og erlendir íþróttamenn sækjast
eftir því að koma til Reykjavíkur til þess að taka þátt í þessum leikum. Þegar þeir byrjuðu þá var þetta
ekkert vandamál, þá var ekkert vandamál að fá gistiaðstöðu í Reykjavík svona í lok janúar. Þetta var
svartasta skammdegið og maður spyr bara hver vill koma hingað á þessum tíma en viti menn það koma
miklu fleiri en við getum í raun tekið á móti þannig að ég heyrði að það hafi verið virkilega vandasamt að
finna gistipláss fyrir allt íþróttafólkið útaf öðrum ferðamönnum sem koma til landsins á þessum tíma.
Þetta eru bara hlutir sem mér finnst rétt að minnast á og þakka fyrir það sem verið hefur gert. Ég hef
sjálf verið í forsvari fyrir þróunar- og fræðslusvið ÍSÍ. Fræðslumál í víðustu merkingu eru mér mjög
hugleikin ég hef bara þá bjargföstu trú að þekking sé undirstaða framfara og ef það er gott íþróttastarf í
grasrótinni sem byggt er á þekkingu þá leiðir það af sér sjálfkrafa afreksíþróttafólk. Við í samvinnu við
meðal annars ÍBR stöndum fyrir ýmsum fræðsluviðburðum. Við erum að taka á ýmsum hlutum sem
koma upp í samfélaginu með fræðsluerindum og ráðstefnum og erum í góðu samstarfi varðandi
ráðstefnu sem við höldum í tengslum við RIG leikana. Við bjóðum upp á og auglýsum hér reglulega styrki
fyrir þjálfara og hvetjum einfaldlega til að sækja um þessa styrki. Ég sem hér stend er fulltrúi ÍSÍ í
Íþróttanefnd ríkisins og þar eru sömuleiðis þó að það séu ekki miklir peningar sem þar eru þá eru samt
sem áður endilega fyrir félögin að sækja um styrki frá íþróttasjóði. Þetta hjálpar til við ýmsa
uppbyggingu. Það eru gerðar miklar kröfur til okkar og kannski of miklar kröfur miðað við það að við
erum sjálfboðaliðar. Þetta er allt hobbyið okkar og áhugamál. Við erum nánast öll hér inni búin að taka
okkur frí úr vinnu eða komin beint úr vinnu til þess að taka þátt í störfum íþróttahreyfingarinnar, hvort
sem það er þetta þing eða störf í ykkar íþróttafélögum og ég hef þá trú að þetta sé leiðin. Það er að segja
að þetta sem rekur okkur áfram sé þessi bilaði áhugi okkar á íþróttum. Stundum skil ég ekki þennan
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áhuga en ég bara get ekkert að því gert, mér finnst þetta alveg svakalega skemmtilegt og að horfa á
íþróttir sem afþreyingu í sjónvarpi finnst mér mjög áhugavert og skemmtilegt, í raun og veru hvaða
íþrótt sem er. Kannski deili ég þessu með ykkur, ég vona það og er sannfærð um það að þeir fjármunir
sem við verjum til íþróttamála séu fjármunir sem vel er varið. Það var komið inn á það hérna áðan
varðandi t.d. bara könnun varðandi ungmenni og borgarstjóri benti á það hérna áðan og þakkaði fyrir og
hældi íþróttafélögunum í RVK fyrir hvernig þau standa að íþróttum fyrir börn og unglinga í samfelldum
skóladegi. Þetta er ekkert auðvelt, þetta er oft auðvelt á landsbyggðinni þar sem er oft einn grunnskóli
og öll börnin eru í sama íþróttafélaginu, að sameina þetta. Þetta er ekkert auðvelt í samfélagi eins og hér
í Rvk þar sem við erum með fjölmörg fjölgreinafélög og erum með ennþá fleiri skóla og það að reyna að
samræma þetta allt saman. Í könnun sem var nýlega gerð þá kom í ljós að það er yfir 60% barna og
unglinga í 8.-10. bekk sem eru í skipulögðu íþróttastarfi og þar sem ég þekki til eru nánast allir krakkar, ef
ég fer að skoða grunnskóla sem er í einhverju skipulögðu íþróttastarfi, það sýnir sig að þar sem börn og
ungmenni eru í skipulögðu íþróttastarfi þar er mælanlega minna um neyslu vímuefna og þetta þurfum
við að hafa í huga. Í einhverju er þetta skil á hagnaði frá okkur í okkar samfélag og hef þá trú að stór hluti
íþróttastarfsins hefur lagt sitt af mörkum í það að gera þetta líf okkar betra og skemmtilegra heldur en
það er.
Það var minnst hérna á þjóðarleikvang og mig langar aðeins að koma inn á það. Það er þannig að það var
vinnuhópur sem var fulltrúi úr ráðuneyti, frá ÍSÍ og frá ÍTR sem lagði fram tillögu um þjóðarleikvanga. Það
mál er nú til vinnslu í ráðuneytinu. Ég hef heyrt að það séu þar tillögur um það sem séu skilgreindir sem
þjóðarleikvangar að þar séu tillögur um það að ríkið komi með bein fjárframlög til viðhalds og einnig til
æfinga fyrir landslið. Það er bara jákvætt að fá þrýsting varðandi þetta mál frá ÍBR. Það var sömuleiðis
minnst áðan á afreksmiðstöðina, það er óumdeilt að við erum öll sammála um nauðsyn þess að hafa
afreksíþróttamiðstöð. Spurningin er einfaldlega getum við gert þetta án þess að það sé mjög fjárhagslega
íþyngjandi fyrir félögin í ekki bara borginni heldur landinu. Það er verið að horfa til íþróttamiðstöðva
mjög víða erlendis þar sem við erum með milljóna samfélög sem standa þar að baki og öfluga
rannsóknarháskóla. Nú er það þannig að sá hluti sem er kominn frá Laugarvatni til Reykjavíkur og við
leigjum að hluta til aðstöðu hér í Laugardalnum. Ég hef trú á að ef allir leggjast á eitt að við finnum flöt á
því máli. Það er óumdeilt, það er þörfin. Nú er íþróttaþing framundan í byrjun maí og eins og þið kannski
vitið þá höfum við barist fyrir því mjög ötullega hjá ÍSÍ að reyna að fá og auka fjárframlög til
afreksíþrótta. Það fengust vilyrði fyrir því og við höfum samið við ríkið um það. Það var nefnd sem lagði
fram tillögur um hvernig ætti að standa að úthlutun á þessu aukna fjárframlagi sem við fáum frá ríkinu
og ég vænti þess að á þinginu hjá ÍSÍ núna í maí að þá verði þetta mál rætt mjög ítarlega en við erum öll
sammála um það að reyna að verja þessum peningum eins vel og eins skynsamlega og réttlátt og okkur
kostur er. Þið sem hafið kynnt ykkur þetta aðeins að þar inni er að skilgreina afreksíþróttasérsambönd.
Sum sérsambönd eru með mjög öflugt afreksíþróttastarf sem er þá á heimsvísu á meðan önnur eru
kannski ekki jafn öflug en engu að síður að þetta íþróttafólk okkar sem er að leggja sitt að mörkum til
afreksíþróttanna það á bara skilið einfaldlega að við reynum að búa vel að því.
Ég ætla kannski ekki að hafa þetta lengra en ætla að nota tækifærið og þakka aftur formanni eða stjórn
ÍBR fyrir samstarfið á liðnum árum og ég vona að þetta þing sem verður hérna á eftir sett að það verði
okkur hér í Reykjavík til framdráttar og góðs á komandi árum. Takk fyrir mig.
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Ingvar: Ég þakka hlý orð í okkar garð og gestum fyrir ávörpin. Samkvæmt dagskrá þá tökum við núna 15
mínútna hlé. Það eru komnar smávegis veitingar hérna frammi, þá getum við aðeins spjallað og svo
kjósum við starfsmenn þingsins í beinu framhaldi af því. Takk.
18:00 Hlé – veitingar
18:15 Ingvar stígur í pontu og tekur til máls: Þing skal háð annað hvert ár á tímabilinu 1. febrúar til 1. júlí
í samræmi við þingsköp ÍBR og það skal boðað með tveggja mánaða fyrirvara. Fyrsta fundarboð fór út
22. janúar þannig að það er löglega til þessa þings boðað og það er því löglegt. Samkvæmt lögum er það
líka þannig að þau mál sem eigi að taka fyrir á þinginu skuli berast fjórum vikum fyrir þingsetningu og
sömuleiðis er talað um í lögunum þær upplýsingar sem fyrir þinginu eiga að liggja þ.e.a.s. dagskrá
þingsins og ársskýrsla. Það hefur legið fyrir núna síðasta hálfa mánuðinn, það eru semsagt ákvæði um að
það eigi að birta tveimur vikum fyrir þing. Við göngum þá til formlegrar dagskrár og fyrsta mál, það er að
kjósa Þingforseta og þingritara og hér er tillaga um að þingritarar verði Hrefna Hlín Sveinbjarnardóttir og
Áslaug Sigurðardóttir. Eru fleiri tillögur? Ef svo er ekki þá eru þær réttkjörnar sem þingritarar á þessu
þingi. Ingvar leggur til að Sigríður Jónsdóttir verði kosin þingforseti og er það samþykkt. Þriðja mál á
dagskrá er að kjósa þriggja manna kjörbréfanefnd og hér er tillaga um kjörbréfanefnd en það er
Þorgrímur Hallgrímsson sem formaður, Guðmundur Adolfsson og Svanhildur Ólafsdóttir. Fleiri tillögur?
Þá eru þau réttkjörin sem fulltrúar í kjörbréfanefnd og ég ætla að biðja kjörbréfanefnd um að taka nú
þegar til starfa og fara yfir kjörbréfin. Starfsmenn ÍBR munu aðstoða ykkur hérna frammi þar sem
kjörbréfin liggja fyrir og með leyfi þingsins ætla ég að halda áfram með þingstörf. Þegar kjörbréfanefnd
hefur lokið störfum gera þau grein fyrir störfum nefndarinnar. Þetta var, samkvæmt 14. grein laganna,
þriðja mál á dagskrá og þá er það fjórða mál á dagskrá en það er skýrsla stjórnar og reikningar þannig ég
ætla að gefa formanni orðið til þess að flytja skýrslu stjórnar. Ingvar gjörðu svo vel.
Forseti, kæru félagar. Ég ætla nú ekki að hafa langt mál ég talaði lengi hérna áðan og fór yfir helstu atriði
sem hafa brunnið á okkur undanfarin tvö ár og það sem við stöndum frammi fyrir. Það liggja fyrir þinginu
nokkrar tillögur sem verða kynntar hér á eftir, við förum svo í nefndirnar á eftir og klárum að móta
stefnuna. Hugmyndin var nú sú að hér liggur frammi skýrsla stjórnar og er búin að liggja í tvær vikur. Ég
fór yfir lykilatriðin áðan og ætlaði að láta þar við sitja og taka svo þátt í umræðum á eftir og svara
fyrirspurnum eins og þær koma upp. Takk.
Sigríður: Ingvar takk fyrir, eins og fram hefur komið þá hefur skýrslan legið frammi síðastliðinn hálfa
mánuðinn og allir hafa haft tækifæri til að kynna sér innihald hennar. Þannig að ég þakka formanni fyrir
snaggaralega skýrslu. Það er þá ársreikningur, er það ekki gjaldkeri sem kynnir ársreikning ÍBR? Lilja
gjörðu svo vel.
***Smá tæknivandamál***Frimmi, Lilja og Sigríður leysa úr því.
Lilja: Þingforseti, ágætu þingfulltrúar og aðrir gestir ég mun nú fara yfir ársreikning íþróttabandalagsins
fyrir árið 2016 en ársreikningur 2015 var kynntur á síðasta formannafundi. Þetta er samstæður
reikningur sem samanstendur af aðalsjóði ÍBR, Skautahöllinni og framkvæmdasviði. Samstæði
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reikningurinn er gerður í samræmi við lög og reglugerðir um ársreikninga og framsetningu og innihald
þeirra. Reynir okkar Ragnarsson var endurskoðandi ÍBR til mjög margra ára og við fráfall Reynis var
Eymundur Sveinn Einarsson, löggiltur endurskoðandi hjá Endurskoðun og ráðgjöf ehf, ráðinn
endurskoðandi ÍBR. Eymundur kannaði ársreikninginn að þessu sinni sem er ekki jafn víðtækt og
endurskoðun, auk þess sem kjörnir skoðunarmenn þeir Guðmundur Frímannsson og Sigurður Hall hafa
yfirfarið, samþykkt og áritað reikninginn. Ég ætla að lesa reikninginn í milljónum króna og vek athygli
ykkar á að fyrir aftan reikninginn í skýrslunni eru skýringar og sundurliðanir.
Lilja fer yfir ársreikning ÍBR sem er að finna í skjalinu „Ársreikningur ÍBR 2016 show“ skýringar og
sundurliðanir fyrir aftan reikning.
Lilja lýkur kynningu á ársreikningi ÍBR.
Sigríður: Lilja Sigurðardóttir hefur þá lokið máli sínu og kynnt ykkur ársreikninga ÍBR. Þá er orðið laust
um skýrslu stjórnar og reikninga og ég vil biðja þá sem óska að taka til máls að kynna sig og koma hér
upp. En orðið er laust um skýrslu stjórnar og reikninga. Nú ef enginn kveður sér hljóðs, já gjörðu svo
vel...
Snorri Þorvaldsson: Þingforsetar, góðir þingfulltrúar ég heiti Snorri Þorvaldsson og er frá Ármanni. Mér
finnst nú ekki hægt annað en að þakka þessari ágætu stjórn fyrir störfin undanfarin ár. Við þekkjum það
öll hérna sem erum í íþróttafélögunum að það er gott að leita til ÍBR. Mér finnst aftur á móti vera svolítið
skrítið, ég er nú búinn að vera á nokkrum þingum, að hérna voru íþróttafréttamenn og sjónvörp og
ljósmyndarar á hverju strái en nú er þetta bara allt saman í rólegheitunum og minnir helst á félag hérna í
Laugardalnum sem er ofarlega í stafrófsröð og er ekki talað mikið um það en vinnur vel og ágætlega.
Kannski er þetta bara svona hjá okkur en ég segi fyrir mitt leyti að ÍBR er nauðsynlegt, það vinnur mikið
fyrir okkur og þetta starfsfólk sem er hérna og þið í stjórninni standið ykkur vel og ég vil bara þakka fyrir
það. Takk.
Sigríður: Snorri Þorvaldsson hefur lokið máli sínu og orðið er enn laust undir þessum lið. Ef ekki fleiri
kveðja sér hljóðs þá er umræðu lokið og við göngum þá til atkvæðagreiðslu um reikninga ÍBR. Þeir sem
samþykkja reikinganna eins og þeir eru lagðir hérna fram. Ég ætla að biðja þá um að rétta, eru ekki
spjöldin gul og rauð? Já sýna mér gula spjaldið. Við erum að samþykkja reikningana eins og þeir liggja
fyrir. Er einhver á móti? Ef svo er ekki, ég ætla ekki að kalla eftir þeim sem sitja hjá en þeir eru
samþykktir með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við búin að afgreiða fjórða lið samkvæmt
dagskránni í lögum ÍBR og þá er kominn hér liður fimm sem er að leggja fram fjárhagsáætlun. Frímann
gjörðu svo vel.
Frímann: Þingforseti, þingheimur hugmyndin var nú sú að vera kannski ekki að eyða miklum tíma í að
lesa þessar tölur þær eru byggðar upp í grunninn eins og hefur verið undanfarin ár og er tekið tillit til
þeirra þátta sem útlit er fyrir að muni breytast eins og t.d. rekstur skautahallar og auðvitað aukning á
styrkjum frá borginni og það er svo sem lítið að frétta í því þannig að ég held að það sé lang
skynsamlegast að fela fjárhagsnefnd að fara yfir skjalið og vísa því þangað. Takk.
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Þingskjal 1
Fjárhagsnefnd

Íþróttabandalag Reykjavíkur
Fjárhagsáætlun
2017 og 2018

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir borgarsjóðs
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ,Lottó og Getraunir
Rekstrartekjur Skautahallar
Þjónustutekjur v/Reykjavíkurmaraþon
Rekstrartekjur Framkvæmdasjóðs
Aðrar tekjur og framlög
Fjármagnstekjur
Tekjur:

2017

2018

884.000
115.000
82.000
48.000
23.000
40.000
5.500

920.000
115.000
71.000
49.500
23.500
42.000
5.700

1.197.500 1.226.700

Rekstrargjöld
Úthlutaðir styrkir
Úthlutaðar Lottótekjur
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Ýmis íþróttatengd starfsemi
Rekstrarkostnaður Framkvæmdasjóðs
Rekstrargjöld Skautahallar
Vextir og fjármagnstekjuskattur
Afskriftir

833.000
98.000
120.000
25.000
18.000
68.000
5.000
16.000

Gjöld:

874.000
99.500
125.000
26.000
11.000
69.000
6.000
5.000

1.183.000 1.215.500

Hagnaður ársins

14.500

11.200

Sigríður: Takk fyrir Frímann, það eru hérna á borðunum þingskjölin sem liggja fyrir þessu þingi, þetta er
þingskjal 1 sem er fjárhagsáætlun fyrir árin 2017 og 2018 en það er kannski rétt að árétta það að þetta er
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í milljónum, þ.e.a.s. í þúsundum króna þessar tölur sem þarna eru, þannig að framlög og styrkir
borgarsjóðs fyrir árið 2017 eru áætlaðir 884 milljónir en ekki 884 þúsund en það kannski skýrir sig sjálft.
Þetta er þingskjal númer 1 og hér er tillaga um að í raun og veru gætum við opnað umræðu fyrir þetta
þingskjal en ég held að það sé skynsamlegt að leggja fram þá tillögu um að þessu verður vísað í
fjárhagsnefnd. Þeir sem samþykkja það vinsamlega gefið merki með handauppréttingu. Takk fyrir það,
þetta er samþykkt samhljóða. Það er spurning um önnur þingskjöl, hvort ég sem þingforseti á bara að
kynna þau hér í einum pakka til þess að flýta störfum þingsins.
Þingforseti leggur fram þingskjal 2 og leggur til að það verði sent til fjárhagsnefndar.

Þingskjal 2

Fjárhagsnefnd

Þjónustugjald aðildarfélaga til ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir að þjónustugjald
aðildarfélaga ÍBR til bandalagsins verði 125 krónur á hvern félaga, 18 ára og
eldri.
Greinargerð:
Um er að ræða 25% hækkun á gjaldi sem hefur verið óbreytt frá árinu 2011. Þessi
hækkun er í samræmi við almennar verðlagshækkanir.
Þá vildi ég biðja ykkur um að skoða þingskjal númer 2 en samkvæmt lögum þá er fjárhagsáætlun og
þjónustugjöld félaganna inni í þessum lið. Þingskjal númer 2 tekur á þjónustugjaldi aðildarfélaga til ÍBR
og tillagan hljóðar svo: 48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir að þjónustugjald aðildarfélaga
ÍBR til bandalagsins verði 125 krónur á hvern félaga, 18 ára og eldri. Það fylgir svo stutt greinargerð með
þessu. Það er svo tillaga um að þessu sé vísað til fjárhagsnefndar. Þeir sem samþykkja það, án umræðu
hér á þessu stigi málsins vinsamlega gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
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Þingskjal 3
Laganefnd

Tillaga um breytingu á lögum ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir eftirfarandi breytingar á
lögum ÍBR:
Breytingar á 8. grein og 20. grein vegna sérráða þar sem lagt er til að yfirstrikaður texti
falli út:
8. grein
Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum tíma, skal framkvæmdastjórn ÍBR, ef
þörf krefur, boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.
Til að framfylgja eftirlitsskyldu sinni skal ÍBR hafa fullan aðgang að bókhaldi og
fylgiskjölum sambandsaðila sinna og ef ástæða þykir til getur framkvæmdastjórn tilnefnt
sérstakan skoðunarmann reikninga fyrir aðildarfélag/sérráð og fyrirskipað ítarlega
rannsókn á fjárreiðum viðkomandi aðila. Aðildarfélag/sérráð getur krafist þess að ÍBR feli
löggiltum endurskoðanda að kanna bókhaldsgögnin.
20. grein
Stofna má sérráð sem fjallar um sérfræðileg málefni íþróttagreinar innan ÍBR. Um
starfsemi sérráðs skal gera starfsreglur sem samþykktar eru af framkvæmdastjórn ÍBR
og kynntar viðkomandi sérsambandi. Endanleg niðurröðun móta á bandalagssvæðinu
og val keppenda á utanhéraðsmót er háð samþykki framkvæmdastjórnar ÍBR, ef um er
að ræða lið, sem keppir í nafni bandalagsins eða Reykjavíkur. Sérráð lúta fjárhagslegri
yfirstjórn ÍBR. Þau sérráð sem hafa sjálfstæðan fjárhag, með samþykki
framkvæmdastjórnar ÍBR, skulu skila ársreikningi til hennar. Fyrir 15. apríl ár hvert skal
sérráð senda til ÍBR skýrslu um starfsemi síðasta árs og ársreikningi ef við á. Hafi
skýrslur þessar ekki borist fyrir 1. júní missir ráðið rétt sinn til að tilnefna fulltrúa á þing
ÍBR.
Skýring: Með þessari breytingu munu sérráð ekki lengur hafa sjálfstæðan fjárhag og
þurfa þar með ekki lengur að skila ársreikningi.
Breyting á 14. grein varðandi þing ÍBR þar sem lagt er til að yfirstrikaður texti falli út og
undirstrikaður komi inn þar sem við á:

18

14. grein
Dagskrá þingsins skal vera þessi:
1.
Þingsetning
2.
Kosning fyrsta og annars þingforseta og fyrsta og annars þingritara.
3.
Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
4.
Lagt fram og rætt: Skýrsla stjórnar og ársreikningar og atkvæði greidd
um þá.
5.
Fyrri umræða um fjárhagsáætlun yfirstandandi árs og næsta árs og
þjónustugjald félaganna.
6.
Fyrri umræða um lagabreytingar, sem liggja fyrir. Laganefnd kjörin til að
athuga breytingar fyrir síðari fund þingsins aðra umræðu.
7.
Umræða um stefnumótun og starfsáætlun ÍBR.
8.
Ræddar tillögur og mál, sem liggja fyrir.
9.
Kosnar tvær 5 manna þingnefndir: fjárhagsnefnd og allsherjarnefnd.
ÞINGHLÉ
10.
11.

Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla.
a) Kosinn formaður ÍBR.
b) Kosnir þrír stjórnarmenn af sex úr fráfarandi stjórn.
c) Kosnir þrír stjórnarmenn.
d) Kosnir tveir varamenn.
e) Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara.
f) Kosin þriggja manna kjörnefnd og einn til vara sbr. 8. grein.
g) Kosnar fastanefndir, er þingið ákveður.
[12.] Lýst fjölda fulltrúa aðildarfélaga til íþróttaþings og kosnir viðbótarfulltrúar
samkvæmt 16. gr.
12.
Önnur mál.
13.
Þingslit.
Þingið skal standa a.m.k. tvo daga. Þingið skal móta stefnu ÍBR, a.m.k. til næstu
tveggja ára með því að ákveða þá málaflokka, sem leggja ber áherslu á í starfi
framkvæmdastjórnar. Öllum stærri málum, sem þingið fær til meðferðar, skal vísað til
nefnda og starfa þær á milli funda. Allar kosningar skulu vera bundnar og skriflegar, séu
fleiri tilnefndir en kjósa skal. Verði atkvæði jöfn, ræður hlutkesti.
Komi til þess að fleiri séu í kjöri en sæti eru fyrir skulu þeir eiga þess kost að bjóða sig
fram til annars embættis ef þeir bíða lægri hlut í kosningu.
Í sambandi við þingið má flytja erindi og hafa íþróttasýningar, eftir því sem tími er til.
Skýring:
Með fyrri breytingunni er verið að laga lögin að því sem verið hefur raunin í mörg
undanfarin ár þ.e. að vísa aðgerðinni til stjórnar. Það er skýrt kveðið á um aðferðina við
að skipta fulltrúum milli félaga í 16. grein og því alger óþarfi að taka hana fyrir á hverju
þingi.
Með síðari breytingunni er mögulegt að halda þing ÍBR á einum degi.
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16. grein
Fulltrúa ÍBR á Íþróttaþing skal kjósa á bandalagsþingi. Framkvæmdastjórn ÍBR útdeilir
fulltrúum á Íþróttaþing.
Á héraðssambandið rétt á fulltrúafjölda, sem miðast við hlutfall fjölda félagsmanna ÍBR
af heildarfjölda félagsmanna ÍSÍ síðasta starfsár fyrir Íþróttaþing.
1)

2)
3)
4)

Séu félagsmenn ÍBR færri en 10.000, skal fyrst kjósa koma einn fulltrúia
frá framkvæmdastjórn, tveir tvo, ef félagsmenn eru frá 10.000 til 19.999,
þrjá þrír, ef félagsmenn eru frá 20.000 til 29.999 og fjórir fjóra, ef
félagsmenn eru 30.000 eða fleiri. Á sama hátt skulu koma jafnmargir
varamenn kosnir.
Hverfafélögin skulu síðan tilnefna einn aðalfulltrúa hvert.
Íþróttafélögin skulu síðan tilnefna aðalfulltrúa í hlutfalli við fjölda
þingfulltrúa sinna á þingi ÍBR uns tilskyldum fulltrúafjölda er náð, og skal
miðað við reglur um hlutfallskosningar.
Varafulltrúar á Íþróttaþing, jafnmargir aðalfulltrúum, skulu valdir þannig:
a)
Fyrst komi einn varafulltrúi frá hverju aðildarfélagi ÍBR sem hefur
tilnefnt aðalfulltrúa án þess að fá fulltrúa kjörinn í röð sem ræðst
af fjölda þingfulltrúa á þingi ÍBR.
b)
Þá varafulltrúa sem þá eru á eftir að kjósa, skal velja eftir sömu
reglu og aðalfulltrúar eru valdir.

Berist ekki tilnefningar til bandalagsþings frá einhverjum aðildarfélögum, skal þingið
kjósa stjórn ÍBR velja fulltrúa til þess að fylla tölu fulltrúa bandalagsins á íþróttaþing.
Þau félög sem ekki senda fulltrúa á þing ÍBR, fyrirgera rétti sínum til að senda fulltrúa á
Íþróttaþing.
Skýring:
Hér er lagt til að færa lögin nær því sem er orðið venja í dag. Mörg undanfarin þing
hefur þingheimur samþykkt að fela stjórn að skipta fulltrúum á Íþróttaþing enda er
skýrt kveðið á um hvernig það skuli gert í lögum bandalagsins. Auk þess er þing
ÍBR jafnan haldið nokkru áður en Íþróttaþing fer fram og því erfitt að tryggja að þeir
sem væru tilnefndir yrðu örugglega „þingfærir“ þegar að því kemur. Fræðilega séð er
einnig mögulegt að þing ÍBR fari fram á eftir Íþróttaþingi og þyrfti þá að boða til
aukaþings til að ákveða fulltrúa á Íþróttaþing.
Sigríður: Þingskjal númer þrjú. Þá kannski ætti Frímann, sem framkvæmdastjóri að kynna það en það eru
tillögur að lagabreytingum. Flutningsaðili er framkvæmdastjórn ÍBR og hér eru tillögur um breytingar á 8.
grein og 20. grein sérráða þar sem lagt er til að ákveðinn hluti texta falli út þannig ég held að ég gefi þér
orðið framkvæmdastjóri. Þú kynnir þá þessar tillögur hér áður en við vísum þeim til laganefndar.
Frímann: Takk fyrir Sigga, ég ætla að reyna að fara stuttlega yfir þetta. Aðalbreytingarnar lúta að því að
við erum sem sagt að leggja það til að sérráðin verði sem sagt ekki lengur með sjálfstæðan fjárhag. Þetta
hefur verið opið núna í lögunum en nú erum við sem sagt að taka þetta og höfum í raun átt vinnu innan
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stjórnar ÍBR og átt fundi líka með sérráðunum, mér heyrist svona almennt vera samhljómur um það að
gera þetta þannig að ráðin þurfa þá í framtíðinni ekki að halda einhvern sérstakan aðalfund þar sem er
lagður fram ársreikningur og slíkt heldur að fjármunirnir fari bara í gegnum ÍBR og ráðin komi til okkar og
leggi fram áætlun um hvað þau ætli að gera og hún er samþykkt eftir atvikum o.s.frv. Þarna er í rauninni
bara verið að leggja grunninn að því og þið sjáið þarna í 20. greininni, þá er sem sagt strikað yfir þau
sérráð sem hafa sjálfstæðan fjárhag með samþykki framkvæmdastjórnar ÍBR skulu skila ársreikningi til
hennar. Það er þá, með því sem ég sagði, óþarfi. Og að sama skapi þarna aðeins neðar “ársreikning ef við
á” það er tekið út þá. Ég tek það fram að það er alls ekki verið að tala um það að það sé ekki haldinn
fundur með þessum félögum sem eru innan ráðanna heldur bara það að peningamálin verða tekin út af
þessu leytinu til. Síðan er líka verið að tala um í 14. greininni breytingar sem varða það að við erum
semsagt að leggja það til að sé möguleiki að halda þingið á einum degi. Þannig að við getum hisst hér á
laugardagsmorgni eða hvað það nú er og klárað eftir hádegi eða eitthvað svoleiðis, eftir því hvað það er
mikið sem liggur fyrir þingi. Þetta hefur ekki verið heimilt hingað til því eins og þið sjáið þá stendur
þarna: „Þing skal standa a.m.k. 2 daga.“ Það er lagt til að þetta orðalag detti út og þannig sé möguleiki á
því að halda þetta á einum degi ef menn vilja. Síðan er þarna aðeins neðar, og það er kannski örlítið
flóknara mál, varðandi þann háttinn sem við höfum á að velja fulltrúa á íþróttaþing. Þetta hefur verið
þannig í gegnum allavega það sem ég man eftir að ég hef komið hérna upp í pontu og sagt „Plís leyfið
mér að raða þessum fulltrúum einn og þið samþykkið bara að ég geri það eða við og stjórnin en orðanna
hljóðan sem er hérna í lögunum hefur alls ekki verið praktiseruð. Það hefur bara verið fengið leyfi til þess
að gera þetta svona og þið hafið síðan fengið ykkar fulltrúa inn, alveg eins og lögin segja til um. Þau eru
mjög skýr um það hvernig eigi að skipta þessu og við höfum enga heimild til að fara út fyrir það en verkið
sjálft það hefur aldrei verið hægt að vinna það fyrir okkar þing allavega ekki undanfarin ár vegna þess að
íþróttaþingið er oftast haldið á eftir okkar þingi. Það löngu eftir að menn vita t.d. ekki hvort þeir geti
mætt í fyrsta lagi. Það er líka fræðilegur möguleiki á því að Íþróttaþingið sé haldið á sínum tíma og við
megum halda okkar þing alveg fram í júlí þannig að við gætum, ef við værum í þeirri stöðu ef það kæmi
eitthvað upp á að við gætum hreinlega ekki klárað þetta. Svo gæti líka verið að við höldum þingið það
snemma að við séum ekki komin með upplýsingar frá ÍSÍ um hversu marga fulltrúa við eigum þannig að
það er ýmislegt sem mælir með því að við höldum okkur við laganna hljóðan sem er hérna í okkar lögum,
hvernig eigi að skipta þessu og að það sé bara eitt af okkar verkefnum eins og margt annað en að það sé
ekkert endilega regla um það að við séum að samþykkja þingfulltrúann og hvað hann heitir og allt það á
þessu þingi eins og í raun og veru er krafan. Ég vona að þið skiljið hvað ég er að fara með þessu. Það er
þá lagt til að þessi setning hérna: „fulltrúa ÍBR á Íþróttaþingi skal kjósa á bandalagsþingi“, að sú aðgerð
sé bara tekin út því að hún er bara listuð upp hvernig það á að gerast í þessum lögum hér á eftir og það
eru útstrikanir sem eiga við að breyta aðeins orðalaginu svo að það passi við það fyrirkomulag. Síðan
stendur þarna aðeins neðar: „berist ekki tilnefning til bandalagsþings frá einhverjum
aðildarfélögum,“ þetta er óþarfi þar sem við þingið erum ekki að óska eftir þessu, „skal þingið kjósa“, þá
er eðlilega þingið ekki að fara að kjósa neitt því að stjórnin velur þetta eftir lögunum. Þannig að þetta er
semsagt breyting sem varðar kjör fulltrúa á Íþróttaþingi. Ég vona að þetta hafi verið skýrt hjá mér, en
spyrjið endilega ef þetta var eitthvað óljóst.
Sigríður: Takk fyrir þetta Frímann. Orðið er laust um þessa tillögu ef einhver óskar að taka til máls. Ef svo
er ekki, þá er hér tilllaga um að þingskjali 3 verði vísað til laganefndar. Þeir sem samþykkja það mega
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vinsamlega gefa merki með gulu spjaldi. Ég sé að þetta er samþykkt samhljóða. Ég sé að kjörbréfanefnd
hefur lokið störfum þannig að ég ætla að biðja formann kjörbréfanefndar að koma hingað upp og gera
grein fyrir störfum nefndarinnar.
Guðmundur: Þingforsetar, þingfulltrúar með rétt á þingi ÍBR eiga 151 fulltrúa en í dag eru 74 mættir og
við erum búin að yfirfara bréfin og þau eru öll rétt. Við leggjum til að þetta verði samþykkt.
Sigríður: Þá liggur hér fyrir tillaga frá kjörbréfanefnd um að þau kjörbréf sem liggja hér fyrir verði
samþykkt. Þið sem samþykkið það gefið merki með gula spjaldinu. Þetta er samþykkt samhljóða. Takk
fyrir. Þá þökkum við kjörbréfanefnd fyrir sín störf.

Þingskjal 4
Allsherjarnefnd

Stefna og starfsáætlun stjórnar ÍBR
fyrir starfsárin 2017 og 2018.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir eftirfarandi stefnu og
starfsáætlun framkvæmdastjórnar ÍBR fyrir starfsárin 2017 og 2018:
Á grunni samstarfssamnings við Reykjavíkurborg verður unnið að ýmsum verkefnum
sem þar er kveðið á um svo sem gerð afreksstefnu fyrir Reykjavík, skoðun á kostnaði
félaganna við þjálfun barna og unglinga, rýnt í launakostnað vegna mannvirkja, viku- og
æfingafjöldi í mannvirkjum skoðaður o.fl.
Lögð verður áhersla á að leita leiða með Reykjavíkurborg að tryggja fé til
viðhaldsverkefna hjá íþróttafélögunum.
Áfram verða gerðar kannanir á íþróttastarfi og þannig aflað upplýsinga sem nýtast til að
leggja frekari línur í starfinu, hvar þurfi helst að styðja við og hvernig staða félaganna í
Reykjavík er miðað við annarsstaðar. M.a. verður áfram unnið að því að gera
samanburð milli sveitarfélaga varðandi aðstöðu til íþróttastarfs. ÍBR beiti sér fyrir því að
íþróttavísar verði skilgreindir og birtir. Tilgangur íþróttavísa verði að veita yfirsýn yfir
stöðu íþróttastarfs s.s. þátttöku, þjónustu, fjárframlög og mannvirki.
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Á starfstímabilinu er stefnt að því að bjóða þeim sem starfa í íþróttahreyfingunni í
Reykjavík að taka þátt í ýmsum námskeiðum og fyrirlestrum sem höfða til mismunandi
hópa s.s. starfsmanna, stjórnarmanna, þjálfara, foreldra o.fl.
Einnig verði horft til þess að auka enn frekar framboð á möguleikum til þátttöku í
íþróttum fyrir unglinga. Sérstaklega verði horft til þeirra unglinga sem vilja vera
þátttakendur í íþróttafélögunum en vilja ekki æfa oft í viku og hafa ekki hug á að verða
afrefsfólk í íþróttum en vilja iðka sína íþrótt í sínu félagi. Með eflingu Verkefnasjóðs ÍBR
opnast möguleikar á stuðningi við verkefni sem stuðla að þessu.
Íþróttafélög gegna mikilvægu hlutverki í mannlífi borgarinnar, sérstaklega í
nærsamfélaginu og er mikill og vaxandi áhugi hjá almenningi um þátttöku í hinum ýmsu
íþróttum. Íþróttafélögin hafa vilja og áhuga á því að svara kallinu og bjóða almenningi
upp á möguleika til iðkunar íþrótta í og við sín mannvirki og/eða í tengslum við
hefðbundnara starf félaganna. Í þessu sambandi er mikilvægt að tryggja eðlilega þróun
aðstöðu (mannvirkja og búnaðar). ÍBR mun leitast við að styðja við frumkvæði á þessu
sviði í samstarfi við félögin og Reykjavíkurborg og getur Verkefnasjóður ÍBR nýst í því
tilliti. ÍBR mun áfram sinna almenningsíþróttum borgaranna með útleigu íþróttatíma í
skólahúsum og með þátttöku í ýmsum verkefnum sem ætlað er að efla þátttöku
almennings í íþróttum. Þá verður unnið að heilsueflingu eldri borgara í samstarfi við
félögin og Reykjavíkurborg.
ÍBR mun áfram sjá um framkvæmd ýmissa viðburða sem eflt geta íþróttalíf í Reykjavík
og fært geta tekjur til íþróttastarfs í Reykjavík.
Leitast verður við að aðstoða eftir megni ungt og efnilegt íþróttafólk sem og íþróttafólk í
fremstu röð til þátttöku í mótum eða annarra verkefna sem ýtt geta undir enn frekari
árangur þeirra m.a. í gegnum Afrekssjóð ÍBR.
Starfsemi sérráðanna verður efld enn frekar með aukinni aðstoð frá skrifstofu ÍBR og
skipulag þeirra tekið til endurskoðunar.
Áfram verður unnið að inngöngu í UMFÍ en umsókn ÍBR að félaginu verður lögð fyrir
þing þess haustið 2017.
ÍBR vinni eftir stefnumótun og framtíðarsýn fyrir íþróttastarf í Reykjavík til ársins 2020 í
samstarfi við aðildarfélögin og Reykjavíkurborg. Á starfstímabilinu verði hafinn
undirbúningur að stefnumótun til ársins 2030. Áfram verður unnið að því að efla
jákvæða ímynd ÍBR sem hagsmunasamtaka íþróttafélaganna í Reykjavík og fagaðila í
íþróttamálum almennt. Mikilvægt er að koma á framfæri við borgaryfirvöld að ÍBR sé
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aðili sem hægt er að treysta til að vera ráðgefandi aðili um íþróttamál í borginni á
faglegan og skynsamlegan hátt. Jafnframt er mikilvægt að á hverjum tíma sé haldið
virku sambandi milli félaganna og stjórnar og starfsfólks ÍBR þannig að starf
bandalagsins endurspegli á hverjum tíma helstu þarfir félaganna og óskir um aðkomu
ÍBR að tilteknum málum.
Sigríður: Þá er komið að þingskjali 4 og það er stefna og starfsáætlun stjórnar ÍBR fyrir starfsárin 2017 og
2018. Á ég að fylgja þessu úr hlaði kannski? Þetta skjal og þessi gögn hafa nú legið fyrir síðasta hálfa
mánuðinn þannig að það hafa allir haft tækifæri á að kynna sér þau. Þá er hér tillaga um að vísa
þingskjali 4 til allsherjarnefndar. Þeir sem samþykkja þá tillögu vinsamlega gefa merki með gula
spjaldinu. Það er samþykkt samhljóða.

Þingskjal 5
Laganefnd

Tillaga um brottvikningu félaga.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir að víkja Íþróttafélaginu
Leiftra, Knattspyrnufélaginu Hómer, Íþróttafélaginu Einherjum, Íþróttafélagi
heyrnarlausra og Ungmennafélaginu R36 úr bandalaginu.

Greinargerð:
Samkvæmt lögum ÍBR, 6. grein, getur þing ÍBR tekið ákvörðun um að víkja félögum úr
bandalaginu geri þau ekki skil á skýrslum, ársreikningum og gjöldum eða hafi ekki
haldið aðalfund. Þessi félög hafa ekki staðið skil á þessum gögnum og ekki haldið
aðalfund í nokkurn tíma.
Sigríður: Þá er það þingskjal 5, við höldum áfram að fletta í gegnum þingskjölin. Þá er hér tillaga frá
framkvæmdastjórn ÍBR sem segir að það er tillaga um brottvikningu félaga úr ÍBR. Það er hér tillaga um
að víkja eftirfarandi félögum úr ÍBR það er íþróttafélagið Leiftur, knattspyrnufélagið Hómer,
íþróttafélaginu Einherjum, íþróttafélagi heyrnarlausra og ungmennafélaginu R36. Orðið er þá laust um
þessa tillögu eins og hún liggur hér fyrir. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið og það er
tillaga um að vísa þessu þingskjali 5 til laganefndar til umfjöllunar á vinnufundi í kvöld. Þeir sem
samþykkja það vinsamlega gefa merki. Takk fyrir, samþykkt.
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Þingskjal 6
Fjárhagsnefnd

Fjölnota íþrótta- og viðburðahús í Laugardal.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir að fela stjórn ÍBR að
kanna möguleika á að byggt verði fjölnota íþrótta- og viðburðahús í
Laugardal. Gerð verði fýsileikakönnun fyrir slíkt mannvirki og skoðað með
hvaða hætti hagkvæmast er fyrir íþróttahreyfinguna í Reykjavík að slíkt hús
verði rekið. Leiði könnunin og viðræður við Reykjavíkurborg og aðra
hagsmunaaðila í ljós að verkefnið sé talið fýsilegt þá skal stjórn ÍBR boða til
formannafundar þar sem næstu skref verða ákveðin, enda sé ekki verið að
stofna fjárhag ÍBR í hættu.
Greinargerð:
Stjórn ÍBR kynnti á formannfundi í nóvember s.l. hugmyndir að byggingu fjölnota
íþrótta- og viðburðahúss í Laugardal. Í Reykjavík er aðeins eitt knattspyrnuhús og fyrir
liggur að þörf er á öðru stóru knattspyrnuhúsi í borginni. Jafnframt liggur fyrir þörf
ýmissa greina um bætta aðstöðu. Laugardalurinn hefur af mörgum verið nefndur sem
fýsilegur kostur vegna staðsetningar. Slíkt hús myndi létta mjög á álagi við æfingar og
keppni í knattspyrnu í borginni en þar gæfist einnig kostur á því að bæta úr aðstöðu
fleiri íþróttafélaga og greina. Í mannvirkinu væri einnig hægt að skapa aðstæður til að
hýsa stórviðburði s.s. landsleiki eða alþjóðleg mót í mörgum íþróttagreinum með
miklum fjölda áhorfenda.
Gert er ráð fyrir að kostnaður við fýsileikakönnun geti numið allt að 10 milljónum króna.
Stefnt er að því að mynda vinnuhóp sem komi að undirbúningi verkefnisins.
Markmiðið er að uppbygging og rekstur hins nýja húss muni hafa umtalsverð jákvæð
áhrif fyrir rekstur íþróttahreyfingarinnar í borginni og á Íslandi heilt yfir.
Sigríður: Síðasta þingskjalið sem liggur hér fyrir er þingskjal 6 en það er þingskjal undir fyrirsögninni
„fjölnota íþrótta- og viðburðahús í Laugardal.“ Flutningsaðili er framkvæmdastjórn ÍBR. Ég ætla að lesa
tillöguna. **Les upp tillöguna orðrétt***. Orðið er laust um þessa tillögu örstutt. Ef enginn kveður sér
hljóðs þá er umræðum um hana lokið að þessu sinni og hér er tillaga um að henni verði vísað í
fjárhagsnefnd. Þeir sem samþykkja það gefa merki með gula spjaldinu. Þetta er samþykkt samhljóða.
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18:45 Kosning nefnda.
Sigríður stígur í pontu: Þá höfum við lokið að fara yfir þau þingskjöl sem liggja fyrir þessu þingi og það
eina sem eftir er áður en að við gerum þinghlé er að kjósa í starfsnefndir þingsins sem starfa hér í kvöld
þ.e.a.s. þá föstu fulltrúa sem hafa verið tilnefndir og við ætlum að kjósa í þessar nefndir hér í kvöld. Þá
ætla ég að lesa upp, ég skal gera það aftur, gera svo grein fyrir hvar, það kemur reyndar fram hérna á
eftir á næstu glæru hvar þessir nefndarfundir verða en það er hér. Nú verður þetta spennandi sko. Það
er laganefnd og hér er tillaga um Árna Jónsson, Jón Þór Ólason, Jónas Guðmundsson, Kjartan Örn
Kjartansson og Jón B. Stefánsson sem fulltrúa í laganefnd. Hér er tillaga um allsherjarnefnd, ég ætla ekki
að bera þetta til samþykktar fyrr en ég er búin að lesa þetta upp. Það er allsherjarnefnd það er Jónas
Sigurðsson, Árni Rúdolfsson, Guðrún Brynjólfsdóttir, Helgi Páll Þórisson og Málfríður Sigurhansdóttir. Og
í fjárhagsnefnd það er Haraldur Haraldsson, Sigurður Sveinbjörnsson, Feldís Lilja Óskarsdóttir, Þorbjörg
Gunnarsdóttir og Kristmundur H. Bergsveinsson.
Sigríður endurtekur nefndirnar með því að lesa upp öll nöfnin.
Það er komið hér upp á skjáinn. Fundarstörf þau eru hér í húsakynnum ÍSÍ hérna í íþróttamiðstöðinni það
er laganefnd sem starfar í sal A, fjárhagsnefnd inni í sal C og allsherjarnefnd í sal E. Þetta eru opnir
nefndarfundir þannig að þingfulltrúar eru endilega hvattir, þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í störfum
nefndarinnar, að mæta og fara út í húsnæði ÍSÍ. Auk þess hef ég verið beðin um að koma þeim
skilaboðum á framfæri að það er ýmislegt matarkyns þar þannig að þið sem farið þangað, þið munið ekki
svelta. Það er ein nefnd sem ég á eftir að lesa. Hún starfar út af kosningum (hættir við að lesa upp því
hun er bara a morgun)
Ágætu þingfulltrúar, þá höfum við lokið störfum þennan fyrri þingdag og þið sjáið hvar nefnidirnar munu
starfa hér í húsakynnum ÍSÍ og hér er blað þar sem nöfn allra þeirra fulltrúa sem við höfum tilnefnt. Ég
held að ég sé ekkert að biðja ykkur um að samþykkja þessi nöfn, held að það sé bara, má segja,
samþykkt. Þannig að það komi hér fram. En þá frestum við þingstörfum þangað til á morgun. Þingi er
frestað.
18:50-20:30

Opnir fundir nefnda
Fundarsalir ÍSÍ
Laganefnd – Salur A
Fjárhagsnefnd – Salur C
Allsherjarnefnd – Salur E

21:00 Nefndarstörfum lokið.
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Fimmtudagur 23. Mars 2018
Sigríður tekur til máls: Við göngum hér strax til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá er í raun og veru að
afgreiða þær tillögur sem liggja fyrir þessu þingi og við skipuðum eins og þið munið í gær í laganefnd,
allsherjarnefnd og í fjárhagsnefnd. Ég ætla að byrja á laganefndinni og bið formann laganefndar Árna
Jónsson að koma upp og gera grein fyrir störfum nefndarinnar.

Þingskjal 3
Laganefnd

Tillaga um breytingu á lögum ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir eftirfarandi breytingar á
lögum ÍBR:
Breytingar á 8. grein og 20. grein vegna sérráða þar sem lagt er til að yfirstrikaður texti
falli út:
8. grein
Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum tíma, skal framkvæmdastjórn ÍBR, ef
þörf krefur, boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.
Til að framfylgja eftirlitsskyldu sinni skal ÍBR hafa fullan aðgang að bókhaldi og
fylgiskjölum sambandsaðila sinna og ef ástæða þykir til getur framkvæmdastjórn tilnefnt
sérstakan skoðunarmann reikninga fyrir aðildarfélag/sérráð og fyrirskipað ítarlega
rannsókn á fjárreiðum viðkomandi aðila. Aðildarfélag/sérráð getur krafist þess að ÍBR feli
löggiltum endurskoðanda að kanna bókhaldsgögnin.
20. grein
Stofna má sérráð sem fjallar um sérfræðileg málefni íþróttagreinar innan ÍBR. Um
starfsemi sérráðs skal gera starfsreglur sem samþykktar eru af framkvæmdastjórn ÍBR
og kynntar viðkomandi sérsambandi. Endanleg niðurröðun móta á bandalagssvæðinu
og val keppenda á utanhéraðsmót er háð samþykki framkvæmdastjórnar ÍBR, ef um er
að ræða lið, sem keppir í nafni bandalagsins eða Reykjavíkur. Sérráð lúta fjárhagslegri
yfirstjórn ÍBR. Þau sérráð sem hafa sjálfstæðan fjárhag, með samþykki
framkvæmdastjórnar ÍBR, skulu skila ársreikningi til hennar. Fyrir 15. apríl ár hvert skal
sérráð senda til ÍBR skýrslu um starfsemi síðasta árs og ársreikningi ef við á. Hafi
skýrslur þessar ekki borist fyrir 1. júní missir ráðið rétt sinn til að tilnefna fulltrúa á þing
ÍBR.
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Skýring: Með þessari breytingu munu sérráð ekki lengur hafa sjálfstæðan fjárhag og
þurfa þar með ekki lengur að skila ársreikningi.
Breyting á 14. grein varðandi þing ÍBR þar sem lagt er til að yfirstrikaður texti falli út og
undirstrikaður komi inn þar sem við á:
14. grein
Dagskrá þingsins skal vera þessi:
1.
Þingsetning
2.
Kosning fyrsta og annars þingforseta og fyrsta og annars þingritara.
3.
Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
4.
Lagt fram og rætt: Skýrsla stjórnar og ársreikningar og atkvæði greidd
um þá.
5.
Fyrri umræða um fjárhagsáætlun yfirstandandi árs og næsta árs og
þjónustugjald félaganna.
6.
Fyrri umræða um lagabreytingar, sem liggja fyrir. Laganefnd kjörin til að
athuga breytingar fyrir síðari fund þingsins aðra umræðu.
7.
Umræða um stefnumótun og starfsáætlun ÍBR.
8.
Ræddar tillögur og mál, sem liggja fyrir.
9.
Kosnar tvær 5 manna þingnefndir: fjárhagsnefnd og allsherjarnefnd.
ÞINGHLÉ
10.
11.

12.
12.
13.

Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla.
a) Kosinn formaður ÍBR.
b) Kosnir þrír stjórnarmenn af sex úr fráfarandi stjórn.
c) Kosnir þrír stjórnarmenn.
d) Kosnir tveir varamenn.
e) Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara.
f) Kosin þriggja manna kjörnefnd og einn til vara sbr. 8. grein.
g) Kosnar fastanefndir, er þingið ákveður.
Lýst fjölda fulltrúa aðildarfélaga til íþróttaþings og kosnir viðbótarfulltrúar
samkvæmt 16. gr.
Önnur mál.
Þingslit.

Þingið skal standa a.m.k. tvo daga. Þingið skal móta stefnu ÍBR, a.m.k. til næstu
tveggja ára með því að ákveða þá málaflokka, sem leggja ber áherslu á í starfi
framkvæmdastjórnar. Öllum stærri málum, sem þingið fær til meðferðar, skal vísað til
nefnda og starfa þær á milli funda. Allar kosningar skulu vera bundnar og skriflegar, séu
fleiri tilnefndir en kjósa skal. Verði atkvæði jöfn, ræður hlutkesti.
Komi til þess að fleiri séu í kjöri en sæti eru fyrir skulu þeir eiga þess kost að bjóða sig
fram til annars embættis ef þeir bíða lægri hlut í kosningu.
Í sambandi við þingið má flytja erindi og hafa íþróttasýningar, eftir því sem tími er til.
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Skýring:
Með fyrri breytingunni er verið að laga lögin að því sem verið hefur raunin í mörg
undanfarin ár þ.e. að vísa aðgerðinni til stjórnar. Það er skýrt kveðið á um aðferðina við
að skipta fulltrúum milli félaga í 16. grein og því alger óþarfi að taka hana fyrir á hverju
þingi.
Með síðari breytingunni er mögulegt að halda þing ÍBR á einum degi.

16. grein
Fulltrúa ÍBR á Íþróttaþing skal kjósa á bandalagsþingi. Framkvæmdastjórn ÍBR útdeilir
fulltrúum á Íþróttaþing.
Á héraðssambandið rétt á fulltrúafjölda, sem miðast við hlutfall fjölda félagsmanna ÍBR
af heildarfjölda félagsmanna ÍSÍ síðasta starfsár fyrir Íþróttaþing.
1)

2)
3)
4)

Séu félagsmenn ÍBR færri en 10.000, skal fyrst kjósa koma einn fulltrúi
frá framkvæmdastjórn, tveir tvo, ef félagsmenn eru frá 10.000 til 19.999,
þrjá þrír, ef félagsmenn eru frá 20.000 til 29.999 og fjórir fjóra, ef
félagsmenn eru 30.000 eða fleiri. Á sama hátt skulu koma jafnmargir
varamenn kosnir.
Hverfafélögin skulu síðan tilnefna einn aðalfulltrúa hvert.
Íþróttafélögin skulu síðan tilnefna aðalfulltrúa í hlutfalli við fjölda
þingfulltrúa sinna á þingi ÍBR uns tilskyldum fulltrúafjölda er náð, og skal
miðað við reglur um hlutfallskosningar.
Varafulltrúar á Íþróttaþing, jafnmargir aðalfulltrúum, skulu valdir þannig:
a)
Fyrst komi einn varafulltrúi frá hverju aðildarfélagi ÍBR sem hefur
tilnefnt aðalfulltrúa án þess að fá fulltrúa kjörinn í röð sem ræðst
af fjölda þingfulltrúa á þingi ÍBR.
b)
Þá varafulltrúa sem þá eru á eftir að kjósa, skal velja eftir sömu
reglu og aðalfulltrúar eru valdir.

Berist ekki tilnefningar til bandalagsþings frá einhverjum aðildarfélögum, skal þingið
kjósa stjórn ÍBR velja fulltrúa til þess að fylla tölu fulltrúa bandalagsins á íþróttaþing.
Þau félög sem ekki senda fulltrúa á þing ÍBR, fyrirgera rétti sínum til að senda fulltrúa á
Íþróttaþing.
Skýring:
Hér er lagt til að færa lögin nær því sem er orðið venja í dag. Mörg undanfarin þing
hefur þingheimur samþykkt að fela stjórn að skipta fulltrúum á Íþróttaþing enda er
skýrt kveðið á um hvernig það skuli gert í lögum bandalagsins. Auk þess er þing
ÍBR jafnan haldið nokkru áður en Íþróttaþing fer fram og því erfitt að tryggja að þeir
sem væru tilnefndir yrðu örugglega „þingfærir“ þegar að því kemur. Fræðilega séð er
einnig mögulegt að þing ÍBR fari fram á eftir Íþróttaþingi og þyrfti þá að boða til
aukaþings til að ákveða fulltrúa á Íþróttaþing.
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Árni Jónsson uppi í pontu: Já góðan daginn Árni heiti ég. Við tókum fyrir 8. greinina, 20. greinina, 14. og
16. greinina í þingskjölunum og höfðum í raun engar athugasemdir við þetta. Við störfuðum hratt og
örugglega og gekk allt vel. Við leggjum til að þessar breytingartillögur á lögunum verði samþykktar. Það
er þá bara spurning hvort framkvæmdastjóri komi og geti fylgt því aðeins eftir en ekki nema það séu
fyrirspurnir.
Sigríður: Árni Jónsson hefur lokið máli sínu og kynnt ykkur niðurstöður laganefndar sem leggur til að
þessar tillögur verði samþykktar. Það er hefð fyrir því að bera upp hverja grein fyrir sig samþykkja það en
þar sem engar athugasemdir hafa fram komið þá ætla ég með leyfi þingsins, að fá að leggja þetta upp
allt í einu. Hún les upp greinarnar og hverju tillögurnar munu breyta.

Tillaga um breytingu á lögum ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir eftirfarandi breytingar á
lögum ÍBR:
Breytingar á 8. grein og 20. grein vegna sérráða þar sem lagt er til að yfirstrikaður texti
falli út:
8. grein
Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum tíma, skal framkvæmdastjórn ÍBR, ef
þörf krefur, boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.
Til að framfylgja eftirlitsskyldu sinni skal ÍBR hafa fullan aðgang að bókhaldi og
fylgiskjölum sambandsaðila sinna og ef ástæða þykir til getur framkvæmdastjórn tilnefnt
sérstakan skoðunarmann reikninga fyrir aðildarfélag/sérráð og fyrirskipað ítarlega
rannsókn á fjárreiðum viðkomandi aðila. Aðildarfélag/sérráð getur krafist þess að ÍBR feli
löggiltum endurskoðanda að kanna bókhaldsgögnin.
20. grein
Stofna má sérráð sem fjallar um sérfræðileg málefni íþróttagreinar innan ÍBR. Um
starfsemi sérráðs skal gera starfsreglur sem samþykktar eru af framkvæmdastjórn ÍBR
og kynntar viðkomandi sérsambandi. Endanleg niðurröðun móta á bandalagssvæðinu
og val keppenda á utanhéraðsmót er háð samþykki framkvæmdastjórnar ÍBR, ef um er
að ræða lið, sem keppir í nafni bandalagsins eða Reykjavíkur. Sérráð lúta fjárhagslegri
yfirstjórn ÍBR. Fyrir 15. apríl ár hvert skal sérráð senda til ÍBR skýrslu um starfsemi
síðasta árs. Hafi skýrslur þessar ekki borist fyrir 1. júní missir ráðið rétt sinn til að
tilnefna fulltrúa á þing ÍBR.
Skýring: Með þessari breytingu munu sérráð ekki lengur hafa sjálfstæðan fjárhag og
þurfa þar með ekki lengur að skila ársreikningi.
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Breyting á 14. grein varðandi þing ÍBR þar sem lagt er til að yfirstrikaður texti falli út og
undirstrikaður komi inn þar sem við á:
14. grein
Dagskrá þingsins skal vera þessi:
1.
Þingsetning
2.
Kosning fyrsta og annars þingforseta og fyrsta og annars þingritara.
3.
Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
4.
Lagt fram og rætt: Skýrsla stjórnar og ársreikningar og atkvæði greidd
um þá.
5.
Fyrri umræða um fjárhagsáætlun yfirstandandi árs og næsta árs og
þjónustugjald félaganna.
6.
Fyrri umræða um lagabreytingar, sem liggja fyrir. Laganefnd kjörin til að
athuga breytingar fyrir aðra umræðu.
7.
Umræða um stefnumótun og starfsáætlun ÍBR.
8.
Ræddar tillögur og mál, sem liggja fyrir.
9.
Kosnar tvær 5 manna þingnefndir: fjárhagsnefnd og allsherjarnefnd.
ÞINGHLÉ
10.
11.

12.
13.

Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla.
a) Kosinn formaður ÍBR.
b) Kosnir þrír stjórnarmenn af sex úr fráfarandi stjórn.
c) Kosnir þrír stjórnarmenn.
d) Kosnir tveir varamenn.
e) Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga og tveir til vara.
f) Kosin þriggja manna kjörnefnd og einn til vara sbr. 8. grein.
g) Kosnar fastanefndir, er þingið ákveður.
Önnur mál.
Þingslit.

Þingið skal móta stefnu ÍBR, a.m.k. til næstu tveggja ára með því að ákveða þá
málaflokka, sem leggja ber áherslu á í starfi framkvæmdastjórnar. Öllum stærri málum,
sem þingið fær til meðferðar, skal vísað til nefnda og starfa þær á milli funda. Allar
kosningar skulu vera bundnar og skriflegar, séu fleiri tilnefndir en kjósa skal. Verði
atkvæði jöfn, ræður hlutkesti.
Komi til þess að fleiri séu í kjöri en sæti eru fyrir skulu þeir eiga þess kost að bjóða sig
fram til annars embættis ef þeir bíða lægri hlut í kosningu.
Í sambandi við þingið má flytja erindi og hafa íþróttasýningar, eftir því sem tími er til.
Skýring:
Með fyrri breytingunni er verið að laga lögin að því sem verið hefur raunin í mörg
undanfarin ár þ.e. að vísa aðgerðinni til stjórnar. Það er skýrt kveðið á um aðferðina við
að skipta fulltrúum milli félaga í 16. grein og því alger óþarfi að taka hana fyrir á hverju
þingi.
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Með síðari breytingunni er mögulegt að halda þing ÍBR á einum degi.

16. grein
Framkvæmdastjórn ÍBR útdeilir fulltrúum á Íþróttaþing.
Á héraðssambandið rétt á fulltrúafjölda, sem miðast við hlutfall fjölda félagsmanna ÍBR
af heildarfjölda félagsmanna ÍSÍ síðasta starfsár fyrir Íþróttaþing.
1)

2)
3)
4)

Séu félagsmenn ÍBR færri en 10.000, skal fyrst koma einn fulltrúi frá
framkvæmdastjórn, tveir, ef félagsmenn eru frá 10.000 til 19.999, þrír, ef
félagsmenn eru frá 20.000 til 29.999 og fjórir, ef félagsmenn eru 30.000
eða fleiri. Á sama hátt skulu koma jafnmargir varamenn.
Hverfafélögin skulu síðan tilnefna einn aðalfulltrúa hvert.
Íþróttafélögin skulu síðan tilnefna aðalfulltrúa í hlutfalli við fjölda
þingfulltrúa sinna á þingi ÍBR uns tilskyldum fulltrúafjölda er náð, og skal
miðað við reglur um hlutfallskosningar.
Varafulltrúar á Íþróttaþing, jafnmargir aðalfulltrúum, skulu valdir þannig:
a)
Fyrst komi einn varafulltrúi frá hverju aðildarfélagi ÍBR sem hefur
tilnefnt aðalfulltrúa án þess að fá fulltrúa kjörinn í röð sem ræðst
af fjölda þingfulltrúa á þingi ÍBR.
b)
Þá varafulltrúa sem þá eru eftir, skal velja eftir sömu reglu og
aðalfulltrúar eru valdir.

Berist ekki tilnefningar frá einhverjum aðildarfélögum, skal stjórn ÍBR velja fulltrúa til
þess að fylla tölu fulltrúa bandalagsins á íþróttaþing.
Þau félög sem ekki senda fulltrúa á þing ÍBR, fyrirgera rétti sínum til að senda fulltrúa á
Íþróttaþing.
Skýring:
Hér er lagt til að færa lögin nær því sem er orðið venja í dag. Mörg undanfarin þing
hefur þingheimur samþykkt að fela stjórn að skipta fulltrúum á Íþróttaþing enda er
skýrt kveðið á um hvernig það skuli gert í lögum bandalagsins. Auk þess er þing
ÍBR jafnan haldið nokkru áður en Íþróttaþing fer fram og því erfitt að tryggja að þeir
sem væru tilnefndir yrðu örugglega „þingfærir“ þegar að því kemur. Fræðilega séð er
einnig mögulegt að þing ÍBR fari fram á eftir Íþróttaþingi og þyrfti þá að boða til
aukaþings til að ákveða fulltrúa á Íþróttaþing.
Sigríður: Ég ætla að biðja ykkur um að gefa mér bara handauppréttingu með gulu spjaldi hvort þið leyfið
mér að bera þetta allt upp í einu. Mér sýnist þetta vera a.m.k rúmlega tveir þriðju þannig að það er
samþykkt. Ég ætla nú að bera upp þessa tillögu á breytingum á lögum ÍBR sem lögð er fyrir þetta þing og
þeir sem samþykkja þessar breytingar eins og þær liggja hérna fyrir vinsamlega gefið merki með gula
spjaldinu. Við þurfum að sjálfsögðu að samþykkja allar lagabreytingar með a.m.k. 2/3 atkvæða. Er
einhver á móti? Ef svo er ekki þá er það samþykkt og þá ætla ég að bera lögin upp í heild sinni með
ákveðnum breytingum. Þeir sem samþykkja lög ÍBR með áorðnum breytingum vinsamlega gefið merki
með því að lyfta upp gulu spjöldunum. Þau eru samþykkt einróma sýnist mér. Þá erum við búin að fara í
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gegnum þessar lagabreytingatillögur en laganefnd fékk sömuleiðis þingskjal 5 til umfjöllunar og ég ætla
að biðja formann nefndarinnar Árna Jónsson að koma aftur upp og gera grein fyrir störfum nefndarinnar.
Árni gjörðu svo vel.

Þingskjal 5
Laganefnd

Tillaga um brottvikningu félaga.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir að víkja Íþróttafélaginu
Leiftra, Knattspyrnufélaginu Hómer, Íþróttafélaginu Einherjum, Íþróttafélagi
heyrnarlausra og Ungmennafélaginu R36 úr bandalaginu.

Greinargerð:
Samkvæmt lögum ÍBR, 6. grein, getur þing ÍBR tekið ákvörðun um að víkja félögum úr
bandalaginu geri þau ekki skil á skýrslum, ársreikningum og gjöldum eða hafi ekki
haldið aðalfund. Þessi félög hafa ekki staðið skil á þessum gögnum og ekki haldið
aðalfund í nokkurn tíma.
Árni: Ég var svo ískaldur hérna áðan ég gleymdi að ávarpa, ágæti forseti og ágæta þing. Íþróttafélagið
Leiftur, knattspyrnufélagið Homer, íþróttafélagið Einherji, íþróttafélag heyrnarlausra og ungmennnafélag
R36, þessi tillaga að vísa þeim úr bandalaginu hefur í raun verið samþykkt af félögunum þannig við
höfum engar athugasemdir við þetta. Þau hafa ekki skilað inn ársreikningum eða haldið aðalfundi þannig
að við leggjum það til að þetta verði bara samþykkt.
Sigríður: Takk fyrir þetta og orðið er laust um þessa tillögu. Ef enginn kveður sér til hljóðs þá er umræðu
lokið. Þeir sem samþykkja þessa tillögu um að víkja þessum íþróttafélögum, sem nefnd voru hér áðan, úr
ÍBR vinsamlega gefið merki með gula spjaldinu. Er einhver á móti? Það er ekkert rautt spjald á móti og þá
er þetta samþykkt, að vísa þessum félögum sem þarna eru listuð upp úr Íþróttabandalagi Reykjavíkur.
Ég hef fengið ábendingar um það að það hafi orðið smávægilegar breytingar á kjörbréfum. Við hinkrum
aðeins og ég vil biðja formann kjörbréfanefndar að koma upp og gera grein fyrir því áður en við höldum
áfram. Við gerum því örstutt hlé. Þó að það hafi verið gerðar smá breytingar á kjörbréfum þá hefði það
ekki haft áhrif á þá atkvæðagreiðslu sem fram hefur farið. Þá gengur formaður kjörbréfanefndar inn í
salinn. Gjörðu svo vel.
Guðmundur: Takk, þingforseti og fulltrúar. Það er búið að yfirfara núna mætinguna og það eru 63
mættir af 151 fulltrúa sem eiga rétt á þinginu. Það er heldur færri en í gær. Sigríður: þannig það eru
breytingar á töflu eða? Og hann svarar neitandi.
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Sigríður: Takk fyrir þetta, þá vitum við þetta. Samkvæmt lögum, ef við förum að skoða lög ÍBR, varðandi
atkvæðagreiðslu þá segir í lögunum að hvert aðildarfélag hefur rétt á að senda fulltrúa á þingið og hver
þingfulltrúi má aðeins fara með eitt atkvæði fyrir eitt félag. En hver þingfulltrúi getur að hámarki farið
með tvö atkvæði samkvæmt eftirfarandi töflu sem þarna er þannig að bara ef á það reynir þá eru reglur
um það, að þó það séu ekki það margir þingfulltrúar eins og segir að það geti verið á kjörbréfum að þá
getur fulltrúi farið með tvö atkvæði. Bara svo að því sé haldið til haga áður en lengra er haldið. Þá ætlum
við að biðja formann allsherjarnefndar að koma hingað upp og gera grein fyrir þingskjali 4.

Þingskjal 4
Allsherjarnefnd

Stefna og starfsáætlun stjórnar ÍBR
fyrir starfsárin 2017 og 2018.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir eftirfarandi stefnu og
starfsáætlun framkvæmdastjórnar ÍBR fyrir starfsárin 2017 og 2018:
Á grunni samstarfssamnings við Reykjavíkurborg verður unnið að ýmsum verkefnum
sem þar er kveðið á um svo sem gerð afreksstefnu fyrir Reykjavík, skoðun á kostnaði
félaganna við þjálfun barna og unglinga, rýnt í launakostnað vegna mannvirkja, viku- og
æfingafjöldi í mannvirkjum skoðaður o.fl.
Lögð verður áhersla á að leita leiða með Reykjavíkurborg að tryggja fé til
viðhaldsverkefna hjá íþróttafélögunum.
Áfram verða gerðar kannanir á íþróttastarfi og þannig aflað upplýsinga sem nýtast til að
leggja frekari línur í starfinu, hvar þurfi helst að styðja við og hvernig staða félaganna í
Reykjavík er miðað við annarsstaðar. M.a. verður áfram unnið að því að gera
samanburð milli sveitarfélaga varðandi aðstöðu til íþróttastarfs. ÍBR beiti sér fyrir því að
íþróttavísar verði skilgreindir og birtir. Tilgangur íþróttavísa verði að veita yfirsýn yfir
stöðu íþróttastarfs s.s. þátttöku, þjónustu, fjárframlög og mannvirki.
Á starfstímabilinu er stefnt að því að bjóða þeim sem starfa í íþróttahreyfingunni í
Reykjavík að taka þátt í ýmsum námskeiðum og fyrirlestrum sem höfða til mismunandi
hópa s.s. starfsmanna, stjórnarmanna, þjálfara, foreldra o.fl.
Einnig verði horft til þess að auka enn frekar framboð á möguleikum til þátttöku í
íþróttum fyrir unglinga. Sérstaklega verði horft til þeirra unglinga sem vilja vera
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þátttakendur í íþróttafélögunum en vilja ekki æfa oft í viku og hafa ekki hug á að verða
afreksfólk í íþróttum en vilja iðka sína íþrótt í sínu félagi. Með eflingu Verkefnasjóðs ÍBR
opnast möguleikar á stuðningi við verkefni sem stuðla að þessu.
Íþróttafélög gegna mikilvægu hlutverki í mannlífi borgarinnar, sérstaklega í
nærsamfélaginu og er mikill og vaxandi áhugi hjá almenningi um þátttöku í hinum ýmsu
íþróttum. Íþróttafélögin hafa vilja og áhuga á því að svara kallinu og bjóða almenningi
upp á möguleika til iðkunar íþrótta í og við sín mannvirki og/eða í tengslum við
hefðbundnara starf félaganna. Í þessu sambandi er mikilvægt að tryggja eðlilega þróun
aðstöðu (mannvirkja og búnaðar). ÍBR mun leitast við að styðja við frumkvæði á þessu
sviði í samstarfi við félögin og Reykjavíkurborg og getur Verkefnasjóður ÍBR nýst í því
tilliti. ÍBR mun áfram sinna almenningsíþróttum borgaranna með útleigu íþróttatíma í
skólahúsum og með þátttöku í ýmsum verkefnum sem ætlað er að efla þátttöku
almennings í íþróttum. Þá verður unnið að heilsueflingu eldri borgara í samstarfi við
félögin og Reykjavíkurborg.
ÍBR mun áfram sjá um framkvæmd ýmissa viðburða sem eflt geta íþróttalíf í Reykjavík
og fært geta tekjur til íþróttastarfs í Reykjavík.
Leitast verður við að aðstoða eftir megni ungt og efnilegt íþróttafólk sem og íþróttafólk í
fremstu röð til þátttöku í mótum eða annarra verkefna sem ýtt geta undir enn frekari
árangur þeirra m.a. í gegnum Afrekssjóð ÍBR.
Starfsemi sérráðanna verður efld enn frekar með aukinni aðstoð frá skrifstofu ÍBR og
skipulag þeirra tekið til endurskoðunar.
Áfram verður unnið að inngöngu í UMFÍ en umsókn ÍBR að félaginu verður lögð fyrir
þing þess haustið 2017.
ÍBR vinni eftir stefnumótun og framtíðarsýn fyrir íþróttastarf í Reykjavík til ársins 2020 í
samstarfi við aðildarfélögin og Reykjavíkurborg. Á starfstímabilinu verði hafinn
undirbúningur að stefnumótun til ársins 2030. Áfram verður unnið að því að efla
jákvæða ímynd ÍBR sem hagsmunasamtaka íþróttafélaganna í Reykjavík og fagaðila í
íþróttamálum almennt. Mikilvægt er að koma á framfæri við borgaryfirvöld að ÍBR sé
aðili sem hægt er að treysta til að vera ráðgefandi aðili um íþróttamál í borginni á
faglegan og skynsamlegan hátt. Jafnframt er mikilvægt að á hverjum tíma sé haldið
virku sambandi milli félaganna og stjórnar og starfsfólks ÍBR þannig að starf
bandalagsins endurspegli á hverjum tíma helstu þarfir félaganna og óskir um aðkomu
ÍBR að tilteknum málum.
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Jónas: Þingforseti og aðrir þingfulltrúar, þingskjal númer 4 er í 11 liðum og við gerðum í sjálfri sér ekki
neinar athugasemdir við það að öðru leyti en við breyttum örlítið orðalagi. Í lið númer 4 þá bættum við
við „iðkendum“ fyrir framan „starfsmenn, stjórnarmanna, þjálfara og foreldra“ okkur fannst það
áríðandi. Í lið númer 5 þar bættum við við í annari línu „íþróttir fyrir börn og unglinga“ en ekki bara
unglinga og það er í sömu línu aðeins seinna „sérstaklega verður horft til þeirra barna og unglinga“. Svo
er það liður númer 8 á síðu 2, sem sagt þriðja grein „leitast verður við að aðstoða eftir megni ungt og
efnilegt íþróttafólk sem og íþróttafólk í fremstu röð við þátttöku í mótum eða öðrum verkefnum“ það
var sem sagt bara orðalagið sem við breyttum þar. Annað var það nú ekki.

Breyting á stefnu og starfsáætlun stjórnar ÍBR
fyrir starfsárin 2017 og 2018.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir eftirfarandi stefnu og
starfsáætlun framkvæmdastjórnar ÍBR fyrir starfsárin 2017 og 2018:
Á grunni samstarfssamnings við Reykjavíkurborg verður unnið að ýmsum verkefnum
sem þar er kveðið á um svo sem gerð afreksstefnu fyrir Reykjavík, skoðun á kostnaði
félaganna við þjálfun barna og unglinga, rýnt í launakostnað vegna mannvirkja, viku- og
æfingafjöldi í mannvirkjum skoðaður o.fl.
Lögð verður áhersla á að leita leiða með Reykjavíkurborg að tryggja fé til
viðhaldsverkefna hjá íþróttafélögunum.
Áfram verða gerðar kannanir á íþróttastarfi og þannig aflað upplýsinga sem nýtast til að
leggja frekari línur í starfinu, hvar þurfi helst að styðja við og hvernig staða félaganna í
Reykjavík er miðað við annarsstaðar. M.a. verður áfram unnið að því að gera
samanburð milli sveitarfélaga varðandi aðstöðu til íþróttastarfs. ÍBR beiti sér fyrir því að
íþróttavísar verði skilgreindir og birtir. Tilgangur íþróttavísa verði að veita yfirsýn yfir
stöðu íþróttastarfs s.s. þátttöku, þjónustu, fjárframlög og mannvirki.
Á starfstímabilinu er stefnt að því að bjóða þeim sem starfa í íþróttahreyfingunni í
Reykjavík að taka þátt í ýmsum námskeiðum og fyrirlestrum sem höfða til mismunandi
hópa s.s. iðkenda, starfsmanna, stjórnarmanna, þjálfara, foreldra o.fl.
Einnig verði horft til þess að auka enn frekar framboð á möguleikum til þátttöku í
íþróttum fyrir börn og unglinga. Sérstaklega verði horft til þeirra barna og unglinga sem
vilja vera þátttakendur í íþróttafélögunum en vilja ekki æfa oft í viku og hafa ekki hug á
að verða afreksfólk í íþróttum en vilja iðka sína íþrótt í sínu félagi. Með eflingu
Verkefnasjóðs ÍBR opnast möguleikar á stuðningi við verkefni sem stuðla að þessu.
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Íþróttafélög gegna mikilvægu hlutverki í mannlífi borgarinnar, sérstaklega í
nærsamfélaginu og er mikill og vaxandi áhugi hjá almenningi um þátttöku í hinum ýmsu
íþróttum. Íþróttafélögin hafa vilja og áhuga á því að svara kallinu og bjóða almenningi
upp á möguleika til iðkunar íþrótta í og við sín mannvirki og/eða í tengslum við
hefðbundnara starf félaganna. Í þessu sambandi er mikilvægt að tryggja eðlilega þróun
aðstöðu (mannvirkja og búnaðar). ÍBR mun leitast við að styðja við frumkvæði á þessu
sviði í samstarfi við félögin og Reykjavíkurborg og getur Verkefnasjóður ÍBR nýst í því
tilliti. ÍBR mun áfram sinna almenningsíþróttum borgaranna með útleigu íþróttatíma í
skólahúsum og með þátttöku í ýmsum verkefnum sem ætlað er að efla þátttöku
almennings í íþróttum. Þá verður unnið að heilsueflingu eldri borgara í samstarfi við
félögin og Reykjavíkurborg.
ÍBR mun áfram sjá um framkvæmd ýmissa viðburða sem eflt geta íþróttalíf í Reykjavík
og fært geta tekjur til íþróttastarfs í Reykjavík.
Leitast verður við að aðstoða eftir megni ungt og efnilegt íþróttafólk sem og íþróttafólk í
fremstu röð til þátttöku í mótum eða öðrum verkefnum sem ýtt geta undir enn frekari
árangur þeirra m.a. í gegnum Afrekssjóð ÍBR.
Starfsemi sérráðanna verður efld enn frekar með aukinni aðstoð frá skrifstofu ÍBR og
skipulag þeirra tekið til endurskoðunar.
Áfram verður unnið að inngöngu í UMFÍ en umsókn ÍBR að félaginu verður lögð fyrir
þing þess haustið 2017.
ÍBR vinni eftir stefnumótun og framtíðarsýn fyrir íþróttastarf í Reykjavík til ársins 2020 í
samstarfi við aðildarfélögin og Reykjavíkurborg. Á starfstímabilinu verði hafinn
undirbúningur að stefnumótun til ársins 2030. Áfram verður unnið að því að efla
jákvæða ímynd ÍBR sem hagsmunasamtaka íþróttafélaganna í Reykjavík og fagaðila í
íþróttamálum almennt. Mikilvægt er að koma á framfæri við borgaryfirvöld að ÍBR sé
aðili sem hægt er að treysta til að vera ráðgefandi aðili um íþróttamál í borginni á
faglegan og skynsamlegan hátt. Jafnframt er mikilvægt að á hverjum tíma sé haldið
virku sambandi milli félaganna og stjórnar og starfsfólks ÍBR þannig að starf
bandalagsins endurspegli á hverjum tíma helstu þarfir félaganna og óskir um aðkomu
ÍBR að tilteknum málum.
Sigríður: Þá hefur formaður allsherjarnefndar lokið máli sínu og kynnt ykkur niðurstöður
allsherjarnefndar orðið er laust um þessa tillögu, þessa starfsáætlun ÍBR til næstu tveggja ára. Vill
einhver kveðja sér hljóðs um þessa tillögu? Ef svo er ekki þá er umræðum lokið og við göngum til
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dagskrár. Ég vil vinsamlega biðja ykkur um að gefa merki með gula spjaldinu þeir sem samþykkja
starfsáætlun ÍBR eins og hún liggur hér fyrir. Er einhver á móti? Þetta er samþykkt samhljóða. Þá er
komið að fjárhagsnefnd. Að biðja hana um að gera grein fyrir störfum fjárhagsnefndar. Ég ætla að biðja
formann að koma hingað og gera grein fyrir það er þingskjal 1, það er þingskjal 2 og þingskjal 6.
Haraldur: Þingforsetar og ágætu þingfulltrúar. Ég heiti Haraldur Haraldsson og er formaður
fjárhagsnefndar. Þingsis menn sem voru í nefndinni eru Sigurður Sveinbjörnsson, Feldís Lilja
Óskarsdóttir, Þorbjörg Gunnarsdóttir og Kristmundur H. Bergsveinsson. Þakka þeim sérlega góða
samvinnu. Það var einstaklega gaman að sjá mætingu á fund nefndarinnar í gær. Um tíma leit það út
fyrir það að við þyrftum að skipta um fundarsal það var allt orðið fullt. En það var sem sagt þremur
þingskjölum vísað til okkar og það er fjárhagsáætlunin, þjónustugjald aðildarfélaganna (þingskjal 2) og
svo þingskjal 6 sem er fjölnota íþrótta- og viðburðahús í Laugardal. Þar sem tvö síðustu þingskjölin hafa
áhrif á fjárhagsáætlunina þá ætlum við að taka fyrst fyrir þingskjal 2. Þingskjal 2 er sem sagt
þjónustugjald aðildarfélagnna. Það spunnust töluverðar umræður um þetta þingskjal. Okkur reiknast til
að hækkunin á árinu 2017 nemi um 1600 þúsundum á félögin miðað við rauntölu árið 2016. Fyrir stærsta
félagið innan okkar raða er þetta um 400 þúsund krónur á ári. Almennt var það skoðun fólks í salnum að
þessi hækkun væri óþörf í því rekstrarumhverfi sem ÍBR starfar í og jafnvel bara íþyngjandi fyrir félögin.
Það var talað um það að viðmiðið væri jafnvel rangt og í tillögunni felst að þetta sé í samræmi við
almennar verðlagshækkanir en þjónustusamningar okkar hafa ekki tekið mikið mið af þeim í gegnum
tíðina. Þannig að nefndin leggur til að þingskjal númer 2 verði fellt.

Þingskjal 2

Fjárhagsnefnd

Þjónustugjald aðildarfélaga til ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir að þjónustugjald
aðildarfélaga ÍBR til bandalagsins verði 125 krónur á hvern félaga, 18 ára og
eldri.
Greinargerð:
Um er að ræða 25% hækkun á gjaldi sem hefur verið óbreytt frá árinu 2011. Þessi
hækkun er í samræmi við almennar verðlagshækkanir.
Sigríður: Formaður fjárhagsnefndar hefur lokið máli sínu og hefur lagt fram niðurstöður nefndarinnar.
Formaður ÍBR hefur beðið um að fá að taka til máls og orðið er laust um þessa tillögu.
Ingvar: Þingforseti, kæru félagar. Þetta var góð og skemmtileg umræða sem átti sér stað í gær og ég get
nú tekið undir margt sem þar hefur komið fram. Við höfum verið með þetta gjald hjá bandalaginu síðan
1944 held ég og þetta hefur verið svona. Í fyrsta lagi hefur þetta örugglega verið sett á svo hægt væri að
reka skrifstofuna, seinna var þetta til að geta haldið utan um félagatal og það eru nokkrar skoðanir sem
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eru uppi um þessi mál en ég hef rætt þetta bæði við nokkra í stjórninni og í félögunum og ég ætla að
taka undir og leggja það til að við munum taka undir með nefndinni og hafna þessu. Á fyrsta fundi nýrrar
stjórnar íþróttabandalagsins myndi ég svo vilja leggja fram tillögu um það að það verði skipuð
milliþinganefnd sem fer alveg yfir þessi mál, þennan gjaldastrúktur, hvernig við munum hafa þetta til
framtíðar og ræða þá í því samhengi félagatalsmálin og allt það sem snýr í rauninni að þessum
umræðum sem áttu sér stað sérstaklega í gær. Við munum þá kalla til fulltrúa frá félögunum til að vera
með okkur í því, kynna vonandi einhverjar hugmyndir á næsta formannafundi sem við getum þá tekið
upp á næsta þingi. Takk.
Sigríður: Ingvar hefur lokið máli sínu og útskýrt fyrir ykkur afstöðu ÍBR. Í lögum ÍBR segir að og þar er
talað um þjónustugjald: „þjónustugjald aðildarfélaga miðast við tölu gjaldskyldra félagsmanna, það er 18
ára og eldri og þing ÍBR ákveður upphæð skattsins fyrir hvert ár, skýrslu- og reikningsár ÍBR miðast við
almanaksárið.“ Það sem ég er að reyna að átta mig á hér er hvort fjárhagsnefndin er að leggja til að
upphæðin verði 0 krónur eða hvort um er að ræða að hún er að hafna því að gjaldið verði hækkað.
Svar líklega frá Haraldi: „Tillagan snýst um hækkun á gjaldinu, við erum að hafna því“.
Sigríður: Ef ég legg þetta upp þannig að hafna þessari tillögu, að hún verði felld, þá þýðir það að það er
enginn skattur. Tillagan segir bara að „samþykkir að þjónustugjald til bandalagsins verði 125 krónur á
hvern félaga 18 ára og eldri.“ „Um er að ræða 25% hækkun“ en það er bara í greinargerðinni. Er þá ekki
kannski rétt að leggja fram þá breytingartillögu að gjaldið verði 100 kr en ekki 125 kr? Miklar umræður
eiga sér stað um hvernig eigi að setja upp breytingatillögu um málið.

Breytingartillaga á þjónustugjaldi aðildarfélaga til ÍBR
Flutningsaðili: Fjárhagsnefnd

48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir að þjónustugjald
aðildarfélaga ÍBR til bandalagsins verði 100 krónur á hvern félaga, 18 ára og
eldri.
Haraldur: Niðurstaðan er sú að við leggjum hérna fram breytingartillögu sem miðar að því að 48. þingið
samþykkir að þjónustugjald aðildarfélaga ÍBR til bandalagsins verði óbreytt fyrir árið 2017 og 2018; 100
kr á hvern félaga 18 ára og eldri.
Sigríður: Þá liggur hér fyrir breytingartillaga frá fjárhagsnefnd um það að gjaldið verði óbreytt og að það
verði 100 kr. Orðið er laust um þessa breytingartillögu. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið
og ég ber þá upp tillöguna eins og hún kemur frá fjárhagsnefnd um það að þjónustugjald til bandalagsins
verði 100 krónur á hvern félaga 18 ára og eldri. Þeir sem samþykkja þessa tillögu gefa merki með gula
spjaldinu. Er einhver á móti? Þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þannig að gjaldið
verður óbreytt. Þá ætla ég að biðja formann um að koma aftur í pontu hérna og gera grein fyrir næsta
þingskjali.
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Þingskjal 6
Fjárhagsnefnd

Fjölnota íþrótta- og viðburðahús í Laugardal.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
48. þing ÍBR, haldið 22.-23. mars 2017, samþykkir að fela stjórn ÍBR að
kanna möguleika á að byggt verði fjölnota íþrótta- og viðburðahús í
Laugardal. Gerð verði fýsileikakönnun fyrir slíkt mannvirki og skoðað með
hvaða hætti hagkvæmast er fyrir íþróttahreyfinguna í Reykjavík að slíkt hús
verði rekið. Leiði könnunin og viðræður við Reykjavíkurborg og aðra
hagsmunaaðila í ljós að verkefnið sé talið fýsilegt þá skal stjórn ÍBR boða til
formannafundar þar sem næstu skref verða ákveðin, enda sé ekki verið að
stofna fjárhag ÍBR í hættu.
Greinargerð:
Stjórn ÍBR kynnti á formannfundi í nóvember s.l. hugmyndir að byggingu fjölnota
íþrótta- og viðburðahúss í Laugardal. Í Reykjavík er aðeins eitt knattspyrnuhús og fyrir
liggur að þörf er á öðru stóru knattspyrnuhúsi í borginni. Jafnframt liggur fyrir þörf
ýmissa greina um bætta aðstöðu. Laugardalurinn hefur af mörgum verið nefndur sem
fýsilegur kostur vegna staðsetningar. Slíkt hús myndi létta mjög á álagi við æfingar og
keppni í knattspyrnu í borginni en þar gæfist einnig kostur á því að bæta úr aðstöðu
fleiri íþróttafélaga og greina. Í mannvirkinu væri einnig hægt að skapa aðstæður til að
hýsa stórviðburði s.s. landsleiki eða alþjóðleg mót í mörgum íþróttagreinum með
miklum fjölda áhorfenda.
Gert er ráð fyrir að kostnaður við fýsileikakönnun geti numið allt að 10 milljónum króna.
Stefnt er að því að mynda vinnuhóp sem komi að undirbúningi verkefnisins.
Markmiðið er að uppbygging og rekstur hins nýja húss muni hafa umtalsverð jákvæð
áhrif fyrir rekstur íþróttahreyfingarinnar í borginni og á Íslandi heilt yfir.
Haraldur: Takk fyrir. Heyrðu þá þarf að taka fyrir þingskjal númer 6 sem er það þingskjal sem langmestur
tími nefndarinnar fór í í gær. Ég ætla að lesa hvernig tillagan hljómar, Haraldur les upp þingskjal 6 eins og
það liggur fyrir. Þessu fylgir greinargerð sem ég geri ráð fyrir að allir séu búnir að lesa. Það fór fram mikil
og skemmtileg umræða um þetta í gær sem tók mestan tíma nefndarinnar eins og ég sagði áðan. Viggó
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sat fyrir svörum enda hefur hann lagt ómæta vinnu í þessar pælingar og hann fór m.a. yfir visual
kynningu fyrir okkur, þar sem hann tók okkur í hálfgerða sögustund frá tímum Hálogalands til síðasta
neysludagar Laugardagshallar sem var samkvæmt minningu Gísla Haldórssonar 1985 4. desember.
Kynningin var mjög áhugaverð og skemmtileg líkt og Viggó getur bara sjálfur verið á köflum, mjög
skemmtilegur. Það er þá ljóst að það eru skiptar skoðanir um þetta en ég held að það séu nú flest allir
sammála um það að það er þörf fyrir eitthvað svona hús og ég segi eitthvað svona hús af því að við vitum
ekkert hvert þetta leiðir okkur. Framkvæmdastjórnin er, samkvæmt þessu þingskjali, að fá heimild til
þess að fara í þessa fýsileikakönnun. Það er ekki verið að riska neinu með það þannig að þetta er bara
heimild til að fara í þetta. Til þess eru eyrnamerktar í rekstraráætlun næsta árs 7 milljónir. Greinargerðin
talar um að kostnaðurinn gæti numið allt að 10 milljónum. Ég geri ráð fyrir því að það muni einhverjir
hafa eitthvað að segja um þetta þannig að ég fyrir hönd nefndarinnar legg til að þetta verði samþykkt og
með því gefum við orðið
Sigríður: Formaður fjárhagsnefndar hefur kynnt fyrir ykkur niðurstöðu nefndarinnar varðandi þingskjal 6
um fjölnota íþrótta- og viðburðahús í Laugardal. Orðið er laust um þessa tillögu. Ef einhver vill kveðja sér
hljóðs? Ef svo er ekki þá er umræðum lokið og ég ber upp tillöguna eins og hún kemur frá fjárhagsnefnd
sem leggur til að við samþykkjum þessa heimild til stjórnar ÍBR. Þeir sem samþykkja tillöguna eins og hún
liggur fyrir vinsamlega gefið merki með gula spjaldinu. Einhver á móti? Samþykkt með öllum atkvæðum
nema það voru 3 atkvæði á móti og ég vil að það sé fært til bókar. Þá er það þingskjal númer 1 sem er
fjárhagsáætlun. Haraldur gjörðu svo vel.

Þingskjal 1

Fjárhagsnefnd

Íþróttabandalag Reykjavíkur
Fjárhagsáætlun
2017 og 2018

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir borgarsjóðs
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ, Lottó og Getraunir
Rekstrartekjur Skautahallar
Þjónustutekjur v/Reykjavíkurmaraþon
Rekstrartekjur Framkvæmdasjóðs
Aðrar tekjur og framlög
Fjármagnstekjur
Tekjur:

2017

2018

884.000
115.000
82.000
48.000
23.000
40.000
5.500

920.000
115.000
71.000
49.500
23.500
42.000
5.700

1.197.500 1.226.700
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Rekstrargjöld
Úthlutaðir styrkir
Úthlutaðar Lottótekjur
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Ýmis íþróttatengd starfsemi
Rekstrarkostnaður Framkvæmdasjóðs
Rekstrargjöld Skautahallar
Vextir og fjármagnstekjuskattur
Afskriftir

833.000
98.000
120.000
25.000
18.000
68.000
5.000
16.000

Gjöld:

874.000
99.500
125.000
26.000
11.000
69.000
6.000
5.000

1.183.000 1.215.500

Hagnaður ársins

14.500

11.200

Haraldur: Jæja, ekki átti ég nú von á þessu, þetta er eins og að vera í Norður-Kóreu bara, allt ákveðið
fyrirfram. Þingskjal númer 1 er lokaskjal nefndarinnar, það er fjárhagsáætlun fyrir árin 2017 og 2018. Það
voru fjölmargar spurningar út í áætlunina sem við fengum greinargóð svör við hjá gjaldkera og
framkvæmdastjóra bandalagsins. Það er þó, í ljósi þess að við gerð breytingartillögu við þjónustugjaldið,
það leiðir af sér að það er þá væntanlega breytingartillaga við fjárhagsáætlun sem nemur þessari
hækkun á þjónusutugjaldinu. Hvernig tæklum við það? Mér sýnist þetta vera þá sirka á árinu 2017 um
1600 þúsund minni tekjur en áætlunin gerir ráð fyrir og eitthvað svipað fyrir árið 2018. Við erum þá að
leggja til að áætlunin verði samþykkt með þeim breytingum að tekjuliðir lækki sem þessu nemur.

Íþróttabandalag Reykjavíkur
Breytt
Fjárhagsáætlun
2017 og 2018

Rekstrartekjur
Framlög og styrkir borgarsjóðs
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ, Lottó og Getraunir
Rekstrartekjur Skautahallar
Þjónustutekjur v/Reykjavíkurmaraþon
Rekstrartekjur Framkvæmdasjóðs
Aðrar tekjur og framlög
Fjármagnstekjur
Tekjur:

2017

2018

884.000
115.000
82.000
48.000
23.000
38.400
5.500

920.000
115.000
71.000
49.500
23.500
40.400
5.700

1.195.900 1.225.100
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Rekstrargjöld
Úthlutaðir styrkir
Úthlutaðar Lottótekjur
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður
Ýmis íþróttatengd starfsemi
Rekstrarkostnaður Framkvæmdasjóðs
Rekstrargjöld Skautahallar
Vextir og fjármagnstekjuskattur
Afskriftir

833.000
98.000
120.000
25.000
18.000
68.000
5.000
16.000

Gjöld:

874.000
99.500
125.000
26.000
11.000
69.000
6.000
5.000

1.183.000 1.215.500

Hagnaður ársins

12.900

9.600

Sigríður: Þá hefur formaður fjárhagsnefndar lokið máli sínu og kynnt niðurstöður nefndarinnar. Þið eruð
væntanlega með þingskjal 1 fyrir framan ykkur en bara til þess að árétta þá leiðréttingu sem þar kemur
fram þá er það í tekjuliðnum fyrir 2017 sem gert er ráð fyrir að aðrar tekjur og framlög séu 40 milljónir
árið 2017 og 42 milljónir árið 2018. Þá lækkar þessi liður niður í 38,4 milljónir. Allar þessar tölur sem
þarna eru eru í þúsundum króna. Sem þýðir að tekjuliðurinn í áætluninnni lækkar sem þessu nemur. Það
ætti standa þá 1.195.900.000 fyrir árið 2017 og fyrir 2018 er það 1.225.100.000. Það sama gildir
náttúrulega um hagnað þegar þið farið niður þingskjalið að talan sem er hagnaður ársnins og gert er ráð
fyrir að verði 14,5 fer í 12,9 miljónir árið 2017 og fyrir 2018 í 9,6 milljónir. Þannig er þingskjalið lagt fyrir
þetta þing eftir að búið var að hafna hækkun á þjónustugjaldi. Orðið er laust um þetta þingskjal, eins og
það kemur núna frá fjárhagsnefnd. Ef enginn kveður sér hljóðs þá er umræðum lokið. Þeir sem
samþykkja fjáhagsáætlun Íþróttabandalags Reykjavíkur fyrir næstu 2 starfsár vinsamlegast gefa merki
með gula spjaldinu. Það er, sýnist mér, samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið að fara yfir þær tillögur
sem liggja fyrir á þessu þingi og samkvæmt dagsskrá ÍBR þá er komið að kosningum sem verða einfaldar
og fljótlegar í þetta sinn. Þið sjáið á dagskránni að það er gert ráð fyrir kosningum og svo sé hlé og
þinglok. Ég held að við höldum bara áfram með þingstörfin því síðasti liður á dagskránni er: Önnur mál.
Því að þá, ef fólk vill koma upp og tjá sig um önnur málefni, þá er það mögulegt. Það er komið að
kosningum og ég ætla að biðja formann kjörnefndar að koma hingað upp og gera grein fyrir störfum
kjörnefndar.
Snorri: Þingforsetar, góðir þingfulltrúar. Við héldum fund, kjörnefndin athugaði hvort einhver vildi bjóða
sig fram, þá höfðu þeir sem hafa verið í stjórn óskað eftir endurkjöri og enginn bættist við þannig að
þetta á að vera tiltölulega einfalt eins og þingforseti sagði. En kjörnefndin var eftirfarandi: Snorri
Þorvaldsson, Elínborg Guðnadóttir, Þórir Ingvarson og Málfríður Sigurhansdóttir var til vara. Og ég vil
þakka þeim fyrir ágætt samstarf. En það er tillaga að formaður ÍBR, sjálfkjörinn Ingvar Sverrisson,
framkvæmdastjórn ÍBR kosnir þrír úr fráfarandi stjórn og sjálfkjörnir Gígja Gunnarsdóttir, Lilja
Sigurðardóttir og Örn Andrésson. Í framkvæmdastjórn ÍBR kosnir þrír stjórnarmenn Björn Björgvinsson,
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Guðrún Ósk Jakobsdóttir, Viggó Viggósson. Tveir varamenn kosnir, sjálfkjörnir: Gústaf Adolf Hjaltason og
Haukur Þór Haraldsson. Svo eru það skoðunarmenn. Lagt er til að skoðunarmenn verði Guðmundur
Frímannsson og Sigurður Hall. Og skoðunarmenn til vara það eru Rögnvald Erlingsson og Kristján Örn
Ingibergsson. Þá er þetta komið. Takk fyrir.
Sigríður: Takk fyrir þetta Snorri. Þetta var snaggaralega gert. Það fór einhver að minnast á Kóreu hérna
áðan en þetta er nú ekkert svoleiðis. Fólkið hérna verður náttúrulega að gefa kost á sér og fara í framboð
ef það hefur áhuga og vill fara í stjórn. Við höfum lokið nú kosningu samkvæmt 11. lið í dagskránni
samkvæmt lögum ÍBR. Það er 12. liður. Við vorum nú reyndar að breyta lögunum hérna áðan en það er
alltaf svona matsatriði hvort breytingar taki strax gildi eða hvort þær þurfi fyrst staðfestingu laganefndar
ÍSÍ. En engu að síður samkvæmt lögunum var að það á að vísa í fjölda fulltrúa aðildarfélaga til
íþróttaþings þó að það standi í lögunum. Þannig að formsins vegna, þetta þing er nú ekki það að við
höfum farið fram úr okkur hérna á þinginu þá ætla ég að biðja framkvæmdastjórann að koma hingað
upp og gera grein fyrir þessu. Frímann gjörðu svo vel.
Frímann: Þingforseti, þingheimur. Nú er ég sem sagt kominn á staðinn sem ég ætlaði ekki að vera á, eins
og ég sagði ykkur í gær. En það er bara ágætt þetta er formsatriði. Við höfum sem sagt haft þann háttinn
á síðustu árin að við höfum farið fram á það að þingheimur heimili að vísa þessu til stjórnar, að skipta
fulltrúunum eftir lögunum og fer fram á hér að þessu verði vísað til stjórnar.
Sigríður: Það liggur hér frammi tillaga um það að þessum lið, sem væri þá í síðasta skipti á þessu þingi,
að fjöldi aðildarfélaga til íþróttaþings, að þessu verði vísað til stjórnar. Þeir sem samþykkja þessa
málatillögu vinsamlegast gefið merki með gula spjaldinu. Er einhver á móti? Þetta er samþykkt
samhljóða. Þá erum við komin að liðnum 13 í dagskránni sem eru önnur mál og þá ætla ég að gefa orðið
laust hér undir liðnum önnur mál. Ég vil vinsamlega biðja þá sem óska eftir að fá að taka til máls undir
þessum lið að koma hér upp og kynna sig. Orðið er laust undir liðnum önnur mál. Já Raj K. Bonifacius
gjörðu svo vel.
Raj: Þingforseti, þingheimur ég vil byrja fyrst á því að segja takk fyrir þetta fína þing. Það er mjög gaman
að sjá mörg ykkar sem ég hef séð í gegnum tíðina og árin. Bæði í íþróttunum mínum og hjá börnunum
mínum, frændfólki og fleirum. Ég fékk tækifæri til að gera marga hluti í gegnum Smáþjóðaleikana fyrir 2
árum og ástæðan fyrir því að ég stend hér í dag er til að fjalla um mjög alvarlegt mál hjá okkur í íþróttum
sem heitir tennis og tennisaðstaða í Reykjavík. Þetta er íþrótt sem er stunduð af mörgu fólki í dag á
Íslandi og ekki í samræmi við þær aðstæður sem eru fyrir hendi. Það hefur verið mjög erfitt í gegnum
árin hérna, sérstaklega hjá þeim sem berjast fyrir þessari aðstöðu, í mínu tilfelli hafa það núna verið 20
ár. Ég hef séð bæði þróun og vanþróun en ég hef séð vöxt í íþróttaiðkun hjá flestum og það er mjög
gaman að fylgjast með ykkar íþróttum og flestir, get ég sagt, hafa vaxið og verið til bóta sem er mjög
ánægjulegt að sjá. Eitthvað sem ég held að við viljum öll sjá. Í rauninni er grunnurinn fyrir iðkun aðstaða,
þetta snýst ekkert endilega um peninga heldur snýst þetta um tækifæri til að geta iðkað það sem boðið
er upp á. Við erum ekki með mjög sterkt samband, tennissamband var nýlega greint sem
þróunarsamband af ÍSÍ og við erum tilbúin að kyngja því og fara eftir þeim punktum sem eru lagðir fram
til að bæta þetta upp. Það er kannski góð viðurkenning fyrir okkur því aðstaða er einmitt málið. Mín
reynsla í þessum íþróttagreinum hefur verið þannig að það er bæði grasrótin, afreks-, alþjóða-, hérlendis
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ég hef reynt að gera allt sem ég get gert í þessum málefnum til að bæta en því miður hefur ekki mikið
gerst. Við erum t.d. með 75-80% af okkar starfsemi í öðrum sveitarfélögum og að heyra Dag hérna tala
um borgarsjóð í gær, ég veit að þetta er erfitt að reisa hús fyrir fullt af íþróttum og ég hef ekki væntingar
eða vonir um að þetta verði gert fyrir tennis fyrir næsta þing. Engu að síður finnst mér mjög mikilvægt að
fá að tjá mig í dag um þau málefni sem snýst að okkar þróun því að þetta snýst um lýðheilsu. Ég veit að
Reykjavíkurborg hefur skýra stefnu að hvað varðar lýðheilsu og tækifæri til að iðka alls kyns hreyfingu. Ég
er ekki upphaflega Íslendingur, ég er bandarískur og þegar ég kom hingað fyrir 23 árum var tennis mjög
lítið iðkað, það var engin innanhússaðstaða nema úti í Fjölnishúsi í Dalhúsum tvisvar í viku og þar starfaði
ég á miðvikudögum og sunnudögum á kvöldin. Samt var ég með yfir 100 iðkendur. Í dag er ekki sama
saga þrátt fyrir að vera með aðstöðu sem er betri en í öðrum sveitafélögum, þannig að það hefur verið
mjög erfitt að byggja upp eitthvað sem í rauninni er ekki eins í öðrum sveitarfélögum. Við höfum ekkert
náð til yngstu iðkendanna. Við bjóðum upp á sumarnámskeið og starfskynningar í skólunum og síðan
vísað þeim áfram til Kópavogs. Það höfum við því miður upplifað í 20 ár. Eins og ég segi að þá er mjög
gaman að geta fylgst með ykkur því ég á líka börn sem iðka ekki endilega tennis heldur eru í öðrum
íþróttagreinum. Ég hef farið til margra grunnskóla hér í Reykjavík þar sem ég hef verið að kenna alls
konar íþróttir og mig langar að halda áfram að gera það. Það er alltaf það sama, ekki hægt að sjá
nemendum fyrir því að halda áfram. Það verður að fá einhvern völl, einhvers konar aðstöðu fyrir þau til
að til að halda áfram. Ég vildi vekja athygli á því hvað það er mikilvægt að hafa aðstöðu því að þú verður
að miklu leyti að spila. Einhver flott aðstaða, einhver er betri en ekkert. Sérstaklega við sem höfðum
ekkert áður en höfum eitthvað í dag þekkjum muninn á þegar hús/völlur kemur. Við stefnum í mjög erfið
tímamót fyrir okkur í dag og ekki hægt að fela það. En við erum samt bjartsýn á það að finna lausnir sem
halda okkur draum og von. Einblína á aðild og að þeir sem iðka verði hluti af fjölbreyttri starfssemi sem
ÍBR hefur gert hingað til. Ég hef, eins og ég hef sagt við fólk úr ýmsum íþróttagreinum en aðallega lagt á
mig að bjóða upp á skemmtilega hreyfingu sem iðkendur geta vonandi haldið áfram að stunda. Takk
kærlega fyrir.
Sigríður: Raj Bonifacius hefur lokið máli sínu. Mér var bent á hérna rétt áðan að þegar ég hélt að allar
kosningar væru afstaðnar að það var ein nefnd eftir sem við þurfum að kjósa um. Ég biðst velvirðingar á
því. En það er kjörnefndin, og ég skil nú alveg að Snorri hafi viljað bera þetta upp hérna. Við sem sagt
kjósum kjörnefnd sem starfar milli þinga og kemur saman þegar kemur að kosningum á næsta þingi ÍBR
en það er hér tillaga um að kjörnefndin verði eftirfarandi: Snorri Þorvaldsson, Elínborg Guðnadóttir, Þórir
Ingvarsson og Málfríður Sigurhansdóttir til vara. Eru einhverjar fleiri tillögur að kjörnefndinni? Ef svo er
ekki þá er tillagan bara samþykkt með lófaklappi. En orðið er ennþá laust undir liðnum: Önnur mál. Björn
Gíslason gjörðu svo vel.
Björn: Já þingforseti og ágætur þingheimur. Ég ætla að byrja á að óska nýkjörnum formanni og stjórn til
hamingju með kjörið og þakka fyrri stjórn, það er sama stjórnin, og starfsmönnum þingsins fyrir. Þetta er
búið að vera mjög fljótafgreitt þing og flott. Ég og mínir sessunautar þarna erum búnir að sjá um það að
léttu veitingarnar eru klukkutíma fyrr en sett er fram í dagskránni. Ég er að koma hérna upp vegna þess
að ég er formaður Fylkis og við erum 50 ára á árinu, öllu heldur 28. maí og ég vil bara nota tækifærið
hérna og bjóða ykkur í afmælið þann 28. maí. Það er bara þess vegna sem ég kom hingað upp. Ég held að
það sé bara ágætt og það verður gaman að sjá ykkur 28. maí. Þetta verður náttúrulega auglýst nánar og
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Árni framkvæmdastjóri sendir nú kannski eitthvað út. Þetta kemur allt betur í ljós þegar nær dregur.
Verið velkomin þann 28 maí upp í Árbæ.
Sigríður: Takk fyrir það Björn. Orðið er ennþá laust. Þráinn Hafsteinsson gjörðu svo vel.
Þráinn: Þingforseti og þingheimur þetta þinghald hérna það minnir mig nú á þrjú lönd. Rússland, Kína og
N-Kóreu. Það er allt afgreitt með öllum greiddum atkvæðum og tekur stutt að fara yfir málin. En mig
langar að óska stjórninni til hamingju með kjörið og þakka fyrir hönd okkar ÍR-inga samstarfið á liðnum
árum og mig langar að þakka starfsfólki ÍBR sérstaklega fyrir gott samstarf. Það er alltaf gott að leita
þangað og fá ráð og hugmyndir og aðstoð. Mig langar að brýna stjórnina og okkur öll hérna inni á
ákveðnum sviðum. Í fyrsta lagi er það í sambandi við afreksmálin, nú lítur út fyrir að það verði breytingar
hjá afrekssjóði ÍSÍ og svona hvernig verður tekið á þeim málum. Ég ætla því að brýna stjórn ÍBR þess efnis
að fylgjast vel með hvernig það mál endar og síðan gætum við hugsanlega skipulagt þau mál upp á nýtt
innan ÍBR á vegum borgarinnar útfrá því hvernig þetta endar hjá ÍSÍ. Í öðru lagi þá eru það aðstöðumálin
og við ræddum þau heilmikið í gær í sambandi við þessa nýju hugmynd sem var lögð fram. Ég hvet menn
til þess að horfa á þessi aðstöðumál útfrá heildinni í Reykjavík og útfrá stuðningi við svæðin hjá
félögunum. Ég er mjög spenntur fyrir þessari hugmynd um stóra húsið í Laugardalnum en vara menn við
því að ætla sér að byggja bæði æfingahús og viðburðahús. Það fer ekki vel saman, það er ekki sú reynsla
af því í frjálsíþróttahöllinni. Í þriðja lagi þá langar mig að brýna stjórnina í þeim efnum að gera
fjárhagslegt öryggi íþróttafélaganna betra og vinna að þeim málum í samstarfi við borgaryfirvöld að
styrkja enn þann grundvöll sem er til staðar. Svo langar mig að enda á því að brýna ykkur öll um það að
við erum alltof hógvær sem hreyfing. Við leggjum svo mikið til samfélagsins og svo mikil verðmæti og við
erum alltof lítið að segja hinum almenna borgara hvað íþróttahreyfingin er að gera, hvers virði hún er og
hvað þetta er mikið framlag til samfélagsins. Við þurfum að gera miklu miklu meira í því að koma með
tölur og upplýsingar um hvað þetta er gott fyrir börnin okkar og unglingana og samfélagið í heild. Og
tökum nú á á næsta ári með þetta. Takk fyrir mig.
Sigríður: Þráinn hefur lokið máli sínu en orðið er ennþá laust undir þessum lið. Ef það eru engir fleiri sem
vilja kveða sér hljóðs þá er umræðum lokið og ég ætla að gefa boltann yfir til formanns, að ljúka þinginu.
Ingvar gjörðu svo vel.
Ingvar: Þingforsetar, kæru félagar. Þetta gekk sannarlega vel. Það var nú kannski ekki hugmyndin að
þetta yrði eins og Rússland, Kína og Kórea endilega en sannarlega er alltaf gott þegar hægt er að afgreiða
hluti hratt og örugglega. Ég held að þau mál sem við tókumst aðeins á um og skoðanaskipti voru um og
var mikið og vel rætt sérstaklega um í fjárhagsnefndinni eru sannarlega mikilvæg. Ég er bara afskaplega
ánægður og stoltur af þessu þingi og þeim skoðanaskiptum sem áttu sér stað og munum taka það sem
veganesti fyrir stjórnina. Ég vil þakka traustið, fyrir það að enginn bauð sig fram á móti okkur og við erum
öll endurkjörin aftur „ný“ stjórn. Ég þarf víst ekki að kenna þessari stjórn eitt eða neitt hún kann þetta
allt saman. Það eru samt sem áður ýmsar áskoranir framundan eins og ég svo sem kom inná í ræðunni
minni í gær og við höfum rætt hér á þinginu. Kannski er þá fyrst þar að nefna félögin og ef við förum
aðeins inn á það sem hér kom í máli bæði Þráins og Raj. Það eru þessi mannvirkjamál, aðstaða í hverfum
sem við þurfum að vera svolítið ákveðin í hérna á næstu árum að byggja upp. Og Björn ég ætla að mæta í
afmælið, það eru alveg hreinar línur. Þannig er auðvitað að það þarf að klára ýmis mál. Sem betur fer,
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eins og borgarstjóri kom inn á, er búið að klára nokkur mál og samninga en það þarf að klára fleiri
samninga. Það þarf að klára að ljúka málum í nokkrum hverfum í borginni og það þarf að fara vel yfir
þarfagreiningu á hverjum stað fyrir sig. Við höfum rætt það hér á nokkrum þingum en við höfum ekki
verið kannski nógu ákveðin í því, svona í ljósi þess sem Þráinn sagði að þegar við erum að tala um
íþróttahreyfinguna og kynna hvað við stöndum fyrir að hvað það er mikilvægt fyrir okkur að við
skilgreinum hvaða þjónusta er í hvaða hverfi, hvað það er sem börn og unglingar geta sótt án þess að
þurfa að fara um langan veg í íþróttastarf. Þá skiptir máli að við séum að horfa á bæði að strákar og
stelpur geti sótt í íþróttaiðkun við sitt hæfi eins nálægt heima hjá sér og mögulegt er. Ég vil meina það að
sú vinna sem íþróttahreyfingin hefur unnið í þessa veru sé mjög góð en það er ennþá langt í land á
mörgum stöðum og það þarf að bæta úr í mörgum hverfum. Þetta er verkefni sem við þurfum að setja
mjög fyrir okkur núna strax eftir að þessu þingi lýkur því það er stutt í kosningar eins og við vitum öll.
Þetta er auðvitað mál sem við eigum að brýna fyrir stjórnmálaöflunum sem eru að fara að bjóða sig
fram. Framundan eftir rúman mánuð er líka Íþróttaþing, þá eigum við fulltrúa þar á Íþróttaþingi ÍSÍ og við
þurfum að vera búin að leggja fram tillögur ef við ætlum að koma með tillögur þar inn og ætlum að
koma inn með einhverjar breytingar og áherslur sem við viljum koma á framfæri mánuði fyrir þingið.
Tíminn er að renna frá okkur í þeim efnum. Og því er mikilvægt að ef þið hafið hugmyndir eða
ábendingar þá er hægt að koma því til okkar í stjórninni eða á skrifstofu íþróttabandalagsins og við
getum gert það að tillögu til þess að fara með fyrir þingið. Ég myndi vilja leggja áherslu á það og myndi
vilja ræða það með nýrri stjórn að við ítrekum og skerpum mjög á umræðunni um þjóðarleikvanga sem
við ræddum líka í gær. Það er svona í ljósi skýrslunnar sem Þráinn kom inn á hérna áðan varðandi
afreksfólkið og hvernig skiptingin á afreksfénu verður. Þar er ekki og hefur ekki að mér fundist verið
nógu vel tekið á því sem snýr að íþróttahéruðunum í þessu samhengi. Auðvitað hefur þetta mest áhrif á
okkur hér í Reykjavík vegna þess að hér er lang mest sótt í mannvirkin bæði fyrir keppni hjá landsliðum
og æfingar. Það má líka segja það bara hreint út að það er eitt íþróttafélag sem verður hvað mest fyrir
barðinu á því og það er Þróttur hér í Laugardalnum. Þessu verðum við að koma í lag núna og það er mjög
mikilvægt að við fáum ÍSÍ með okkur í lið, að þessi vinna sem búið er að vinna inn í íþróttamálaráðuneyti
verði kláruð og að þessu verði komið í eðlilegt horf. Þetta tengist klárlega þeirri umræðu og tillögu sem
var samþykkt hér áðan varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkis hérna í Laugardalnum. Við munum núna
einhenta okkur í það að greina þarfirnar hér, ekki bara útfrá landsliðum og þörfum landsliða til æfinga og
keppni heldur líka útfrá íþróttafélögunum sem hér eru og þeim litlu íþróttagreinum sem sannarlega
vantar aðstöðu og tækifæri til æfinga. Þar kemur auðvitað tennisinn inn sem er ein af þeim
íþróttagreinum sem við Reykvíkingar höfum ekki staðið okkur vel í að halda á lofti, það sýndi sig vel á
smáþjóðaleikunum fyrir nokkrum árum. Svo verður auðvitað líka stórt mál núna í haust hvort
Ungmennafélag Íslands samþykki umsókn bandalaganna en öll íþróttabandalögin sóttu sameiginlega um
aðild að Ungmennafélagi Íslands. Eftir því sem að mér skilst þá er verið að breyta lögum
Ungmennafélagsins þannig að til þess að verða aðildarfélag í ungmennafélaginu þá þarf ekki að breyta
nafni viðkomandi félags eins og við gerðum nú reyndar fyrir einhverju síðan, 2006 eða eitthvað svoleiðis
þá hétum við Ungmennafélagið Ingólfur – Íþróttabandalag Reykjavíkur. Við gerum fastlega ráð fyrir því
að við verðum samþykkt þar inn. Þar ríður á að við sýnum líka forrystu og við í krafti okkar erum ekki
þangað komin til þess að valta yfir félaga okkar um allt land. Það skiptir okkur geysilega miklu máli að
öflugt íþróttastarf sé rekið um allt land. Þegar við erum með þá áherslu sem Reykvíkingar að við viljum
byggja upp íþróttastarf sem næst börnum og unglingum í hverfum borgarinnar þá eigum við líka að
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bakka félaga okkar út um allt land upp með að byggja upp íþróttaaðstöðu sem næst börnum og
unglingum í íþróttahéruðum landsins. Þannig verður hreyfingin í heild sinni miklu öflugri og sterkari. Ég
ætla svo að lokum að fá að taka undir það sem Þráinn sagði um mikilvægi okkar hér í samfélaginu. Við
verðum að brýna stjórnina að gera félögin í Reykjavík fjárhagslega öruggari. Ég er alveg hjartanlega
sammála því. Hluti af þessum vanda sem íþróttafélögin eru í er kannski það að reksturinn er alltaf erfiður
og það er verið að reka íþróttastarf hérna í borginni alveg einstaklega vel á öllum sviðum. Það þýðir að
það hefur enginn krónu eftir til að fara í einhver markaðsmál. Þar er náttúrulega skorið niður um leið af
því að við erum auðvitað fyrst og fremst að reka starfið fyrir börn og unglinga. Þá er það alveg rétt að
það erum við í íþróttabandalaginu, þar er stjórn ÍSÍ sem á að setja meiri kraft í það að efla
kynningarstarfið og upplýsingamálin og koma á framfæri þessum lykilupplýsingum, þ.e.a.s.hversu
samfélagslega mikilvæg við erum þessum tölum sem til eru og ég myndi aftur telja að við ættum að
leggja áherslu á það á næsta Íþróttaþingi að það verði kláruð sú vinna, að finna hagræn áhrif
íþróttastarfs á samfélagið á Íslandi. Ég er örugglega búinn að tala allra mest og ætla bara að fá að þakka
ykkur innilega vel fyrir gott þing, þakka fyrir samstarfið á síðastliðnum árum og hlakka til að vinna með
ykkur áfram. Ég vil sérstaklega fá að þakka starfsmönnum þingsins, þingforsetum og þingriturum fyrir
starfið með okkur og þeim sem stýrðu nefndunum í gær. Svo vil ég fá að þakka starfsmönnum ÍBR sem
hafa unnið frábært starf í miklu áreiti. Við byrjuðum tvo nýja viðburði á umliðnu kjörtímabili; Tour of
Reykjavík eða Tour eins og við köllum hjólreiðakeppnina og stækkuðum Reykjavíkurleikana með
Norðurljósahlaupi. Mér finnst að við ættum að gefa starfsmönnum okkar íþróttafélaganna og
íþróttabandalagsins gott klapp og með því ætla ég að fá að slíta þingi íþróttabandalagsins, 48. þinginu
takk.
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Léttar veitingar að þingi loknu.
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