Stefna og starfsáætlun stjórnar ÍBR
fyrir starfsárin 2017 og 2018.
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, vikuog 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 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 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.

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

Fjölnota íþrótta- og viðburðahús í Laugardal.

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.

Þjónustugjald aðildarfélaga til ÍBR
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.

Fjárhagsáætlun ÍBR 2017 og 2018
Í þúsundum króna

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

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

833.000
98.000
120.000
25.000
18.000
68.000
5.000
16.000

874.000
99.500
125.000
26.000
11.000
69.000
6.000
5.000

1.183.000 1.215.500
12.900

9.600

