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STAÐA MÁLA
• Samþykkt á 74. Íþróttaþingi ÍSÍ að stofna vinnuhóp um stafrænt upplýsingakerfi.

• Vinnuhópurinn skilaði lokaskýrslu á Formannafundi ÍSÍ 2019, í samræmi við samþykkt þingsins. Í 
skýrslunni lagði vinnuhópurinn m.a. til:

• að notkun á Felix kerfinu yrði hætt
• að einungis yrði horft til miðlæga hlutans og hætti að bjóða upp á félagahlutann

• Framkvæmdastjórn ÍSÍ fjallaði um niðurstöður vinnuhópsins á fundi stjórnar í desember 2019
• Bókun í fundargerð:
• Niðurstöður nefndar um stafrænt félagakerfi íþróttahreyfingarinnar ræddar en ljóst er að leita verður nýrra lausna í 

þessum efnum. Skil á starfsskýrslum vegna starfsársins 2019 verða innheimt í gegnum Felix, líkt og áður.

• Snemma árs 2020 hófu starfsmenn ÍSÍ að vinna þarfagreiningu fyrir nýtt starfsskýrslukerfi, út 
frá niðurstöðu vinnuhópsins. Þeirri vinnu er lokið.

• Leitað var ráðgjafar hjá Birni Brynjari Jónssyni, einum af meðlimum vinnuhóps ÍSÍ um 
stafrænt upplýsingakerfi, sem hann veitti án skuldbindinga.

• Þarfagreiningin og ofangreind forvinna var kynnt fulltrúum UMFÍ í stýrihópi ÍSÍ og UMFÍ um 
Felix í október 2020.
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• Valkostir í stöðunni:

• 1. Óbreytt ástand, þ.e. Felix kerfið verður áfram bæði félagakerfi og skilakerfi.
• Þróun á kerfinu hefur ekki verið til staðar á meðan vinnuhópur ÍSÍ um stafrænt upplýsingakerfi var að störfum og því þyrfti að leggja töluvert fé í að uppfæra kerfið og 

betrumbæta það eftir kostum.
• Ef gengið er út frá samþykkt Íþróttaþings 2019 þá er það ekki vilji hreyfingarinnar að fara þessa leið.

• 2. Halda Felix sem starfsskýrsluumhverfi en loka félagahluta kerfisins og öllu því sem 
ekki tilheyrir starfsskýrsluskilum og úrvinnslu þeirra
• Nota bara miðlæga hluta í Felix.
• Nóri er tengdur, gögn flæða á milli.
• Gera smærri félögum einfaldara að skila inn t.d. með Excel skjölum.
• Skoða hvort hægt væri að bjóða öðrum félagakerfum að tengjast við sömu vefþjónustu og Nóri er að nota

• 3. Hanna nýtt kerfi frá grunni fyrir starfsskýrsluumhverfi
• Vinnuhópur ÍSÍ um stafrænt upplýsingakerfi lagði til að þessi leið yrði farin.
• Vefþjónusta sem öll félagakerfi tala við
• Starfsskýrsluviðmót fyrir íþróttahreyfinguna til að skila inn og staðfesta skil.
• Þarfagreining fyrir þennan hluta er tilbúin.
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• Nýtt starfsskýrsluumhverfi

• Mun einfalda skil á starfskýrsluskilum.
• Í dag er nánast ekkert félag að nota Felix sem félagakerfi.
• Hefur lítil áhrif á rekstrarkostnað
• Kostnaður við að smíða nýtt liggur ekki fyrir en skiptir sennilega einhverjum „tugum milljóna“.

Til umhugsunar!
Nýtt kerfi hefur lítil áhrif á gæði gagna, þau verða ekki réttari og tölur ekki betri því ekkert kerfi lagar tölur sem koma utan frá með 
innslætti eða innlestri.

• Næstu skref, ef valinn er kostur 3
• Skoða hvaða staðlaðar lausnir er hægt að nota.
• Samstarfsgrundvöllur við Nóra og/eða önnur félagakerfi kannaður
• Nota Felix tímabundið sem starfsskýrslukerfi, næstu eitt til tvö árin.

• Mikilvægi gagna fyrir hreyfinguna
• Aldrei hefur reynst mikilvægara en nú, í COVID-19 faraldrinum, að hafa aðgengi að öllum þeim upplýsingum sem safnað er með starfsskýrsluskilum.
• Peningar og völd í íþróttahreyfingunni
• Réttindi og skyldur


