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ÁVARP STJÓRNAR

Þingforseti, kæru félagar, fulltrúi UMFÍ, fulltrúi ÍSÍ og aðrir gestir. Ég býð ykkur velkomin á 22. ársþing HSV 
og flyt ykkur hér ávarp stjórnar. 

Síðastliðin tvö ár hafa verið íþróttahreyfingunni erfið en loks horfir til betri tíma og allt komið í nokkuð 
eðlilegar skorður eftir Covid og er óhætt að segja að íþróttalíf og framboð til íþróttaiðkunar sé með blómlegasta 
móti. Eftir situr þó erfið fjárhagsstaða íþróttafélaga eftir tekjutap sem fylgt hefur Covid. Ríkið hefur verið öflugt 
við að koma með fjármagn inn í hreyfinguna og nú síðast með 500 milljón króna framlagi sem við bíðum eftir 
nánari upplýsingum um hvernig verður dreift niður á félögin. Fjárhagsstaða þeirra íþróttafélaga sem halda úti 
öflugu starfi meistaraflokka hér innan HSV er erfið og er það einlæg ósk okkar að þetta fjármagn nýtist þar sem 
þess er mest þörf.  

En það er ekki einungis þörf fyrir fjármagni inn í íþróttahreyfinguna. Þörf fyrir fjölnota knattspyrnuhúsi 
er gríðarleg og er ekki annað hægt en að dáðst af þolinmæði þeirra fjölmörgu sjálfboðaliða sem barist hafa 
fyrir því að eitthvað rætist í þeim málum. Stjórn HSV sendi inn erindi til bæjarráðs í október 2021 um þá 
grafalvarlegu stöðu sem blasir við og óskuðum eftir því að eiga samtal um stöðuna og hvert framhaldið væri 
í þessu máli. Það var svo samþykkt viljayfirlýsing þess efnir að Íþróttafélagið Vestri vinni að því að koma á 
byggingu fjölnota knattspyrnuhúss. Félagið hyggst fjármagna bygginguna og framkvæma. Óskaði félagið eftir 
stuðningi Ísafjarðarbæjar, en þeirra ósk er sú að Ísafjarðarbær leigi húsnæðið af félaginu og eftir ákveðin fjölda 
ára verði húsið orðið eign Ísafjarðarbæjar. Stjórn HSV styður þessa vinnu Íþróttafélagsins Vestra og sendi 
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar stuðningsyfirlýsingu. 

Eins og áður vekur íþróttaskólinn athygli og hafa fulltrúar frá öðrum sveitarfélögum og íþróttahéruðum 
heimsótt okkur í vetur í þeim tilgangi að kynna sér starfsemina þar sem fyrirhugað er að koma á slíku 
fyrirkomulagi. Veturinn í vetur gekk vel og var starfsemi í öllum byggðakjörnum sveitarfélagsins. 

Í upphafi árs 2021 var skrifað undir nýjan samstarfssamning við Ísafjarðarbæ til þriggja ára.  Samningurinn 
er mikilvægur fyrir HSV og ekki síður Ísafjarðarbæ en með samningum sér HSV um öll samskipti 
við íþróttahreyfinguna fyrir hönd Ísafjarðarbæjar. Samskiptin við Ísafjarðarbæ hafa stórlagast og eiga 
framkvæmdastjóri HSV og sviðsstjóri skóla og tómstundasviðs fasta vikulega fundi. Í samstarfsamningi segir 
að HSV sjái um öll samskipti við Ísafjarðarbæ fyrir hönd íþróttahreyfingarinnar og hefur sá liður samningsins 
verið ítrekaður af hálfu Ísafjarðarbæjar, þ.e. að öll samskipti fari fyrst til framkvæmdastjóra HSV og þaðan til 
bæjarins. Það er svo í höndum HSV að sjá til þess að verkefnum sé fylgt eftir.  Það er trú okkar að sé unnið 
eftir þessu fyrirkomulagi megi koma í veg fyrir að mál detti niður og sé ekki fylgt eftir auk þess sem þetta 
fyrirkomulag létti á íþróttafélögum að koma verkefnum áfram sem snúa að bænum. 

Uppbyggingaáætlun var kláruð á árinu og gerður var nýr samningur varðandi uppbyggingasamninga 
en HSV hefur lagt mikla áherslu á að halda þeim samningum áfram. 8 félög sendu inn umsókn um 
uppbyggingasamning. 

Á síðasta ársþingi var samþykkt að HSV hætti innheimtu á þeim umfram íbúðum sem íþróttafélög hafa leigt hjá 
Ísafjarðarbæ. Farið var í þá framkvæmd að innheimtan hjá Ísafjarðarbæ sé beint við þau félög sem hafa íbúðir á 
leigu.  Í samstarfssamningi leggur Ísafjarðarbær til HSV íbúðastyrk í formi afnota af fimm íbúðum og ber HSV 
að vinna að forgangsröðun milli íþróttafélaga varðandi úthlutun þessara íbúða og gera samning við félögin. 
Úthlutun fer fram einu sinni á ári skv. úthlutunarreglum HSV. 

Í haust fékk HSV úthlutaðan styrk að upphæð 250.000 kr. frá UMFÍ og ÍSÍ og er styrkurinn ætlaður í verkefni 
sem snýr að því að auka þátttöku barna og ungmenna af erlendum uppruna í íþróttastarfi. Við munum nýta 
styrkinn fyrir kynningu á starfsemi Íþróttaskólans og íþróttafélaga á vordögum í grunnskólanum, þýðingu á 
stundatöflum og helstu upplýsingum sem nýtast foreldrum barna af erlendum uppruna.  
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Verkefnasamningar við Ísafjarðarbæ runnu út í árslok 2021 en hafa nú verið endurnýjaðir. Engin ný verkefni 
komi inn í samninginn og helst upphæð samningsins óbreytt, eða 8 milljónir á ári. 

Hjá HSV voru haldnir 9 stjórnarfundir á árinu auk þess sem 3 formannafundir voru haldnir. Þar að auki sóttu 
formaður og framkvæmdastjóri fundi á vegum UMFÍ og ÍSÍ en framkvæmdastjóri HSV situr í nefnd á vegum 
UMFÍ, hlutverk nefndarinnar er að fara yfir og koma með tillögur varðandi skipulag og hlutverk íþróttahéraða.  

Fyrir þetta þing hafa tveir stjórnarmenn ákveðið að gefa ekki kost á sér til áframhaldandi setu í aðalstjórn. Það 
eru þau Tinna Hrund Hlynsdóttir sem er að ljúka sínu öðru ári í stjórn og Baldur Ingi Jónasson sem lýkur sínu 
fjórða ári. Vil stjórn þakka þeim fyrir framlag sitt til HSV og aðildarfélaga þess. Formaður er kosinn til eins árs. 
Núverandi formaður hefur verið við stjórn í fjögur ár og er nú komið að leiðarlokum. Síðastliðin fjögur ár hafa 
verið strembin en á þessum starfstíma hafa verið þrír framkvæmdastjórar, þrír yfirþjálfarar íþróttaskóla og þrír 
sviðsstjórar hjá Skóla og tómstundasviði Ísafjarðarbæjar. Við höfum lagt mikla vinnu í það að bæta vinnuferla, 
einfalda lottóuppgjör, afstemma skuldir við íþróttafélög og gera upp gamlar inneignir,  bæta samskipti við 
Ísafjarðarbæ og bæta umgjörð og fjölga þjálfurum hjá Íþróttaskólanum og er það von fráfarandi formanns að 
komin sé ákveðin festa og skipulag á starfsemina og að ný stjórn taki við góðu búi. Formaður vil þakka kærlega 
fyrir þessi fjögur gefandi ár og þakka sérstaklega þeim Dagný framkvæmdarstjóra og Heiðari yfirþjálfara 
fyrir virkilega góð störf, við erum svo sannarlega heppin með þessa starfsmenn. Formaður vil líka þakka 
íþróttahreyfingunni fyrir þá þolinmæði sem þau hafa sýnt á þessum fjórum erfiðu árum og vonast til að regla 
og festa sé komin á samskipti og boðleiðir og að traust gagnvart HSV hafi aukist og framundan séu bjartari 
tímar með skilvirkari og árangursríkari samskiptum við bæði HSV og Ísafjarðarbæ. 

Fyrir hönd stjórnar HSV 

            Ásgerður Þorleifsdóttir
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STJÓRNARFUNDIR HSV
Á 21. héraðsþingi HSV sem haldið var í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði 18. Júní 2021 fór fram stjórnarkjör. Úr 
stjórn gengu þau Hildur Elísabet og Heimir Hansson. Í þeirra stað komu þau Anton Helgi Guðjónsson og 
Dagný Finnbjörnsdóttir. Ásgerður Þorleifsdóttir var ein í framboði og var kjörin formaður sambandsins. Í 
varastjórn komu inn Lára Ósk Pétursdóttir og Hákon Hermannsson.

Stjórn HSV starfsárið 2021-22
Ásgerður Þorleifsdóttir, formaður
Dagný Finnbjörnsdóttir varaformaður 
Margrét Arnardóttir, gjaldkeri
Anton Helgi Guðjónsson, ritari
Baldur Ingi Jónasson, meðstjórnandi

Varastjórn skipa:
Lára Ósk Pétursdóttir
Hákon Hermannsson
Tinna Hrund Hafberg Hlynsdóttir

Breyting varð á stjórn á árinu vegna ráðningu framkvæmdastjóra, Dagný Finnbjörnsdóttir var ráðin 
framkvæmdastjóri, í hennar stað í aðalstjórn kom Tinna Hrund Hlynsdóttir Hafberg úr varastjórns. Margrét 
Arnardóttir flutti á árinu í burtu og sagði sig úr stjórn, Baldur Ingi Jónasson tók við sem gjaldkeri, Lára Ósk 
Pétursdóttir fór úr varastjórn í aðalstjórn.

Stjórnarfundir voru 9 á árinu og er hægt að sjá hér fyrir neðan upplýsingar um dagsetningar og mætingar á 
fundina. Varastjórn er ávalt boðuð á alla fundi.  

2/5 17/8 2/9 4/10 16/11 14/12 1/2 5/4 25/4

Ásgerður

Tinna

Anton Helgi 

Margrét

Baldur

Lára Ósk

Hákon

FORMANNAFUNDIR

Á starfsárinu voru haldnir tveir formannafundir. Formannafundir eru æðsta vald HSV milli ársþinga og þar eru 
teknar allar mikilvægar og stefnumarkandi ákvarðanir hjá HSV á milli þinga.
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Grunnþjálfun: Í grunnþjálfun er áhersla lögð 
á hreyfingu og hreyfiþroska barna. Fjölbreyttar 
æfingar eru í boði, farið í leiki, þrautir, fimleika, 
hopp, hlaup, köst, aðrar greinar kynntar og margt 
fleira. Í mánuð að hausti og vori eru útiæfingar en 
að mestum hluta fara æfingar fram inni í íþróttasal. 
Grunnþjálfun er í boði tvisvar í viku.

Boltaskóli: Aðalmarkmið hugmyndafræði 
boltaskóla HSV er: Einstaklingsmiðaðar 
æfingar og leikæfingar í smáum hópum með 
auknu erfiðleikastigi. Þjálfa færni, sjálfstraust 
og sköpunargleði hjá iðkendum. Gera leikinn 
skemmtilegan á æfingum og í leik. Virða sigur en 
ekki meira en gott hugarfar og frammistöðu Bjóða 
upp á öruggt og lærdómsríkt umhverfi sem mætir 
sem best þjálfunarmarkmiðunum.

Ávinningur iðkenda: Eykur leikfærni óháð 
leikstöðu og eigin færni. Nýtur íþróttarinnar betur á 
eigin vegum/óháð eigin færni.

Æfingaáætlun boltaskóla HSV: Boltastjórnun, 1v1 
hreyfingar, Leikæfingar í smáum hópum. 

Í boltaskólanum hjá 3. og 4. bekk er boltagreinum 
skipt jafnt upp yfir veturinn. Boltagreinarnar í 
skólanum eru knattspyrna, blak, og handknattleikur. 
Boltaskóli er í boði tvisvar í viku.

Sund: Í Íþróttaskólanum er almenn sundþjálfun 
í boði og eru æfingar einu sinni í viku fyrir hvern 
aldurshóp. 

Skíði: Skíðaæfingar eru í boði það tímabil yfir 
veturinn sem skíðasvæðið er opið og eru æfingar 
í alpagreinum, göngu og á snjóbrettum. Æfingar 
eru í boði tvisvar til þrisvar sinnum í viku á meðan 
aðstæður leyfa.

Yfirþjálfari Íþróttaskólans er Heiðar Birnir 
Torleifsson. Yfirþjálfari sér um grunnþjálfunarhluta 
skólans, boltaskóla fyrir 1.-2. bekk auk almenns 
skipulags skólans. Samvinna við aðildarfélög HSV 
gefur okkur tækifæri til að bjóða börnunum upp 
á afbragðsgóða þjálfun í boltagreinum, sundi og 
skíðum. Þjálfarar úr hverri íþróttagrein koma inn 
með sérþekkingu sína og kafa dýpra í hverja grein. 
Hér á svæðinu búum við yfir reynslumiklum og 

hæfileikaríkum þjálfurum sem tilbúnir eru að leyfa 
Íþróttaskóla HSV að njóta krafta sinna. 

Markmið Íþróttaskóla HSV er:
• Að fá sem allra flest börn til að iðka íþróttir.
• Að fyrstu kynni barna af íþróttaiðkun sé 

jákvæð.
• Að börn fái að kynnast sem flestum 

íþróttagreinum.
• Að auka gæði þjálfunar.
• Lækka kostnað heimila við íþróttaiðkun barna.
• Auka grunnþjálfunarhluta æfinga, almenna 

hreyfingu, hreyfiþroska og hreyfigetu.  

Íþróttaskólinn hefur gengið vel í vetur. Um 150 
iðkendur voru skráðir í íþróttaskólann hvora önn. 
Langstærsti hluti iðkenda prófar allar greinar og stór 
hluti iðkar þær allar yfir veturinn. Góð samskipti 
hafa verið milli yfirþjálfara HSV og þjálfara 
aðildarfélaga í vetur og ber að þakka fyrir það.  

Samskipti Íþróttaskóla HSV og dægradvalar 
hafa verið mjög góð og skiptir það miklu máli 
fyrir íþróttaskólann hversu vel skipulagt starf 
dægrardvalar er. Starfsmenn dægrardvalar eru vel 
meðvitaðir hverjir stunda hvað í Íþróttaskólanum 
og senda krakkana af stað þegar þeirra æfing er 
að byrja.  Íþróttaskólinn og dægradvöl eru bæði 
staðsett í sundhöll Ísafjarðar og hjálpar það mikið til 
sem og góð samskipti þarna á milli. Það ber þó að 
nefna að Íþróttaskólinn er ekki hluti af dægradvöl 
og því geta börn sem ekki eru skráð í dægradvöl vel 
tekið þátt á æfingum Íþróttaskólans.

Starfið hefur breytt sig út að fullu á Flateyri, 
Suðureyri og Þingeyri með mjög góðum árangri og 
hefur starfið á þeim stöðum alrei verið jafn veglegt.  

Íþróttaskóli HSV hóf göngu sína haustið 2011. 
Ýmsar breytingar hafa orðið á starfi skólans frá 
upphafi þó svo að grunnhugmyndin haldi velli. 
Þessar breytingar sem gerðar hafa verið snúast fyrst 
og fremst um aukinn fjölda iðkenda við skólann, 
auk þess að undanfarin fimm ár höfum við boðið 
uppá æfingar í frístundahléi sem gert er á miðjum 
skóladegi barna. 

ÍÞRÓTTASKÓLI HSV
Íþróttaskóli HSV hóf sitt tólfta starfsár í lok ágúst 2021. Íþróttaskólinn er samvinnuverkefni HSV, aðildarfélaga 
HSV og Ísafjarðarbæjar. Íþróttaskólinn er ætlaður börnum í 1.-4. bekk í grunnskólum Ísafjarðarbæjar og geta 
öll börn á þessum aldri skráð sig í skólann og tekið þátt.  Íþróttaskóli HSV leggur áherslu á grunnþjálfun barna 
ásamt því að þau fái þjálfun í flestum þeim íþróttagreinum sem í boði eru á eldri stigum aðildarfélaga HSV. 
Skólanum er skipt upp í þrjá hluta þ.e. grunnþjálfun, boltaskóla og sund. Þegar skíðasvæðið opnar bætast við 
svig- og gönguskíðaæfingar auk snjóbrettaæfinga.
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Góð samvinna allra sem koma að þessu verkefni 
með HSV er mikilvæg svo hlutirnir gangi eins 
vel og þeir gera.  Að lokum má nefna það að 
horft er til Ísafjarðarbæjar frá öðrum stöðum 

varðandi vel skipulagða íþróttaþjálfun fyrir börn í 
fyrstu bekkjum grunnskóla og fáum við reglulega 
fyrirspurnir um þetta samvinnuverkefni okkar allra.

AFREKSMANNASJÓÐUR HSV
Afreksmannasjóður HSV hefur gengið í gegn um nokkrar breytingar á síðustu þremur árum. Árið 2018 var 
í fyrsta sinn greiddir út mánaðarlegir styrkir til ungra afreksmanna. Voru það 4 ungir iðkendur frá tveimur 
félögum sem hlutu þessa styrki. Á árinu 2021 voru 3 ungir iðkendur sem að hlutu mánaðarlega styrki frá HSV. 
Ásamt því að greiða mánaðarlega styrki, greiddi sjóðurinn staka styrk til eins íþrótta manns.  Heildar greiðsla 
fyrir styrk var upp á kr. 200.000. 

Samningar um mánaðarlegar greiðslur voru gerðir við eftirfarandi íþróttamenn fyrir árið 2021. Heildar upphæð 
er kr. 2.040.000

Nafn Félag Mánaðaleg upphæð Árið 2021

Albert Jónsson Skíðafélag Ísfirðinga 75.000 900.000

Dagur Benediktsson Skíðafélag Ísfirðinga 75.000 900.000

Friðrik Vignisson Vestri Körfubolti 20.000 240.000

Í samningunum sem gerðir eru við afreksmennina 
eru gerðar kröfur til þeirra um að:
a. Stunda íþrótt sína af dugnaði og samviskusemi.
b. Vera virkur iðkandi í aðildarfélagi HSV.
c. Vera vímuefnalaus íþróttamaður/íþróttakona.
d. Geta tileinkað sér hugarfar og lífsstíl 

afreksíþrótta.
e. Vera góð fyrirmynd fyrir aðra íþróttamenn.
f. Koma fram á vegum HSV ef því verður 

viðkomið.
g. Gæta þess að öll framkoma hans og talsmáti 

séu sæmandi og til framdráttar jákvæðri 
ímynd hans sjálfs og annara iðkenda HSV.  
Þetta gildir einnig um notkun styrkþega á 

samfélagsmiðlum s.s. Facebook, Twitter, 
Instagram o.þ.h. þar með talið að gæta að 
myndbirtingum.  

h. Hlíta reglum ÍSÍ um lyfjanotkun og lyfjaeftirlit 
svo og þeim almennu siða- og agareglum  sem 
gilda um framkomu íþróttamanna innan 
vallar sem utan. Gerist styrkþegi brotlegur 
gegn þessum reglum getur stjórn sjóðsins 
stöðvað greiðslur til styrkþega og jafnvel krafist 
endurgreiðslu styrksins.

Ný reglugerð undirstrikar að HSV vill sjá unga og 
efnilega afreksmenn og konur vaxa og dafna áður en 
þau halda áfram á stærra svið. Aukið utanumhald 
og stefnumörkun, aukin áhersla á markmið og 
markviss. 

Stakir styrkir:

Nafn Upphæð Félag

Gréta Proppé 200.000 Vestri Körfubolti

STYRKTARSJÓÐUR ÞJÁLFARA HSV
Stjórn styrktarsjóðs þjálfara HSV var kosin á ársþingi HSV. Stjórn sjóðsins skipa Guðný Stefanía Stefánsdóttir, 
Jóhann Torfason og Baldur Ingi Jónasson . Samkvæmt samstarfssamningi við Ísafjarðarbæ greiðast 750.000 kr. í 
sjóðinn ár hvert. 
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ÍBÚÐIR TIL AÐILDARFÉLAGA
HSV hefur til afnota fimm íbúðum í eigu Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf fyrir aðildarfélög. Íbúðirnar fær HSV 
sem styrk frá Ísafjarðarbæ. HSV greiðir rafmagns og hitakostnað vegna þessara íbúða en innheimtir svo til baka 
frá félögun í gengum lottó uppgjör. Íbúðum er úthlutað einusinni á ári samkvæmt úthlutununarreglum.

VERKEFNASAMNINGUR
Verkefnasamningur HSV og Ísafjarðarbæjar hefur gengið vel eftir. Félögin sinna sínum verkefnum almennt af 
kostgæfni og samviskusemi. Mikil ánægja er með verkefnasamninginn þó svo að erfitt geti verið að hafa fullt 
samhengi með tímavinnu og peningum. Stjórn HSV reynir að vinna það af eins mikilli sanngirni og stjórnin 
mögulega getur og telur rétt. Það eru margir þættir og margar breytur sem hafa ber í huga þegar verkefnum er 
útdeilt og er iðkendafjöldi yngri en 18 ára helsta breytan þó svo að einnig fari það eftir verkefnum, aðstæðum, 
staðsetning verkanna, hefðum og fleira.  Verkefnasamningurinn gerir félögunum kleift að fá frekara fjármagn 
inn í félagið og ætti það að leiða af sér að félagið geti boðið upp á betri þjónustu til iðkenda sinna.  

Er það von HSV að Ísafjarðarbær telji þetta 
góðan vettvang til að koma verkefnum sínum í 
framkvæmd og samningurinn muni vaxa á komandi 
árum. Er það trú okkar að það sé hagur beggja 
aðila samningsins ekki síst Ísafjarðarbæjar sem fær 
verkin mjög vel unnin. Vinna hófst við að endurnýja 

samninga við bæinn, en núverandi samningar 
runnu út í lok árs 2021.

ÚTHLUTUNARREGLUR ÍBÚÐA HSV

Almennar reglur
Samningar við aðildarfélögin eru gerðir í maí og 
september ár hvert og skulu óskir um íbúðir vera 
sendar inn fyrir 1. janúar og 1. ágúst. Í umsókninni 
skal koma fram hversu margar íbúðir félagið óskar 
eftir, fyrir hvern íbúðin er ætluð þ.e. þjálfara/
leikmenn eða hvortveggja og til hvers langs tíma 
félagið óskar eftir íbúðinni. Samningur er aðeins 
gerður til eins árs, nema í undantekningartilfellum. 
Hvert félag getur ekki verið með nema eina íbúð 
í leigu í einu í hámarksleigutíma. Ef svo ber undir 
gætu félög þurft að samnýta íbúð. Leiguíbúðir HSV 
eru ekki lausn á framtíðarhúsnæði íþróttafélaga og 
ber að líta á þær sem skammtímalausn fyrir þjálfara 
og leikmenn. Félag með íbúð í leigu ber fulla ábyrgð 
á skemmdum í íbúðinni. Horft verður til menntunar 
þjálfara s.s. íþróttafræðingur, íþróttakennari og/eða 
með þjálfaramenntun.  

Forgangsreglur 
1. Fyrsti forgangsflokkur: Þjálfarar á barna- og 

unglingastigi.
a. Forgangur á þjálfurum á barna og 

unglingastigi.
i. Ef félag hefur ekki aðra íbúð í leigu er 

það í forgangi.
ii. Nýting á þjálfara gefur forgang í 

íbúðina þ.e.a.s.  er hann nýttur fyrir 
marga flokka og/eða árganga og fjölda 
iðkenda.

iii. Félag sem ekki hefur haft íbúð í tvö 
tímabil eða fleiri hefur forgang.

iv. Taka skal mið af æfinga og 
keppnistímabili íþróttarinnar.

2. Annar forgansflokkur:  Aðrir þjálfarar.
a. Forgangur á aðra þjálfara. 

i. Ef félag hefur ekki aðra íbúð í leigu er 
það í forgangi.

ii. Taka skal mið af æfinga og 
keppnistímabili íþróttarinnar.

iii. Félag sem ekki hefur haft íbúð í tvö 
tímabil eða fleiri hefur forgang.

3. Þriðji forgangsflokkur:  Leikmenn. 
a. Forgangur vegna leikmanna.

i. Taka skal mið af keppnistímabili 
leikmanna.

ii. Ef félag hefur ekki aðra íbúð í leigu 
hefur það forgang.

iii. Félag sem ekki hefur haft íbúð í tvö 
tímabil eða fleiri hefur forgang.

Taka skal allar umsóknir fyrir á stjórnarfundum 
HSV og mun stjórnin taka ákvarðarnir um 
leiguíbúðir samkvæmt þessum reglum.
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AÐALFUNDIR FÉLAGANNA
Samkvæmt lögum eiga aðildarfélög HSV að halda aðalfund ár hvert. Mikilvægt er að auglýsa aðalfundi vel og 
að láta HSV vita um aðalfund. Nauðsynlegt er að HSV geti fylgst með aðalfundi og geti haft eftirlit með að allar 
venjur og reglur séu í lagi.  Einnig er mjög mikilvægt að leggja fram ársreikning undirritaða af stjórn félagsins 
og skoðunarmönnum.

Því miður hefur borið á því að skýrsluskil skila 
sér seint og illa til HSV og er það verkefni sem 
hreyfingin þarf að vinna að í sameiningu að bæta en 
samkvæmt lögum HSV ber félögum að vera búin að 
skila inn starfsskýrslu fyrir 15.apríl, fyrir starfsárið 
sem var að líða. Stjórn HSV telur mikilvægt að 
gefa út í einu riti ársskýrslu HSV og aðildarfélaga 
þess. Með því móti er hægt að sjá í einu riti það 

mikla og blómlega starf sem íþróttafélögin stuðla 
að í Ísafjarðarbæ og Súðavík. Að þessu sinni er 
listað upp þær skýrslur sem hafa skilað sér frá 
aðildarfélögum fyrir útgáfu þessrar skýrslu og settur 
QR kóði til að nálgast þær.

ÍÞRÓTTAMAÐUR ÍSAFJARÐARBÆJAR
Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2021 var útnefndur 14. Janúar 2022. Athöfnin var með litlu sniði vegna 
samkomutakmarkanna.

Hafsteinn Már leikmaður í blakdeild Vestra var 
útnefndur íþróttamaður Ísafjarðarbæjar árið 2021, 
Hafsteinn Már byrjaði að æfa blak á Ísafirði 9 ára 
gamall eða fljótlega eftir að krakkablakið hóf að 
ryðja sér til rúms hér fyrir vestan. Hann var lengi vel 
einn af þeim lágvaxnari í sínum æfingahóp en æfði 
grimmt og gaf því öðrum iðkendum ekkert eftir á 
vellinum. Eftir því sem árin liðu, fór Hafsteinn Már 
að banka uppá í karlaliðinu. Fyrstu skiptin sem 
hann var á leikskýrslu, var hann ekki nema 13 ára. 
Hafsteinn Már er fjölhæfur leikmaður og hefur td. 
spilað allar stöður á vellinum. Hann var valinn í 
draumalið úrvalsdeildarinnar veturinn 2020-2021, 
var valinn efnilegasti leikmaður í úrvalsdeildinni 
af þjálfurum deildarinnar tímabilið 2020-2021 og 
er í æfingahóp A-landsliðs karla. Hafsteinn Már 
er fyrirliði blakdeildar Vestra, er einn af öflugustu 
leikmönnum í úrvalsdeildinni og góð fyrirmynd 
fyrir yngri iðkendur.

Níu tilnefningar bárust frá íþróttafélögum og voru 
eftirfarandi tilnefndir:  
Anton Helgi Guðjónsson – Golfklúbbur Ísafjarðar
Hafsteinn Már Sigurðsson – Blakdeild Vestra
Samúel Orri Stefánsson – Hjóladeild Vestra
Allir iðkendur – Íþróttafélagið Ívar
Albert Jónsson – Skíðafélag Ísfirðinga
Bára Einarsdóttir – Skotíþróttafélag Ísafjarðar
Nicolaj Madsen – Knattspyrnudeild Vestra
Hilmir Hallgrímsson – Körfuknattleiksdeild Vestra

Efnilegasti íþróttamaður Ísafjarðarbæjar 2021 
var útnefndur Sudario Eiður Carneiro úr 
handknattleiksdeild Harðar. Sudario er ungur 
og efnilegur leikmaður sem hefur náð miklum 
framförum sl. tvö ár og er mikilvægur hlekkur í 
toppliði Harðar í 1. deildinni. Í rökstuðningi segir 
meðal annars: „Sudario er frábær leikmaður og 
liðsfélagi, sem gefur sig ávallt allan fram innan 
sem utan vallar. Hann er vel liðin af liðsfélögum 
og drífur þá áfram með krafti sínum. Einnig er 
hann iðinn við félagsstörf í þágu Harðar og er alltaf 
reiðubúinn til að aðstoða þegar kemur að hinum 
ýmsu verkefnum. Sudario, sem er aðeins 17 ára, 
hefur allt til að bera til að verða handboltamaður 
í hæsta gæðaflokki og er hann einn af þeim 
efnilegustu sem sést hefur í vestfirskum handbolta.“

Sjö tilnefningar bárust frá íþróttafélögum og voru 
eftirfarandi tilnefndir:
Jón Gunnar Shiransson – Golfklúbbur Ísafjarðar
Svanfríður Guðný Þorleifsdóttir – Blakdeild Vestra
Sudario Eiður Carneiro – Handknattleiksd. Harðar
Embla Kleópatra Atladóttir – Hjólreiðadeild Vestra
Sveinbjörn Orri Heimisson – Skíðafélag Ísfirðinga
Guðmundur A. Svavarsson – Knattspyrnud. Vestra
Sara Emily Newman – Körfuknattleiksdeild Vestra
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ÍSLENSKAR GETRAUNIR 
Tekjur af Íslenskum getraunum voru árið 2021 voru kr. 451.089, árið 2020 voru þær kr. 435.917. Árið 2019 
þær til samanburðar kr. 264.619 . 2018 voru tekjurnar kr. 260.853 sem er nokkur aukning frá árinu  2017 þegar 
tekjurnar voru kr. 133.984. Íslenskar getraunir hafa um nokkurt árabil verið vannýtt auðlind hjá HSV og tekjur 
verið nokkuð misjafnar en alltaf litlar. Aukninguna má rekja til  tippleiks sem aðalstjórn Vestra stendur fyrir en 
hann hefur aukið tekjur bæði félgsins og HSV af Íslenskum getraunum. 

SAMSTARFSVERKEFNI
HSV tekur á ári hverju þátt í nokkrum samstarfsverkefnum og er sambandið ávalt opið fyrir því að taka þátt í 
góðum verkefnum. Hér fyrir neðan eru talin upp helstu samstarfsverkefni á síðasta ári.

FÉLAGAKERFIÐ SPORTABLER
Félagakerfi Sportabler er nýtt sameiginlegt kerfi UMFÍ og ÍSÍ og er megintilgangur kerfisins að skrá og halda 
utan um upplýsingar félaganna s.s. félagsmenn, iðkendur, stjórnir, nefndir, æfingahópa o.sv.fr. líkt og fráfarandi 
kerfi Felix gerði. Kerfið heldur utan um allar þessar upplýsingar á miðlægum gagnagrunni þannig að þær er 
alltaf hægt að nálgast og engin hætta er á því að þær tapist. Kerfið auðveldar allt utanumhald á skráningum 
félaganna. Í kerfinu er einnig hægt nálgast tölfræðilegar skýrslur úr starfsemi félaganna.  

Nýtt kerfi er mun skilvirkara og auðveldara í 
framkvæmd en gamla kerfið og eru bundnar vonir 
við að kerfið auðveldi aðildarfélögum að standa skil 
á skýrslum.

HSV hvetur aðildarfélög sín að kynna sér sportabler 

og nýta sér kerfið.  Mjög mikilvægt er að félögin séu 
virk í skráningu iðkenda og félaga sinna. Skipting 
þeirra fjármuna sem til HSV kemur og rennur til 
félaga byggist alfarið á tölum úr skráningarkerfinu 
og því mjög brýnt að upplýsingar séu réttar og 
reglulega uppfærðar.

LOTTÓ
Heildarlottótekjur til HSV fyrir árið 2021 voru kr. 11.745.829, árið 2020 voru þær kr. 11.361.291. Til 
samanburðar voru tekjur HSV af lottó árið 2019 kr. 8.783.144, 2018 kr. 8.132.689, 2017 kr. 7.889.336, 2016 kr. 
7.202.482, árið 2015 kr. 6.449.392. Lottótekjur HSV koma frá UMFÍ og ÍSÍ eftir ákveðnum reglum samtakanna. 

Lottótekjur HSV renna óskiptar til aðildarfélaga HSV 
með þeirri undantekningu að  samkvæmt reglugerð 
Afreksmannasjóðs HSV, renna 10% af óskiptum 
lottótekjum sambandsins í afreksmannasjóðinn.   

Úthlutunarreglur HSV á lottótekjum til aðildarfélaga 

fer eftir iðkenda og félagatali.  Miðað er við tölur 
félaganna úr felix kerfinu. Enginn fær úthlutað 
rekstrarframlagi án skráningar í felix og skýrsluskilum 
til ÍSÍ og HSV. Í 5. grein laga HSV kemur fram hvernig 
haga skuli skiptingu og hverju félög þurfa að skila til að 
fá úthlutað sínum hluta. 
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ÝMSAR UPPLÝSINGAR
LÖG HSV

IX. kafli:   Heiti og sambandssvæði.
X. kafli:   Aðild:

a) Réttur til aðildar.
b) Umsókn um aðild.
c) Réttindi og skyldur aðildarfélaganna.

XI. kafli:   Markmið og hlutverk sambandsins.

XII. kafli:   Héraðsþing:
a) Hlutverk.
b) Fulltrúar.
c) Réttur til þingsetu.
d) Dagskrá þingsins.
e) Aukaþing.

XIII. kafli:   Stjórn:
a) Skipun.
b) Hlutverk.
c) Formannafundir.

XIV. kafli: Lagabreytingar.

XV. kafli:    Ýmis ákvæði

XVI. kafli:   Gildistaka.

I. kafli.   Heiti og sambandssvæði.

1. grein.
Sambandið heitir Héraðssamband Vestfirðinga. 
Skammstafað HSV. Sambandssvæðið er 
Ísafjarðarbær og Súðavíkurhreppur. Heimili og 
varnarþing er Ísafjarðarbær.

II. kafli.  Aðild.

2. grein.
Réttur til aðildar.
Rétt til að vera í sambandinu hafa þau ungmenna 
og íþróttafélög, sem eru á sambandssvæðinu 
og hafa lög sín í samræmi við lög Íþrótta- og  
ólympíusambands Íslands og Ungmennafélags 
Íslands og starfa í anda þeirra.

3. grein.
Umsókn um aðild.
Félag  sem óskar inngöngu í sambandið, skal senda 
skriflega umsókn til sambandsstjórnar HSV.  ásamt 
lögum félagsins, skrá yfir stofnfélaga, félagsmenn og 
stjórn.

4. grein.
Réttindi og skyldur aðildarfélaga.

Félag öðlast ekki fulla aðild að sambandinu 
fyrr en sex mánuðum eftir að sambandsstjórn 
hefur samþykkt inngönguna, er staðfestast skal 
á héraðsþingi. Félagið hefur þó rétt til þátttöku í 
íþróttamótum.

5. grein.
Starfsskýrslur/ársskýrslur
Hverju aðildarfélagi innan HSV er skylt að skila 
starfsskýrslu eigi síðar en 15. apríl ár hvert. Starfs-
skýrslur skulu innihalda félagatal, iðkendatal 
og  ársreikninga.  Í starfsskýrslum skal aðgreina 
meistaraflokk frá barna- og unglingastarfi.

Aðildarfélög skuli skila ársskýrslum til sambandsins 
að loknum aðalfundum sínum eða eigi síðar en 31. 
maí. Ársskýrslur skulu innihalda skýrslu stjórnar 
með árituðum ársreikningi 

Verði vanhöld á skýrsluskilum er HSV heimilt að 
halda eftir styrkjum til viðkomandi félags. Geri 
viðkomandi félag ekki skil á ársskýrslum á réttum 
tíma tvö ár í röð hefur stjórn HSV heimild til 
að taka viðkomandi félag af úthlutunarlista. Það 
fjármagn sem þegar hefur safnast upp skal renna til 
afreksmannasjóðs HSV.

HSV sér um að dreifa styrkjum til aðildarfélaga 
skv. innsendum ársskýrslum.  Styrkir þessir eru 
bein fjárframlög frá bæjarfélagi, Lottógreiðslur og 
greiðslur frá Íslenskum getraunum. 

Styrkir skulu skipast á milli aðildarfélaga skv. 
eftirfarandi reiknireglu:

1. 70 % miðast við fjölda iðkenda, yngri en 18 ára
2. 20 % miðast við fjölda iðkenda 18 ára og eldri
3. 5 % miðast við skráða félaga
4. 5 % er skipt jafnt á félög

Lög aðildarfélaga sambandsins skulu staðfest af 
stjórn HSV svo og allar síðari lagabreytingar sem 
gerðar kunna að vera.  

III. kafli. Markmið og hlutverk sambandsins.

6. grein.
Markmið HSV er að sameina íbúa héraðsins um 
að efla sjálfstæði Íslendinga. Markmiði sínu hyggst 
sambandið ná  á eftirfarandi hátt:

a. Að starfa í anda friðar, jafnréttis og 
menningarhugsjóna.

b. Að vinna að útrýmingu skaðnautna og hafa 
samvinnu um bindindismál við bindindisfélög.

c. Að vinna að náttúruvernd og bættri umgengni 
við landið.

d. Að glæða með fólki áhuga fyrir verndun 
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móðurmálsins og sögu þjóðarinnar.
e. Að efla með fólki tryggð og rækt við heimili, 

átthaga og ættjörð.
f. Að efla í hvívetna almenna fræðslu og 

uppeldisstarf.
g. Að vinna að kynningu æskunnar á 

sambandssvæðinu og hjálpa félagsmönnum og 
öðrum æskulýð til aukins menningarþroska, 
m.a. með heilbrigðum skemmtunum og 
málfundastarfsemi.

h. Að vinna að jafnrétti allra manna.
i. Að vinna að öðru leyti samkvæmt stefnuskrá 

ÍSÍ og UMFÍ.

Hlutverk sambandsins er:
a. Að hafa forystu íþróttamála innan héraðsins, 

efla samvinnu íþróttaiðkenda og vera fulltrúi 
þeirra gagnvart ÍSÍ og UMFÍ og öðrum 
héraðssamböndum.

b. Að stjórna sameiginlegum íþróttamálum 
héraðsins og vera fulltrúi ÍSÍ og UMFÍ, 
en sérráð ef stofnuð eru fara með stjórn 
sérgreinamála innan héraðsins

c. Að annast samstarf um íþróttamál við sveitar 
og bæjarstjórnir og aðra opinbera aðila innan 
héraðs.

d. Að varðveita og skipta milli félaganna því fé 
sem til þess hefur verið veitt.

e. Að aðstoða við skipulag, undirbúning og 
framkvæmd íþróttamóta í héraði 
Að hafa frumkvæði um eflingu íþróttastarfsins 
innan héraðs.

f. Að staðfesta lög aðildarfélaga og fylgjast 
með því að starfsemi aðildarfélaga fari 
fram skv. gildandi lögum þeirra og 
íþróttahreyfingarinnar í heild.

g. Að annast íþróttaleg sérmál, meðan þau eru 
ekki falin sérstökum ráðum.

h. Að gangast fyrir stofnun sérráða, sé þess þörf
i. Að gefa umsögn um 

íþróttamál,íþróttamannvirki o.s.frv.
j. Að annast milligöngu um tryggingamál fyrir 

einstök félög eða sérráð, sé þess óskað.
k. Að efla áhuga almennings fyrir líkamsmennt, 

með erindum eða annari fræðslu og örfa 
almenna þátttöku í íþróttaiðkun og í keppni um 
íþróttamerki.

l. Að annast skýrslugerðir varðandi íþróttamál 
héraðsins.

IV. kafli. Héraðsþing.

7. grein.
Hlutverk.
Sambandið skal árlega halda héraðsþing og skal 
það haldið fyrir maílok ár hvert og til skiptis hjá 
sambandsfélögunum, um sambandssvæðið.

 Þó getur sambandsstjórn ákveðið aðra tilhögun 
með héraðsþing, ef sérstakar ástæður eru fyrir 
hendi. Þingið skal boðað með minnst mánaðar 
fyrirvara. Síðara fundarboð með dagskrá og 
upplýsingum um tillögur og mál sem leggja á fyrir 
héraðsþing  skal senda aðildarfélögum með eigi 
minna en tveggja vikna fyrirvara með rafrænum 
hætti nema óskað sé eftir því skriflega.

8. grein.
Héraðsþing úrskurðar reikninga sambandsins, 
sem skulu miðast við almanaksárið. Það ræðir og 
gerir tillögur um starfsemi sambandsins. Ef deilur 
rísa milli félaga sambandsins, ber héraðsþingi að 
úrskurða um þær, nema deilumál og kærur sem fara 
ber með samkvæmt dóms- og refsiákvæðum ÍSÍ. 
Héraðsþing ákveður skatt félaganna til sambandsins.

9. grein.
Fulltrúar.
Sambandsfélögin kjósa aðalfulltrúa og varafulltrúa 
á félagsfundum sínum, til að mæta á héraðsþingi, 
einn fyrir hverja  50, verði 25 umfram má kjósa einn 
fulltrúa fyrir það brot, gjaldskyldra félagsmanna 
16 ára og eldri. Þó skulu fulltrúar aldrei vera 
fleiri en 9 frá sama félagi og aldrei færri en einn. 
Stjórnarmeðlimir sambandsins hafa atkvæðisrétt 
þótt þeir séu ekki kjörnir fulltrúar. Héraðsþing er 
lögmætt, ef löglega er til þess boðað.

10. grein.
Réttur til þingsetu.
Atkvæðisrétt á héraðsþingi hafa aðeins kjörnir 
fulltrúar þeirra félaga sem skilað hafa inn 
starfsskýrslum skv. 5. grein.  Auk þess hefur 
sambandsstjórn atkvæðisrétt.  Auk þeirra eiga rétt 
til þingsetu og hafa þar málfrelsi og tillögurétt:

a. Fulltrúar ÍSÍ og UMFÍ.
b. Fulltrúar sveitafélaganna á sambandssvæðinu.
c. Skoðunarmenn reikninga.
d. Starfsmenn sambandsins.

Auk þess getur sambandsstjórn boðið öðrum 
aðilum þingsetu.

Aðeins sá sem er í félagi innan sambandsins 
er kjörgengur fulltrúi þess á héraðsþingi. Hver 
fulltrúi hefur eitt atkvæði. Allir þingfulltrúar með 
atkvæðisrétt skulu hafa kjörbréf.

11. grein.
Dagskrá þingsins.
Störf héraðsþings, sem er æðsti aðili 
Héraðssambands Vestfirðinga eru þessi:

1. Þingsetning.
2. Kosning fyrsta og annars þingforseta.
3. Kosning fyrsta og annars þingritara.
4. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
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5. Skýrsla stjórnar lögð fram.
6. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram.
7. Ávörp gesta.
8. Álit kjörbréfanefndar.
9. Staðfesting á aðild nýrra félaga.
10. Umræður um skýrslu stjórnar.
11. Umræður og atkvæðagreiðsla um reikninga.
12. Skipað í nefndir til starfa á þinginu:

a. Kjörnefnd og aðrar nefndir ef þurfa þykir.
13. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár lögð fram.
14. Laga- og reglugerðabreytingar lagðar fram.
15. Aðrar tillögur lagðar fram.
16. Nefndarstörf um framlagðar tillögur og önnur 

mál sem nefndir ákveða að taka fyrir.
17. Afgreiðsla á áliti nefnda.
18. Önnur mál.
19. Kosningar,

a. Kosning formanns.
b. Kosning tveggja stjórnarmanna.
c. Kosning þriggja manna í varastjórn.
d. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga 

og tveggja til vara.
e. Kosning til íþróttaþings skv. lögum ÍSÍ á 

því ári sem íþróttaþing er haldið.
f. Kosning til þings UMFÍ skv. lögum UMFÍ 

á því ári sem þing þess er haldið
20. Þingslit.

Ef lægsta atkvæðatala til að ná kosningu fellur á tvo 
eða fleiri, skal kjósa um þá á ný, bundinni kosningu. 
Verði þeir enn jafnir, ræður hlutkesti. Einfaldur 
meirihluti ræður úrslitum nema um lagabreytingar 
sé að ræða.

12. grein.
Aukaþing.
Aukaþing skal halda ef nauðsyn krefur og ef 
helmingur sambandsaðila óskar þess. Allur 
boðunar- og tilkynningafrestur til aukaþings má 
vera helmingi styttri en til reglulegs þings. Fulltrúar 
á aukaþingi eru þeir sömu og voru á næsta reglulega 
þingi á undan og gilda sömu kjörbréf. Þó má kjósa 
að nýju í stað fulltrúa sem er látinn, veikur eða 
forfallaður á annan hátt. Á aukaþingi má ekki gera 
laga- eða reglugerðabreytingar og ekki kjósa stjórn 
nema bráðabirgðastjórn, ef meirihluti kjörinnar 
aðalstjórnar hefur sagt af sér eða hætt störfum af 
öðrum orsökum eða stjórnin hefur að eigin dómi 
orðið óstarfhæf. Að öðru leyti gilda um það sömu 
reglur og um reglulegt héraðsþing.

V. kafli.  Stjórn.

13. grein.
Skipun.
Stjórn sambandsins skipa 5 menn.  Formaður 
skal kosinn sérstaklega til eins árs í senn. Aðrir 

stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára, þó 
þannig að aðeins skal kosið um tvo árlega. Árlega 
skal kjósa þrjá menn í varastjórn og ennfremur tvo 
skoðunarmenn reikninga og tvo til vara. Formaður 
eða varaformaður aðildarfélags er ekki kjörgengur 
í stjórn sambandsins. Heimilt er stjórinni að skipa 
starfsnefndir sér til aðstoðar við sérstök verkefni eða 
ákveðna þætti starfsins, telji hún þess þörf.

14. grein.
Hlutverk.
Stjórnin stýrir málefnum sambandsins milli þinga 
og fylgist með starfsemi félaganna. Hún varðveitir 
sjóði sambandsins og aðrar eignir og leggur fram 
endurskoðaða  reikninga á hverju héraðsþingi. 
Stjórn sambandsins svo og nefndir þess skulu halda 
gerðabók.

15. grein.
Formannafundir.
Eigi sjaldnar en á þriggja mánaða fresti skal stjórn  
HSV halda fund með formönnum félaga og sérráða 
eða fulltrúum þeirra, þar sem stjórnin skýrir störf 
sín og rædd verða viðfangsefni héraðssambandsins 
og aðildarfélaga þess

VI. kafli.  Lagabreytingar.

16. grein.
Tillögur til lagabreytinga skal leggja fram í upphafi 
þings og  þeim síðan vísað til laganefndar. Tillögur 
til lagabreytinga skulu hafa borist sambandsstjórn 
15 dögum fyrir sambandsþing og skulu þær þá 
sendar sambandsaðilum.

17. grein.
Héraðsþing getur breytt lögum þessum með 
2/3 greiddra atkvæða, atkvæðisbærra fulltrúa á 
héraðsþingi.

VII. kafli.  Ýmis ákvæði.

18. grein.
Í lögum allra aðila að héraðssambandinu skulu vera 
ákvæði um félagsslit, svo og um ráðstöfun eigna 
sambandsaðila.

19. grein.
Héraðsambandinu  HSV.  verður ekki slitið nema 
á héraðsþingi og þá aðeins, að 4/5 atkvæðisbærra 
fulltrúa þeirra, er rétt eiga til setu á þinginu sbr. 9. 
grein samþykki. Með slíkri samþykkt er störfum 
þessa þings tafarlaust lokið, en fráfarandi stjórn 
skal sitja áfram með fullu umboði. Skal hún boða 
til annars ársþings sex mánuðum síðar. Sé þá aftur 
samþykkt með 4/5 atkvæða atkvæðisbærra fulltrúa 
að slíta sambandinu, er sambandinu formlega slitið.

Skulu eignir sambandsins renna til 
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nýrra heildarsamtaka íþróttafélaganna á 
sambandssvæðinu, í samráði við stjórnir ÍSÍ og 
UMFÍ. Gerðabækur sambandsins skulu varðveitast 
á Héraðsskjalasafni Ísafjarðabæjar.

20. grein.
Þrátt fyrir ákvæði í 19. grein, skal heimilt að 
stytta sex mánaða boðunarfrest til héraðþings ef 
um skipulagsbreytingar eða samruna er að ræða. 
Boðunarfrestur skal ákveðast af þinginu.

VIII. kafli. Gildistaka.

21. grein.
Lög þessi taka gildi við samþykki þeirra, enda 
reynist þau vera í samræmi við lög ÍSÍ og UMFÍ.

22. grein.
Allar breytingar á lögum sambandsins þurfa að 
hljóta samþykki stjórnar ÍSÍ og UMFÍ áður en þær 
taka að fullu gildi.

Þannig samþykkt á Héraðsþingi HSV á 18. degi 
maímánaðar 2016

Guðný Stefanía Stefánsdóttir      formaður 
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir     ritari

SIÐAREGLUR HÉRAÐSSAMBANDS VESTFIRÐINGA
Hlutverk siðareglna er að veita þeim sem koma 
að íþróttum almennar leiðbeiningar og vera 
þeim hvatning. Þær eru hluti af þeim anda sem 
á að vera ríkjandi í félaginu og þurfa að njóta 
almenns stuðnings meðal félagsmanna. Þær eru 
ekki tæmandi, heldur leiðbeinandi og hvetjandi. 
Aðhaldið felst í almennu viðhorfi til boðskapar 
reglnanna. Þær þarf að kynna öllum hlutaðeigandi.

Staða siðareglna er mismunandi, allt frá því að vera 
leiðbeinandi yfir í það að hafa refsiákvæði af ýmsum 
gerðum. Í tilfelli íþróttafélags er ekki þörf á að hafa 
refsiákvæði þar sem þau er að finna í keppnisreglum 
einstakra íþróttagreina.

Siðareglur 

1. Forðastu að upp komi sérhver sú staða sem leitt 
getur til hagsmunaárekstra. 

2. Vertu hlutlaus í samskiptum þínum við 
opinberar stofnanir, innlend og alþjóðleg 
samtök sem og önnur sambönd eða hópa 
í samræmi við grundvallarhugsjónir 
íþróttahreyfingarinnar. 3. Gættu þess að 
misbjóða ekki virðingu einstaklinga eða hópi 
einstaklinga t.d. hvað varðar kynferði, þjóðerni, 
kynþátt, litarhaft, menningu, tungumál, 
trúarbrögð, kynhneigð og stjórnmálaskoðanir. 

3. Tryggðu að persónuleg réttindi þeirra aðila sem 
þú ert í sambandi við og átt í samskiptum við 
séu varin, virt og tryggð. 

4. Gerðu þér grein fyrir trúnaðarskyldum við 
störf. 

5. Taktu ekki við gjöfum og þess háttar ef 
verðmæti þeirra er umfram það sem eðlilegt 
getur talist. Gefðu heldur ekki gjafir og þess 
háttar ef verðmæti þeirra er umfram það sem 
eðlilegt getur talist. 

6. Þiggðu aldrei mútur. 
7. Taktu aldrei við umboðslaunum eða 

loforðum um umboðslaun, fyrir hvers konar 
samningagerð við skyldustörf. 

8. Taktu aldrei, hvort heldur sem er með 
beinum eða óbeinum hætti þátt í veðmálum, 
fjárhættuspilum, happdrætti og þess háttar 
viðburðum eða viðskiptum í tengslum við 
íþróttaviðburði sem þú getur haft áhrif á. 

Hegðunarviðmið

Fyrir iðkendur
1. Gerðu alltaf þitt besta.
2. Þekktu reglur íþróttagreinarinnar og vertu 

háttvís í hvívetna.
3. Taktu þátt af því það er gaman, á eigin 

forsendum en ekki til að þjóna hagsmunum 
styrktaraðila, foreldra eða þjálfara.

4. Berðu virðingu fyrir öðrum.
5. Ekki láta í ljósi neikvæðar eða niðrandi 

athugasemdir gagnvart öðrum iðkendum, 
keppinautum, dómurum, þjálfurum  og 
liðsstjórum sem og öðrum aðilum sem koma að 
íþróttastarfi með einum eða öðrum hætti.

6. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að þeir 
komi fram við þig.

7. Gerðu þér grein fyrir því að þú ert fyrirmynd 
þeirra sem yngri eru.

8. Hafðu heilbrigði alltaf að leiðarljósi og forðastu 
að taka áhættu varðandi heilsu þína.

Fyrir þjálfara
1. Vertu iðkendum þínum góð fyrirmynd.
2. Styrktu jákvæða hegðun og framkomu iðkenda.
3. Skapaðu möguleika fyrir iðkendur til að þroska 
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og nýta hæfileika sína og gættu þess að æfingar 
hæfi aldri og þroska.

4. Sýndu íþróttinni virðingu og virtu reglur 
hennar, venjur og siði. Stuðlaðu að því að 
iðkendur geri slíkt hið sama og kenndu þeim að 
virða dómara og keppinauta.

5. Viðurkenndu og sýndu virðingu þeim 
ákvörðunum sem dómarar taka.

6. Komdu eins fram við alla iðkendur, óháð kyni, 
kynþætti, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum 
og kynhneigð.

7. Hrósaðu iðkendum og taktu tillit til aldurs og 
þroska. Viðhafðu jákvæða gagnrýni.

8. Samþykktu aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla 
tilburði.

9. Sýndu athygli og umbyggju þeim iðkendum 
sem orðið hafa fyrir meiðslum.

10. Leitaðu samstarfs við aðra þjálfara eða 
sérfræðinga þegar þess þarf.

11. Viðurkenndu rétt iðkandans til þess að leita 
ráða hjá öðrum þjálfurum.

12. Hafðu ávallt í huga að þú ert að byggja upp fólk, 
bæði líkamlega og andlega.

13. Hafðu ávallt heilsu og heilbrigði iðkenda þinna 
í huga og varastu að setja þá í aðstöðu sem 
ógnað gæti þessum þáttum.

14. Talaðu ávallt gegn neyslu áfengis og tóbaks.
15. Talaðu ávallt gegn notkun ólöglegra lyfja.
16. Sæktu reglulega endurmenntun.
17. Leggðu þitt af mörkum til að skapa gott 

andrúmsloft og félagsleg tengsl.
18. Komdu þér aldrei í þá aðstöðu að þú sért einn 

með iðkanda.
19. Sinntu iðkendum á æfingum en þess utan 

skaltu halda þig í faglegri fjarlægð. Forðastu 
samskipti gegnum síma og internetið nema til 
boðunar æfinga og upplýsingagjafar 

20. Taktu aldrei að þér akstur iðkenda, hvorki 
á leiki né æfingar, nema með skriflegu leyfi 
foreldra

21. Forðastu náið samband við iðkanda, fyrir utan 
æfingar- og keppnistíma.

22. Beittu (iðkanda) aldrei kynferðislegu, líkamlegu 
eða andlegu áreiti.

Fyrir stjórnarmenn og starfsmenn
1. Stattu vörð um grunngildi 

íþróttahreyfingarinnar.
2. Stattu vörð um anda og gildi félagsins og 

sjáðu um að hvort tveggja lifi áfram meðal 
félagsmanna.

3. Komdu fram við alla félagsmenn sem 
jafningja, óháð kyni, trúarbrögðum, 
stjórnmálaskoðunum, litarhætti og kynhneigð.

4. Stuðlaðu að jöfnum tækifærum allra til 
þátttöku innan félagsins.

5. Vertu til fyrirmyndar í framkomu, bæði innan 
félags og utan.

6. Leystu ágreining og árekstra á sanngjarnan hátt 
og til samræmis við reglur og venjur.

7. Hafðu lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri.
8. Taktu alvarlega þá ábyrgð sem þú hefur 

gagnvart félaginu og iðkendum.
9. Hafðu ávallt í huga að í félaginu er verið að 

byggja upp fólk.
10. Rektu félagið ávallt eftir löglegum og 

ábatasömum reikningsaðferðum.
11. Misnotaðu aldrei aðstöðu þína til að koma eigin 

hagsmunum á framfæri á kostnað félagsins.
12. Haltu félagsmönnum vel upplýstum og gerðu 

félagsmenn að þátttakendum í ákvarðanatöku 
eins og hægt er.

Fyrir foreldra og forráðamenn
1. Mundu að barnið þitt tekur þátt sín vegna, ekki 

þín vegna.
2. Hvettu barnið til þátttöku í íþróttum en ekki 

þvinga það.
3. Útskýrðu fyrir barninu að starfið fari fram eftir 

ákveðnum reglum og kenndu því að leysa úr 
ágreiningi.

4. Styddu og hvettu öll börn og ungmenni, ekki 
bara þín eigin, bæði við æfingar og keppni.

5. Ekki láta í ljósi neikvæðar eða niðrandi 
athugasemdir gagnvart iðkendum, 
keppinautum, dómurum, þjálfurum og 
liðsstjórum sem og öðrum aðilum sem koma að 
íþróttastarfi með einum eða öðrum hætti.

6. Sýndu jákvæðni, líka þegar á móti blæs.
7. Berðu virðingu fyrir ákvöðrðunum dómara og 

annarra starfsmanna.
8. Berðu virðingu fyrir réttindum barna.
9. Upplýstu um stríðni og/eða áreiti.
10. Lærðu að meta þátttöku sjálfboðaliða hjá 

félaginu því án þeirra hefði barn þitt ekki 
möguleika á að stunda æfingar og keppni með 
félaginu.
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AÐILDARFÉLÖG OG FORMENN FÉLAGA Í LOK ÁRS 2021

Aðildarfélög HSV Formaður

Golfklúbbur Ísafjarðar Gunnar Þórðarsson

Golfklúbburinn Gláma

Hestamannafélagið Hending Marinó Hákonarson

Hestamannafélagið Stormur Viktor Pálsson

Íþróttafélagið Höfrungur Sigmundur Þórðarson

Íþróttafélagið Ívar Harpa Björnsdóttir

Íþróttafélagið Stefnir Svava Rán Valgeirsdóttir

Knattspyrnufélagið Hörður Óli Björn Vilhjálmsson

Skíðafélag Ísfirðinga Díana Jóhannsdóttir

Skotíþróttafélag Ísafjarðar Valur Richter

Tennis- badmintonfélag Ísafjarðar Guðmundur E. Kjartansson

Ungmennafélagið Geisli Birta Lind Garðarsdóttir

Íþróttafélagið Grettir Steinunn Guðný Einarsdóttir

Íþróttafélagið Kubbi G. Sigríður Þórðardóttir

Sæfari Anja Nickel

Vestri íþróttafélag Guðfinna Hreiðarsdóttir

FERÐASJÓÐUR ÍSÍ
Ferðasjóður ÍSÍ hefur gríðarlega mikla þýðingu fyrir aðildarfélög HSV og hafa þau verið dugleg að sækja í 
sjóðinn. Mjög mikilvægt er að öll félög sendi inn í ferðasjóðinn fyrir þann ferðakostnað sem styrkhæfur er.  
Íþróttafélögin í landinu geta með þessu móti sýnt fram á það hversu mikill kostnaður er fólgin í ferðalögum og 
hversu brýnt er að hann verði efldur til mikilla muna.

Landsbyggðarstuðullinn sem settur var á fyrir 
fjórum árum er að vinna vel með félögunum úti á 
landi sem sýnir sig í hærri styrk til HSV. Stofnun 
Vestra hefur líka áhrif en með því að sækja um 

styrki undir sama félaginu þá fæst betri hlutdeild 
í pottinum því að heildarupphæð umsóknar hvers 
félags hefur áhrif á útgreiðsluhlutfall.
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HEIÐURSVIÐURKENNINGAR HSV

2002
Silfurmerki Gullmerki 
Guðjón M. Þorsteinsson KFÍ Jón Kristmannsson KFÍ
Óli Reynir Ingimarsson KFÍ Óli M. Lúðvíksson BÍ
Sigmundur F. Þórðarson Höfrungur Guðmundur Ágústsson SFÍ
Bergmann Ólafsson SFÍ Gunnlaugur Jónasson SFÍ

Hafsteinn Sigurðsson SFÍ

2003

2004
Silfurmerki Gullmerki 
Óskar Kárason SFÍ Gylfi Guðmundsson SFÍ
Þröstur Jóhannsson SFÍ Kristján Rafn Guðmundsson SFÍ

Páll Sturlaugsson SFÍ
Halldór Margeirsson SFÍ

2005
Silfurmerki Gullmerki 

Björn Helgason

2006
Silfurmerki Gullmerki 
Kristján Jóakimsson Vestri Guðbjörn Björnsson Stefnir
Sigrún Sigvaldadóttir Vestri Eiríkur Jónsson Stefnir
Kristján Pálsson BÍ Guðrún Guðjónssdóttir Stefnir
Þorsteinn Þráinsson KFÍ Helga Ásgreímsdóttir Stefnir
Harpa Björnsdóttir Ívar Sigrún Sturludóttir Stefnir
Hermann Níelsson Hörður Aðalheiður Frðbertsdóttir Stefnir
Tryggvi Guðmundsson GÍ Ingibjörg Jónasdóttir Stefnir
Steingrímur Guðmundsson Stefnir Eva Sturludóttir Stefnir
Anna Bjarnadóttir Stefnir Lilja Magnúsdóttir Stefnir
Arnar Guðmundsson Stefnir
Deborah Anne Ólafsson Stefnir

2007
Silfurmerki Gullmerki 
Baldur Ingi Jónasson KFÍ
Halldór Sveinbjörnsson Sæfari
Finnur Magnússon HSV
Jens Magnússon Skotís
Ari Hólmsteinsson Skotís



20

2008
Silfurmerki Gullmerki 
Guðmundur Ásgeirsson BÍ88 Kristján Pálsson BÍ88
Svavar Þór Guðmundsson BÍ88
Pétur Jónsson BÍ88

2009
Silfurmerki Gullmerki 

Guðríður Sigurðardóttir HSV
Rannveig Pálsdóttir HSV
Hermann Níelsson Hörður

2010
Silfurmerki Gullmerki 
Marinó Hákonarson Hending Harpa Björnsdóttir Ívar
Margrét Eyjólfsdóttir Vestri
Guðni Guðnason KFÍ/HSV

2011
Silfurmerki Gullmerki 
Ásdís Birna Pálsdóttir Skellur

2012
Silfurmerki Gullmerki 
Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir SFÍ
Hjalti Karlsson SFÍ
Kristbjörn R. Sigurjónsson SFÍ

2013
Silfurmerki Gullmerki 
Friðgerður Ómarsdóttir Guðjón Þorsteinsson KFÍ
Gísli Jón Kristjánsson
Sigríður Jónsdóttir Hending
Þorsteinn Magnfreðsson Hending

2014
Silfurmerki Gullmerki 
Óðinn Gestsson KFÍ Jóhann Króknes Torfason BÍ88
Ingólfur Þorleifsson KFÍ

2015
Silfurmerki Gullmerki 
Jónas Gunnlaugsson SFÍ
Þórunn Pálsdóttir SFÍ
Sigurður Erlingsson SFÍ
Gunnar Sigurðsson SFÍ
Hildur Elísabet Pétursdóttir BÍ88
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Stella Hjaltadóttir BÍ88
Hannes Hrafn Haraldsson BÍ88
Harpa Grímsdóttir Skellur
Sólveig Pálsdóttir Skellur
Þorgerður Karlsdóttir Skellur

2016
Silfurmerki Gullmerki 
Sophus Magnússon Jens Kristmannsson Kubbi/ÍBÍ
Guðmundur Valdimarsson Skotíþr. Tryggvi Sigtryggsson GÍ - ÍBÍ
Valur Richter Skotíþr.

2017
Silfurmerki Gullmerki 
Stefanía Ásmundsdóttir HSV Tofi Einarsson Herði/Sæfara
Hanna Mjöll Ólafsdóttir Vestra
Grétar Eiríksson Herði
Svava Rán Valgeirsdóttir Stefni

2018
Silfurmerki Gullmerki 
Birna Lárusdóttir Vestra Óskar Kárason SFÍ
Guðfinna Heiðarsdóttir Vestra Sigmundur Fr. Þórðarson Höfrungi
Heiðrún Tryggvadóttir Vestra
Kristján Kristjánsson Vestra
Jakob Ólafur Tryggvason SFÍ
Jóhanna Oddsdóttir SFÍ
Guðrún Snæbjörg Sigþórsd. Höfrungi
Gunnar Bjarni Guðmundsson HSV

2019
Silfurmerki Gullmerki 
Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir GÍ Finnur Magnússon GÍ
Reynir Pétursson GÍ Marínó Hákonarson Hending
Jón Hálfdán Pétursson Vestri
Heimir Hansson SFÍ

2020
Silfurmerki Gullmerki 
Sigríður L. Sigurðardóttir SFÍ Þorsteinn Magnfreðsson Hending
Össur Össursson      Hending Birna Lárusdóttir Vestra
Karl Geirmundsson Hending
Jónas Björnsson Hending
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FÉLAGAR IÐKENDUR

Félag
Yngri en 

18 ára
18 ára og 

eldri Samtals
Yngri en 

18 ára
18 ára og 

eldri Samtals

Golfklúbbur Ísafjarðar 8 150 158 10 158 168

Golfkl. Gláma 0 0 0 0 0 0

Hestam.f. Hending 5 49 54 5 49 54

Hestam.f. Stormur 29 95 124 10 99 109

Hörður 90 234 324 215 97 312

Grettir 9 104 113 21 14 35

Höfrungur 8 242 250 3 62 65

Ívar 3 31 34 3 16 19

Stefnir 42 128 170 41 19 92

Vestri 254 978 1232 350 171 521

Siglingaf. Sæfari 0 0 0 0 0 0

Skíðafélagið 260 359 619 57 6 63

Skotíþróttaf. Ísafjb 13 203 216 8 102 110

TBÍ 0 0 0 0 0 0

Geisli 0 0 0 0 0 0

Kubbi 0 62 62 0 62 62

Víkingur 0 0 0 0 0 0

Samtals 721 2635 3356 723 855 1610

FÉLAGA- OG IÐKENDATAL HSV 2020
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FÉLAGAR IÐKENDUR

Félag
Yngri en 

18 ára
18 ára og 

eldri Samtals
Yngri en 

18 ára
18 ára og 

eldri Samtals

Golfklúbbur Ísafjarðar 11 160 171 11 146 157

Golfkl. Gláma 0 0 0 0 0 0

Hestam.f. Hending 4 48 52 7 45 52

Hestam.f. Stormur 33 103 136 12 93 105

Hörður 260 308 568 435 107 542

Grettir 25 105 130 27 8 35

Höfrungur 9 252 261 4 106 110

Ívar 3 41 44 4 14 18

Stefnir 52 120 172 76 13 89

Vestri 342 1084 1426 566 167 733

Siglingaf. Sæfari 0 0 0 0 0 0

Skíðafélagið 142 357 499 132 14 146

Skotíþróttaf. Ísafjb 16 203 219 9 100 109

TBÍ 0 19 19 0 19 19

Geisli 0 0 0 0 0 0

Kubbi 0 0 0 0 0 0

Samtals 897 2800 3697 1283 832 2115

FÉLAGA- OG IÐKENDATAL HSV 2021
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Félagatal Iðkenndur < 18 ára > 18 ára Ísafj.bær Lottó Getraunir

Golfklúbbur Ísafjarðar 171 157 11 146  113.862  518.592  19.916 

Golfkl. Gláma 0 0 0 0  -  -  - 

Hestam.f. Hending 52 52 7 45  51.018  216.716  8.323 

Hestam.f. Stormur 136 105 12 93  94.730  384.402  14.763 

Hörður 568 542 435 107  675.526  3.199.486  122.874 

Grettir 130 35 27 8  56.528  263.004  10.100 

Höfrungur 261 110 4 106  83.069  386.114  14.828 

Ívar 44 18 4 14  25.841  117.235  4.502 

Stefnir 172 89 76 13  126.773  596.431  22.905 

Vestri 1426 733 566 167  913.828 4.328.169  166.220 

Siglingaf. Sæfari 0 0 0 0  -  -  - 

Skíðafélagið 499 146 132 14  213.931  1.009.800  38.781 

Skotíþróttaf. Ísafjb 219 109 9 190  133.949  625.508  24.022 

TBÍ 19 19 0 19  10.946  100.369  3.855 

Geisli 0 0 0 0  -  -  - 

Kubbi 0 0 0 0  -  -  -

SKIPTING REKSTRAR, LOTTÓ OG GETRAUNARTEKJUM AÐILDARFÉLAGA HSV
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ÍÞRÓTTAMAÐUR ÍSAFJARÐAR OG ÍSAFJARÐARBÆJAR FRÁ UPPHAFI

Nafn Ár Íþróttagrein

Guðmundur Jóhannsson 1980 skíðamaður
Einar Ólafsson 1981 skíðamaður
Stella Hjaltadóttir 1982 skíðamaður
Einar Ólafsson 1983 skíðamaður
Ingólfur Arnarson 1984 sundmaður
Einar Ólafsson 1985 skíðamaður
Helga Sigurðardóttir 1986 sundmaður
Einar Ólafsson 1987 skíðamaður
Einar Ólafsson 1988 skíðamaður
Helga Sigurðardóttir 1989 sundmaður
Helga Sigurðardóttir 1990 sundmaður
Helga Sigurðardóttir 1991 sundmaður
Ásta S. Halldórsdóttir 1992 skíðakona
Daníel Jakobsson 1993 skíðamaður
Pétur Þór Gretarsson 1994 golfari
Ásta S. Halldórsdóttir 1995 skíðakona
Arnór Þ. Gunnarsson 1996 skíðamaður
Friðrik E. Stefánsson 1997 körfuboltamaður
Sigríður B. Þorláksdóttir 1998 skíðakona
Ólafur Th. Árnason 1999 skíðamaður
Katrín Árnadóttir 2000 skíðakona
Heiðar Ingi Marinóson 2001 sundmaður
Ólafur Th. Árnason 2002 skíðamaður
Ólafur Th. Árnason 2003 skíðamaður
Sigurður G. Þorsteinsson 2004 körfuboltamaður
Jakob Einar Jakobsson 2005 skíðamaður
Þórir Guðmundsson 2006 körfuboltamaður 
Sólveig G Guðmundsdóttir 2007 skíðakona
Ragney Líf Stefánsdóttir 2008 sundkona
Emil Pálsson 2009 knattspyrnumaður
Emil Pálsson 2010 knattspyrnumaður
Thelma Rut Jóhannsdóttir 2011 skíðakona
Eva Margét Kristjánsdóttir 2012 körfuboltakona
Kristín Þorsteinsdóttir 2013 sundkona
Kristín Þorsteinsdóttir 2014 sundkona
Kristín Þorsteinsdóttir 2015 sundkona
Kristín Þorsteinsdóttir 2016 sundkona
Albert Jónsson 2017 skíðamaður
Elmar Atli Garðarson 2018 knattspyrnumaður
Mateusz Klózka 2019 blakmaður
Albert Jónsson 2020 skíðamaður
Hafsteinn Már Sigurðsson 2021 blakmaður
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SKÝRSLUR AÐILDARFÉLAGA HSV

SIGLINGAFÉLAGIÐ SÆFARI
Hefur skilað inn skýrslu og hana má 
nálgast hér eða skanna QR kóðann

ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ STEFNIR
Hefur skilað inn skýrslu og hana má 
nálgast hér eða skanna QR kóðann

ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ ÍVAR 
Hefur skilað inn skýrslu og hana má 
nálgast hér eða skanna QR kóðann

UNGMENNAFÉLAGIÐ GEISLI
Hefur skilað inn skýrslu og hana má 
nálgast hér eða skanna QR kóðann

SKÍÐAFÉLAG ÍSFIRÐINGA
Hefur skilað inn skýrslu og hana má 
nálgast hér eða skanna QR kóðann

SKOTÍÞRÓTTAFÉLAG ÍSAFJARÐAR
Hefur ekki skilað inn skýrslu

ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ VESTRI
Hefur skilað inn skýrslu og hana má 
nálgast hér eða skanna QR kóðann

ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ KUBBI
Hefur skilað inn skýrslu og hana má 
nálgast hér eða skanna QR kóðann

ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ GRETTIR
Hefur skilað inn skýrslu og hana má 
nálgast hér eða skanna QR kóðann

GOLFKLÚBBUR ÍSAFJARÐAR
Hefur skilað inn skýrslu og hana má 
nálgast hér eða skanna QR kóðann

HESTAMANNAFÉLAGIÐ STORMUR
Hefur ekki skilað inn skýrslu

KNATTSPYRNUFÉLAGIÐ HÖRÐUR
Hefur ekki skilað inn skýrslu

TENNIS- BADMINTONFÉLAG 
ÍSAFJARÐAR
Hefur ekki skilað inn skýrslu

HESTAMANNAFÉLAGIÐ HENDING
Hefur ekki skilað inn skýrslu

ÍÞRÓTTAFÉLAGIÐ HÖFRUNGUR
Hefur ekki skilað inn skýrslu

https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/446/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/447/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/450/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/452/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/457/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/449/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/448/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/451/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/445/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/446/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/447/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/450/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/452/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/457/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/449/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/448/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/451/
https://hsv.is/arsthing/arsskyrslur_adildarfelaga/skra/445/
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Undirritun stjórnar

Ísafirði,      

Í stjórn

Framkvæmdastjóri

Stjórn og framkvæmdastjóri Héraðssambands Vestfirðinga staðfesta hér með ársreikning 2021 með undirritun sinni.
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Undirritun stjórnar

Ísafirði,      

Í stjórn

Framkvæmdastjóri

Stjórn og framkvæmdastjóri Héraðssambands Vestfirðinga staðfesta hér með ársreikning 2021 með undirritun sinni.
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Ísafirði, 6. maí 2022



Áritun kjörinna skoðunarmanna

Ísafirði,     . maí 2022

___________________________________

___________________________________

Til stjórnar Héraðssambands Vestfirðinga.

Við höfum skoðað ársreikning Héraðssambands Vestfirðinga vegna ársins 2021.  Ársreikningurinn hefur að geyma 
undirritun stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning og skýringar.

Ársreikningurinn er í samræmi við settar reikningsskilareglur og allar upplýsingar sem okkur eru kunnar og skipta máli 
koma þar fram.    
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Áritun kjörinna skoðunarmanna

Ísafirði,     . maí 2022

___________________________________

___________________________________

Til stjórnar Héraðssambands Vestfirðinga.

Við höfum skoðað ársreikning Héraðssambands Vestfirðinga vegna ársins 2021.  Ársreikningurinn hefur að geyma 
undirritun stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning og skýringar.

Ársreikningurinn er í samræmi við settar reikningsskilareglur og allar upplýsingar sem okkur eru kunnar og skipta máli 
koma þar fram.    
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Ísafirði, 6. maí 2022



Rekstrarreikningur ársins 2021
 

Skýr. 2021 2020
Rekstrartekjur

Framlög og styrkir .......................................................................... (1) 36.442.053 33.465.298 
Aðrar tekjur .................................................................................... (2) 925.350 700.890 
Framlag Ísafj.bæjar til Afreksmannasjóðs HSV ............................  1.554.320 0 
Framlag í Styrktarsjóð 3X .............................................................. 1.500.000 1.500.000 
Styrkir og þátttökugj. landsmóts UMFÍ 50+ .................................. 0 274.710 
Framl. Ísafj.bæjar til verkefnasamnings .........................................  8.502.410 8.215.695 
Notuð (ónotuð) framlög Verkefnasjóðs  ........................................ (1.932.410) (1.799.157)
Framl. Ísafj.bæjar til þjálfarastyrkjasjóðs .......................................  777.160 750.953 
Íþróttaskóli, framlög, þátttökugjöld og styrkir ............................... (3) 13.819.674 13.461.132 

61.588.557 56.569.521 

Rekstrargjöld

Laun og tengd gjöld ........................................................................ (4) 19.886.214 19.090.832 
Framlög til aðildarfélaga ................................................................ (5) 14.696.918 13.075.313 
Framlög vegna verkefnasamnings .................................................. 6.570.000 6.416.538 
Framlög úr Afreksmannasjóði HSV ..............................................  2.190.000 2.920.000 
Framlög úr Styrktarsjóði 3X .......................................................... 1.500.000 1.500.000 
Framlög úr þjálfarastyrkjasjóði ......................................................  268.000 667.872 
Íþróttaskóli, þjálfarakostnaður o.fl. ................................................ (6) 3.497.020 4.216.910 
Annar íþróttakostnaður .................................................................. (7) 1.105.556 803.275 
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ................................................. (8) 3.151.190 2.107.904 
Íbúðaafnot aðildarfélaga ................................................................ (9) 7.913.516 7.557.876 

60.778.414 58.356.520 

Tekjur umfram gjöld (gjöld umfram tekjur) fyrir fjármagnsliði ....... 810.143 (1.786.999)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vaxtatekjur ..................................................................................... 42.707 82.514 
Vaxtagjöld og fjármagnstekjuskattur ............................................. (28.300) (46.656)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals  ................................ 14.407 35.858 

 

(Gjöld umfram tekjur)/Tekjur umfram gjöld ........................ 824.550 (1.751.141)

Ársreikningur Héraðssambands Vestfirðinga árið 2021  4



Efnahagsreikningur

Eignir

Skýr. 31.12.2021 31.12.2020
Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir
Innréttingar og skrifstofubúnaður ............................................. 408.823 408.823 

408.823 408.823 

    Fastafjármunir 408.823 408.823 

Veltufjármunir

Skammtímakröfur
Viðskiptakröfur .......................................................................... (10) 4.803.275 12.327.451 

4.803.275 12.327.451 

Handbært fé
Innstæður á bankareikningum ................................................... 14.759.339 14.035.923 
Innstæða á bankareikningi Afreksmannasjóðs .......................... 6.958.143 6.197.109 

21.717.482 20.233.032 

   Veltufjármunir 26.520.757 32.560.483 

Eignir 26.929.580 32.969.306 

Ársreikningur Héraðssambands Vestfirðinga árið 2021  5



31.  desember 2021
                                                                                           

Eigið fé og skuldir

Skýr. 31.12.2021 31.12.2020

Eigið fé
Eigið fé HSV:
Óráðstafað eigið fé HSV  01.01 ..................................................... 4.155.159 5.032.065 
Afkoma ársins af rekstri HSV ........................................................ 39.146 (876.906)

4.194.305 4.155.159 
Eigið fé Afreksmannasjóðs:
Óráðstafað eigið fé Afreksmannasjóðs 01.01. ............................... 9.510.257 10.384.492 
(Gjöld Afreksmannasjóðs umfram tekjur)/Tekjur umfram gjöld .. 785.404 (874.235)

10.295.661 9.510.257 

Eigið fé alls 14.489.966 13.665.416 

Skuldir

Skammtímaskuldir
Ógreiddur kostnaður .................................................................. 430.474 586.126 
Skuldir við aðildarfélög.............................................................. (10) 6.994.971 13.851.398 
Aðrar skammtímaskuldir............................................................ 391.064 675.671 
Ónotaður styrkur frá Styrktarsjóði 3X....................................... 0 1.500.000 
Ónotað framlag Verkefnasamnings ........................................... 4.623.105 2.690.695 

12.439.614 19.303.890 

Skuldir 12.439.614 19.303.890 

Eigið fé og skuldir 26.929.580 32.969.306 
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Sundurliðanir

2021 2020
1. Framlög og styrkir 

Framlag frá Ísafjarðarbæ, rekstrarframlag ........................................... 13.470.775 13.016.518 
Framlag frá Ísafjarðarbæ vegna íbúða .................................................. 7.913.516  7.557.876 
Hagnaðarhlutdeild H.S.V. í Lottói ÍSÍ ................................................. 5.387.845 4.155.407 
Hagnaðarhlutdeild H.S.V. í Lottói UMFÍ ............................................ 8.605.406 7.205.884 
Hagnaðarhlutdeild H.S.V. í getraunum  ............................................... 0 435.917 
Útbreiðslustyrkur Í.S.Í.  ........................................................................ 509.961 590.296 
Skattar aðildarfélaga  ............................................................................ 554.550 503.400 

36.442.053 33.465.298 

10% lottótekna renna til Afreksmannasjóðs ........................................ 1.399.325  1.136.129 
Reiknað framl. Ísafj.bæjar sem afnot af íþróttamannv. ........................  49.516.103  44.896.856 

2. Aðrar tekjur

Styrktaræfingar og afreksform ............................................................. 925.350 700.890 
Ýmsir styrkir ......................................................................................... 0 0 

925.350 700.890 

3. Íþróttaskóli, framlög, þátttökugjöld og styrkir

Framlag frá Ísafjarðarbæ ...................................................................... 10.880.241 10.513.342 
Þátttökugjöld ......................................................................................... 2.318.433 2.597.790 
Styrkir ................................................................................................... 621.000 350.000 

 13.819.674 13.461.132 

4. Laun og launatengd gjöld

Laun ...................................................................................................... 16.526.493 15.794.166 
Launatengd gjöld .................................................................................. 3.359.721 3.296.666 

19.886.214 19.090.832 

5. Framlög til aðildarfélaga  

Golfklúbbur Ísafjarðar  ......................................................................... 652.370 653.580
Grettir  ................................................................................................... 329.632 375.216
Hestamannafélagið Hending  ............................................................... 276.058 270.249
Hestamannafélagið Stormur  ................................................................ 493.895 501.093
Höfrungur  ............................................................................................ 484.011 307.814
Íþróttafélagið Ívar  ................................................................................ 147.578 137.060
Íþróttafélagið Vestri ............................................................................. 5.408.219 5.204.726
Kubbi, íþróttafélag eldri borgara .......................................................... 0 232.910
Ksf. Hörður  .......................................................................................... 3.997.885 3.108.270
Skíðafélag Ísafjarðar  ............................................................................ 1.262.512 908.598
Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar  .......................................................... 783.479 721.839
Stefnir  .................................................................................................. 746.109 653.958
Tennis - og badmintonfélag Ísafjarðar  ................................................ 115.170 0

14.696.918 13.075.313 
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Sundurliðanir

6. Íþróttaskóli, laun og þjálfarakostnaður

Þjálfarakostnaður .................................................................................. 3.497.020 4.111.700 
Lokahóf o.fl. ......................................................................................... 0 5.131 
Búnaður og búningar ............................................................................ 0 100.079 

3.497.020 4.216.910 

7. Annar íþróttakostnaður

Þátttökukostnaður í mótum .................................................................. 0 0 
Tryggingar ............................................................................................ 13.556 0 
Námskeið .............................................................................................. 34.000 65.000 
Styrktaræfingar barna og unglinga ....................................................... 1.058.000 738.275 

1.105.556 803.275 

8. Skrifstofu og stjórnunarkostnaður

Ritföng , pappír, prentun,  skrifstofuáhöld .......................................... 185.185 37.028 
Sími ....................................................................................................... 250.000 245.487 
Kerfisleiga ............................................................................................ 176.347 154.341 
Rekstur upplýsingakerfis og heimasíða ............................................... 323.376 142.080 
Ferða- og viðskiptakostnaður ............................................................... 155.250 (62.895)
Þinghald og fundakostnaður ................................................................. 78.314 51.174 
Bókhald og reikningsskil ...................................................................... 935.905 570.231 
Húsaleiga og annar húsnæðiskostnaður ............................................... 867.327 878.388 
Annar kostnaður ................................................................................... 124.368 73.594 
Aðkeyptur fyrirlesari fyrir iðkendur ..................................................... 55.118 18.476 

3.151.190 2.107.904 

9. Kostnaður við íbúðir greiddur af aðildarfélögum  

Andvirði framlags Ísafjarðarbæjar vegna íbúða .................................. 7.913.516  7.557.876 
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Sundurliðanir

10. Viðskiptamenn

Ísafjarðarbær ......................................................................................... 2.737.780 2.645.462 
Íþrótta- og ólympíusamband Íslands  ................................................... 476.808 424.567 
Golfklúbburinn Gláma  ........................................................................ 0 (2.990)
Golfklúbbur Ísafjarðar  ......................................................................... (182.777) (612.217)
Íþróttafélagið Grettir  ............................................................................ (461.716) (727.708)
Hestamannafélagið Hending  ............................................................... (77.980) (240.613)
Hestamannafélagið Stormur  ................................................................ (881.798) (746.863)
Bolungarvíkurkaupstaður ..................................................................... 0 266.000 
Íþróttafélagið Höfrungur  ..................................................................... (830.689) (962.623)
Íþróttafélagið Ívar  ................................................................................ (38.115) (133.110)
Íþróttafélagið Vestri ............................................................................. (948.811) 4.442.736 
Kraftlyftingarfélagið Víkingur  ............................................................ (2.990) (2.990)
Ksf. Hörður  .......................................................................................... (1.121.902) (2.124.366)
Kubbi, íþróttafélag eldri borgara .......................................................... 2.990 (368.979)
Skíðafélag Ísafjarðar  ............................................................................ (291.662) (654.280)
Skotíþróttafélag Ísafjarðar  ................................................................... (710.846) (1.462.641)
Íþróttafélagið Stefnir  ........................................................................... (771.413) (1.123.194)
Sæfari   .................................................................................................. (51.633) (157.890)
Tennis - og badmintonfélag Ísafjarðar  ................................................ (249.405) (143.377)
Ungmennafélagið Geisli  ...................................................................... (373.234) (536.099)
Ungmennafélag Íslands UMFÍ  ............................................................ 1.585.697 697.228 

(2.191.696) (1.523.947)

Skuldir .............................................................................................. (6.994.971) (13.851.398)
Inneignir ........................................................................................... 4.803.275 12.327.451 

(2.191.696) (1.523.947)
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Rekstrarreikningur ársins 2021 Rekstrarskipting
 

Skýr. 2021 HSV Afreksmanna- Styrktar- Íþrótta-
Rekstrartekjur Samtals sjóður sjóður 3X skóli

Framlög og styrkir .......................................................................... (1) 36.442.053 35.042.728 1.399.325 
Aðrar tekjur og framlög .................................................................. (2) 925.350 925.350 
Framlag Ísafj.bæjar til Afreksmannasjóðs HSV ............................  1.554.320 0 1.554.320 
Framlög í Styrktarstjóð 3X ............................................................ 1.500.000 0 1.500.000 
Framl. Ísafj.bæjar til verkefnasamnings .........................................  8.502.410 8.502.410 
Framl. Ísafj.bæjar til þjálfarastyrkjasjóðs ......................................  777.160 777.160 
Íþróttaskóli, þátttökugjöld og styrkir ............................................. (3) 13.819.674 0 13.819.674 

61.588.557 43.315.238 2.953.645 1.500.000 13.819.674 

Rekstrargjöld

Laun og tengd gjöld ....................................................................... (4) 19.886.214 10.745.531 9.140.683 
Framlög til aðildarfélaga ................................................................ (5) 14.696.918 14.696.918 
Framlög vegna verkefnasamnings .................................................. 6.570.000 6.570.000 
Framlög og þjálfunarkostnaður úr Afreksmannasjóði HSV ..........  2.190.000 0 2.190.000 
Framlög úr Styrktarsjóði 3X .......................................................... 1.500.000 0 1.500.000 
Framlög úr þjálfarastyrkjasjóði ......................................................  268.000 268.000 
Íþróttaskóli, laun, þjálfarakostnaður o.fl. ....................................... (6) 3.497.020 0 3.497.020 
Annar íþróttakostnaður .................................................................. (7) 1.105.556 1.105.556 
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður ................................................. (8) 3.151.190 1.719.936 1.431.254 
Íbúðaafnot aðildarfélaga ................................................................ (9) 7.913.516 7.913.516 

60.778.414 43.019.457 2.190.000 1.500.000 14.068.957 

Rekstrarútkoma fyrir fjármagnsliði .................................................... 810.143 295.781 763.645 0 (249.283)

Fjármagnsliðir

Vaxtatekjur ..................................................................................... 42.707 12.511 27.896 2.300 
Vaxtagjöld og fjármagnstekjuskattur ............................................. (28.300) (21.657) (6.137) (506)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals  ................................ 14.407 (9.146) 21.759 1.794 0 

Tekjur umfram gjöld/(Gjöld umfram tekjur) ....................... 824.550 286.635 785.404 1.794 (249.283)
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