
 
 
  
 
239. fundur framkvæmdastjórnar ÍSÍ var haldinn í fundarsal framkvæmdastjórnar ÍSÍ, 
Íþróttamiðstöðinni í Laugardal, fimmtudaginn 10. desember 2015 kl. 12:00.  
Mættir:  Lárus L. Blöndal forseti, Gunnar Bragason gjaldkeri, Garðar Svansson, Örn Andrésson, 
Hafsteinn Pálsson,  Gunnlaugur Júlíusson, Ingi Þór Ágústsson, Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir, 
Guðmundur Ágúst Ingvarsson, Lilja Sigurðardóttir 2. varamaður, Líney Rut Halldórsdóttir 
framkvæmdastjóri og Halla Kjartansdóttir skrifstofustjóri. 
Forföll boðuðu: Helga Steinunn Guðmundsdóttir varaforseti, Sigríður Jónsdóttir ritari og Þórey Edda 
Elísdóttir 1. varamaður. 
Þetta gerðist: 
 
Dagskrá: 

1. Ólympísk málefni 
Líney Rut Halldórsdóttir framkvæmdastjóri fór yfir reglu 40 varðandi Ólympíuleikana í Ríó 2016. 
Reglan lýtur að auglýsingum í aðdraganda Ólympíuleikanna og hvað þátttakendur mega og mega 
ekki í þeim efnum.  Samþykkt að fara að reglu 40 og skoða hvert tilvik fyrir sig. Afreks- og 
Ólympíusvið ÍSÍ mun uppfræða keppendur eins og venja er varðandi þátttöku í leikunum og hvað 
hún hefur í för með sér í þessum efnum sem öðrum. 
Fjallað verður nánar um reglu 40 á næsta fundi Afreks- og Ólympíusviðs ÍSÍ. 
 
Örn Andrésson skýrði frá því að Afreks- og Ólympíusvið ÍSÍ áætli að funda með sérsamböndum ÍSÍ 
vegna afreksstefna sambandanna í janúar næstkomandi.  
 
Örn fór yfir það helsta varðandi undirbúning fyrir þau ólympísku verkefni sem framundan eru.  ZO-
ON verður samstarfsaðili ÍSÍ um fatnað íslensku þátttakendanna á Ólympíuleikunum ungmenna í 
Lillehammer í febrúar. 
 
2. Fagsvið ÍSÍ  
Farið yfir helstu verkefni fagsviða ÍSÍ. 
Íþróttavika Evrópu verður vikuna 10.-16. september 2016. Almenningsíþróttasvið ÍSÍ vinnur að 
uppgjöri síðustu Íþróttaviku og vinnur að umsókn fyrir árið 2016. 
Unnið er að nýrri vefsíðu fyrir Lífshlaupið en vefsíða hlaupsins var orðin erfið í rekstri og viðhaldi. 
Gengið hefur verið til samninga við ZO-ON um Kvennahlaupsboli næsta hlaups og Sænsk-íslenska 
um verðlaunapeninga hlaupsins. Þessir aðilar voru með lægstu tilboðin í viðkomandi vörur. 
 
3. Formannafundur 2015 
Formannafundur ÍSÍ fór fram 27. nóvember síðastliðinn og gekk vel fyrir sig. Að þessu sinni var 
skýrsla stjórnar flutt að mestu leyti í formi myndbanda og mæltist vel fyrir. 
Óformlegur fundur íþróttahéraða var haldinn á undan Formannafundinum og var þar lögð fram 
skýrsla samstarfsnefndar íþróttahéraða.  Í skýrslunni koma fram ýmsar tillögur sem meðal annars 
beinast að ÍSÍ. 
 
4. Úthlutun Afrekssjóðs 2016 
Tekin fyrir tillaga Afrekssjóðs ÍSÍ að úthlutun afreksstyrkja fyrir árið 2016. Formaður Afrekssjóðs ÍSÍ 
fór ítarlega yfir allar tillögurnar. Tillögur sjóðsstjórnar samþykktar einróma með fyrirvara um 
staðfestingu á framlagi til Afrekssjóðs ÍSÍ á Fjárlögum Alþingis 2016. 
 

 Blaksamband Íslands (BLÍ) vegna landsliðsverkefna, unglingalandsliðs í strandblaki og fræðslu og 

fagteymis fyrir afrekshópa 



o     kr. 1.700.000,-   

 Badmintonsamband Íslands (BSÍ) vegna landsliðsverkefna, þátttöku í mótum sem gefa stig á 

heimslista vegna Ólympíuleika 2016 og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 2.200.000,-   

 Borðtennissamband Íslands (BTÍ) vegna landsliðsverkefna og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 600.000,-   

 Dansíþróttasamband Íslands (DSÍ) vegna landsliðsverkefna, verkefna Nikita Bazev og Hönnu Rúnar 

Óladóttur og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o      kr. 2.400.000,-   

 Frjálsíþróttasamband Íslands (FRÍ) vegna landsliðsverkefna, stórmótaverkefna í aldursflokkum, 

undirbúnings fyrir Ólympíuleika 2016, hæfileikamótunar/Úrvalshóps FRÍ, verkefna Ásdísar Hjálmsdóttur, 

Anítu Hinriksdóttur, Hafdísar Sigurðardóttur, Huldu Þorsteinsdóttur, Örnu Stefaníu Guðmundsdóttur og 

Guðna Vals Guðnasonar auk fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o      kr. 13.400.000,-   

 Fimleikasamband Íslands (FSÍ) vegna landsliðsverkefna í áhaldafimleikum kvenna og karla, 

landsliðsverkefna í hópfimleikum kvenna, karla og blandaðra liða, þátttöku í úrtökumóti í áhaldafimleikum 

vegna Ólympíuleika í Ríó 2016, vegna verkefna Irina Sazonova og Normu Daggar Róbertsdóttur auk fræðslu 

og fagteymis fyrir afrekshópa 

o      kr. 8.100.000,-   

 Golfsamband Íslands (GSÍ) vegna landsliðsverkefna og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 5.300.000,-   

 Hjólreiðasamband Íslands (HRÍ) vegna landsliðsverkefna 

o     kr. 300.000,-   

 Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) vegna landsliðsverkefna A landsliðs karla, A landsliðs kvenna, 

U20 landsliðs karla, U20 landsliðs kvenna, U18 landsliðs karla, U18 landsliðs kvenna, Afrekshóps karla, 

Afrekshóps kvenna og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 28.000.000,-   

 Íþróttasamband fatlaðra (ÍF) vegna landsliðsverkefna í sundi, frjálsíþróttum og vetraríþróttum, 

undirbúnings fyrir Ólympíumót fatlaðra í Ríó 2016, verkefna Helga Sveinssonar og Jón Margeirs 

Sverrissonar auk fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 8.800.000,-   

 Íshokkísamband Íslands (ÍHÍ) vegna landsliðsverkefna A landsliðs karla, A landsliðs kvenna, U20 

landsliðs karla, U18 landsliðs karla og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa kr.       3.200.000,-   

 Skautasamband Íslands (ÍSS) vegna landsliðsverkefna og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 600.000,-   

 Júdósamband Íslands (JSÍ) vegna landsliðsverkefna, þátttöku í mótum sem gefa stig á heimslista vegna 

Ólympíuleika 2016, verkefna Þormóðs Árna Jónssonar auk fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 3.550.000,-   

 Karatesamband Íslands (KAÍ) vegna landsliðsverkefna og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 1.300.000,-   



 Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ) vegna landsliðsverkefna A landsliðs karla, A landsliðs kvenna, 

U20 landsliðs karla, U18 landsliðs drengja, U18 landsliðs stúlkna, U16 landsliðs drengja, U16 landsliðs 

stúlkna og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 11.400.000,-   

 Keilusamband Íslands (KLÍ) vegna landsliðsverkefna, unglingalandsliðsverkefna og fræðslu og 

fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 900.000,-   

 Kraftlyftingasamband Íslands (KRA) vegna landsliðsverkefna, vegna verkefna Júlíans Jóhanns Karls 

Jóhannssonar, Viktors Samúelssonar, Auðuns Jónssonar og Fanneyjar Hauksdóttur auk fræðslu og 

fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 5.750.000,-   

 Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) vegna landsliðsverkefna A landsliðs kvenna, U17 landsliðs kvenna, 

U17 landsliðs karla og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 8.900.000,-   

 Landssamband hestamannafélaga (LH) vegna landsliðsverkefna og fræðslu og fagteymis fyrir 

afrekshópa 

o     kr.1.700.000,-   

 Lyftingasamband Íslands (LSÍ) vegna landsliðsverkefna, þátttöku í EM 2016 og fræðslu og fagteymis 

fyrir afrekshópa 

o     kr. 1.100.000,-        

 Siglingasamband Íslands (SÍL) vegna landsliðsverkefna og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 600.000,-   

 Skíðasamband Íslands (SKÍ) vegna landsliðsverkefna í alpagreinum, landsliðsverkefna í skíðagöngu, 

landsliðsverkefna í snjóbrettum, vegna verkefna Maríu Guðmundsdóttur og Freydísar Höllu Einarsdóttur 

auk fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 7.600.000,-   

 Skylmingasamband Íslands (SKY) vegna landsliðsverkefna kvennalandsliðsins, verkefna U18/U21 

landsliðsins, verkefna karlalandsliðsins, þátttöku í úrtökumóti vegna Ólympíuleika í Ríó 2016 og fræðslu og 

fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 2.300.000,-   

 Sundsamband Íslands (SSÍ) vegna landsliðsverkefna, unglingalandsliðsverkefna, verkefna 

boðssundssveitar, undirbúnings fyrir Ólympíuleika 2016, verkefna Hrafnhildar Lúthersdóttur, Eyglóar Óskar 

Gústafsdóttur og Antons Sveins Mckee auk fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 14.950.000,-   

 Skotíþróttasamband Íslands (STÍ) vegna landsliðsverkefna í haglabyssu, landsliðsverkefna í loftbyssu, 

vegna verkefna Ásgeirs Sigurgeirssonar auk fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 3.850.000,-   

 Taekwondósamband Íslands (TKÍ) vegna landsliðsverkefna í sparring, landsliðsverkefna í poomse, 

þátttöku í úrtökumóti vegna Ólympíuleika í Ríó 2016, vegna verkefna Meisam Rafiei auk fræðslu og 

fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 2.300.000,-   



 Tennissamband Íslands (TSÍ) Vegna landsliðsverkefna og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 600.000,-       

 ÍSÍ v/ Bogfiminefndar ÍSÍ vegna landsliðsverkefna og fræðslu og fagteymis fyrir afrekshópa 

o     kr. 600.000,-     

Samtals styrkir að upphæð kr. 141.600.000,- til sérsambanda og séríþróttanefnda ÍSÍ. 

Að auki er samþykkt að veita 7.000.000,- vegna umsýslu og þjónustuþátta skv. eftirfarandi skiptingu: 

 1.000.000,- til viðbótar fagteymisþjónustu ÍSÍ  

 3.000.000,- til Afreksíþróttamiðstöðvar ÍSÍ 

 2.000.000,- til umsýslu  

 1.000.000,- til fræðslu til þeirra sérsambanda/íþróttamanna sem eru á skilgreindum styrkjum. 

5. Íþróttamaður ársins 2015 
Sameiginlegt hóf ÍSÍ og Samtaka íþróttafréttamanna verður haldið í Hörpu 30. desember 
næstkomandi og hefst stundvíslega kl. 18:15.  
Lagt fram bréf Fimleikasambands Íslands þar sem skorað er á framkvæmdastjórn ÍSÍ að beita sér 
fyrir því að bæði verði kjörinn karl og kona í kjöri Samtaka íþróttafréttamanna. 
Nokkrar umræður urðu um þetta mál og samstarf ÍSÍ og Samtaka íþróttafréttamanna um þetta 
kjör. 
Jón Finnbogason lagði fram eftirfarandi bókun:  „Tekið er undir sjónarmið sem fram koma í erindi 
sem FSÍ hefur sent til stjórnar ÍSÍ þann 9. desember sl.  Undirritaður telur mjög mikilvægt að ÍSÍ beiti 
sér fyrir því að Samtökum íþróttafréttamanna velji bæði íþróttamann og íþróttakonu á komandi 
árum.  Í ljósi þeirrar umræðu sem fram hefur farið á þessum 239. stjórnarfundi ÍSÍ og einnig 
óformlega á fyrri fundum stjórnarinnar þá bindur undirritaður miklar vonir við boðaðar viðræður 
við Samtök íþróttafréttamanna um breytingar í þessa veru og að þær muni fyrr en seinna ná fram 
að ganga." 

  
6. Heiðranir 
Engar tillögur um tilnefningar lágu fyrir. 
 
7. Fundargerðir 
Eftirfarandi fundargerðir lagðar fyrir og staðfestar: 

- 238. fundur framkvæmdastjórnar 

- 20. fundur framkvæmdaráðs ÍSÍ 

- 206. fundur Afrekssjóðs ÍSÍ 

- 207. fundur Afrekssjóðs ÍSÍ – sjá staðfesta úthlutun Afrekssjóðs ÍSÍ í tölulið 4. 
 

8. Viðburðir framundan 
Farið yfir þá viðburði sem framundan eru og til lengri tíma litið. 
 

9. Næstu fundir framkvæmdastjórnar ÍSÍ 
Samþykkt að halda næsta fund framkvæmdastjórnar ÍSÍ fimmtudaginn 14. janúar 2016. 
 

10. Önnur mál 
Lög Bogfimisambands Íslands 
Lögð fram drög að lögum nýs sérsambands, Bogfimisambands Íslands. Laganefnd hefur farið yfir 
lögin og gert nokkrar athugasemdir. Skrifstofu falið að koma athugasemdum laganefndar ÍSÍ á 
framfæri við Bogfiminefnd ÍSÍ. 

 
 
Fleira var ekki gert og fundi slitið. 
Halla Kjartansdóttir, fundarritari. 


