Þingskjal 1
Fjárhagsnefnd
Verður birt síðar.

Þingskjal 2
Fjárhagsnefnd

Þjónustugjald aðildarfélaga til ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
49. þing ÍBR, haldið 20.-21. mars 2019, samþykkir að þjónustugjald
aðildarfélaga ÍBR til bandalagsins verði 75 krónur.
Greinargerð:
Þjónustugjald félaganna til ÍBR hefur verið 100 krónur síðan 2011. Félagsmönnum
hefur fjölgað um 50% á milli ára vegna virkari skráningar. Það þýðir kostnaðarauka
fyrir félögin á sama tíma og æ erfiðara er að ná í tekjur t.d. frá styrktaraðilum. Með
þessari tillögu er verið að færa tekjur ÍBR af þjónustugjöldum til þess sem var áður
en umrædd aukning á félagsmönnum varð að veruleika. Því er beint til stjórnar ÍBR
að kanna þann möguleika að Reykjavíkurborg komi í staðinn með aukinn stuðning við
rekstur skrifstofu ÍBR gegnum nýjan samstarfssamning.

Þingskjal 3
Fjárhagsnefnd

Þjóðarleikvangar
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
49. þing ÍBR, haldið 20.- 21. mars 2019, skorar á borgaryfirvöld að setja
það sem skilyrði fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkja sem nýst geta til
landsliðsæfinga og keppni að þau geti líka þjónað íþróttafélögum í
borginni. Einnig er nauðsynlegt að samið verði við ríkið um greiðslur vegna
æfinga og keppni landsliða í íþróttamannvirkjum borgarinnar.
Greinargerð:
Íþróttahreyfingin í Reykjavík getur ekki sætt sig við að íþróttamannvirki sem
sérstaklega eru hönnuð til að uppfyllla alþjóðlegar kröfur fyrir landslið þjóðarinnar
séu byggð eða rekin á kostnað Reykjavíkurborgar. Eingöngu er hægt að fallast á
hlutdeild borgarinnar í slíkum verkefnum ef það liggur fyrir að þau þjóni reykvískum
félögum líka.

Þingskjal 4
Laganefnd

Tillaga um breytingu á lögum ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
49. þing ÍBR, haldið 20.- 21. mars 2019, samþykkir eftirfarandi breytingar
á lögum ÍBR:
Lagt er til að yfirstrikaður texti falli út og undirstrikaður texti bætist við.
6. grein
Þeir sem taka þátt í starfi íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík skulu kappkosta að
varðveita gott orðspor íþrótta, ímynd þeirra og trúverðugleika. Í því skyni skulu þeir
reiða sig á eigin samvisku í siðferðilegum efnum og jafnframt stunda fagleg og
heiðarleg vinnubrögð, vekja traust og virðingu út á við og leitast við að styrkja
samstarf og samstöðu.
11. grein
Þing ÍBR skal háð annað hvert ár á tímabilinu 1. febrúar til 1. júlí í samræmi við
þingsköp ÍBR. Til þingsins skal boða með tveggja mánaða fyrirvara þá, sem rétt eiga
á þingsetu, sbr. 10. gr. Þá skal og senda bandalagsaðilum upplýsingar um fjölda
fulltrúa þeirra á þinginu auk kjörbréfs.
Þau mál, sem aðilar ÍBR óska að verði á dagskrá, skulu berast stjórn
íþróttabandalagsins í síðasta lagi fjórum vikum fyrir þingsetningu.
Allir fulltrúar skulu vera tilgreindir á kjörbréfi frá viðkomandi bandalagsaðila og skal
kjörbréfum skilað inn til framkvæmdastjórnar eigi síðar en 2 vikum fyrir þing.
Eigi síðar en tveimur vikum fyrir þingbyrjun skal aðilum send dagskrá þingsins og
ársskýrsla og tillögur sem borist hafa ásamt þeim tillögum sem framkvæmdarstjórn
hyggst leggja fyrir þingið.
Eigi síðar en viku fyrir þing skulu aðilum sendir endurskoðaðir ársreikningar.
Þing ÍBR er lögmætt, ef löglega hefur verið til þess boðað.
Á þingi skal kjósa 3 manna kjörnefnd og einn til vara og starfar hún til loka næsta
þings. Tilkynningar um framboð til formanns og stjórnar Íþróttabandalags Reykjavíkur
skulu berast kjörnefnd eigi síðar en þremur vikum fyrir þing. Er þá framboðsfrestur
útrunninn. Hafi ekki nægilegur fjöldi gefið kost á sér á þeim tíma, er kjörnefnd heimilt
að framlengja framboðsfrestinn enda sé það tryggilega tilkynnt bandalagsaðilum.
Hafi, þrátt fyrir það, eigi borist næg framboð skal kjörnefnd hlutast til um að afla
nauðsynlegs fjölda framboða.
Kjörnefnd er eftirlitsaðili með kosningum.

Framboði til stjórnar eða formanns skal fylgja yfirlýsing um stuðning við framboð frá
félagi eða félögum með a.m.k 9 atkvæði.

18. grein
Á milli þinga stjórnar bandalaginu 7 manna framkvæmdastjórn, sem kosin er til
tveggja ára í senn. Skal kjósa fyrst formann, en hina 6 í tvennu lagi, þannig að fæst
þrír úr fráfarandi stjórn verði endurkosnir. Í framkvæmdastjórn má ekki kjósa þrjá
eða fleiri menn frá sama aðildarfélagi. Formenn einstakra félaga, sérráða,
sérsambanda eða annarra íþróttahéraða geta ekki setið í framkvæmdastjórn.
Varamenn taka sæti í framkvæmdastjórn í þeirri röð sem atkvæðamagn segir til um.
Verði varamenn sjálfkjörnir skal varpa hlutkesti um röð þeirra.
Framkvæmdastjórn skiptir sjálf með sér verkum. Formannafundur skal haldinn það
árið, sem þing er ekki haldið og gerir þá framkvæmdastjórn grein fyrir störfum sínum
frá síðasta þingi og leggur fram ársreikninga bandalagsins fyrir næsta reikningsár á
undan. Til formannafundar eru boðaðir formenn allra aðildarfélaga ÍBR auk
framkvæmdastjóra.

Ný grein sem yrði 23. grein
Verði ÍBR lagt niður skiptast eigur þess milli aðildarfélaga eftir stærð þeirra, 34% eftir
fjölda deilda, 33% eftir fjölda iðkenda og 33% eftir fjölda félagsmanna.

Þingskjal 5
Laganefnd

Tillaga um brottvikningu félaga.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
49. þing ÍBR, haldið 20.- 21. mars 2019, samþykkir að víkja Fimmuni,
hjólreiðafélagi úr bandalaginu.

Greinargerð:
Samkvæmt lögum ÍBR, 6. grein, getur þing ÍBR tekið ákvörðun um að víkja félögum
úr bandalaginu geri þau ekki skil á skýrslum, ársreikningum og gjöldum eða hafi ekki
haldið aðalfund. Félagið hefur ekki staðið skil á þessum gögnum og ekki haldið
aðalfund í nokkurn tíma.

Þingskjal 6
Allsherjarnefnd

Stefna og starfsáætlun stjórnar ÍBR
fyrir starfsárin 2019 og 2020.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
49. þing ÍBR, haldið 20.- 21. mars 2019, samþykkir eftirfarandi stefnu og
starfsáætlun framkvæmdastjórnar ÍBR fyrir starfsárin 2019 og 2020:
Unnið verður að gerð nýs samstarfssamnings við Reykjavíkurborg sem rennur út í
árslok 2019. Samhliða því verður unnið að stefnumótun fyrir íþróttir í Reykjavík til
ársins 2030 í samstarfi við Reykjavíkurborg. Í þessari vinnu verður hugað að ýmsum
verkefnum svo sem gerð afreksstefnu fyrir Reykjavík, rekstur afreksliða, skoðun á
kostnaði félaganna við þjálfun barna og unglinga, rýnt í launakostnað vegna
mannvirkja, viku- og æfingafjöldi í mannvirkjum skoðaður, þörf á viðhaldsverkefnum
hjá félögunum yfirfarin o.fl.
Stjórn ÍBR mun áfram vinna að könnun á möguleikum á að byggt verði fjölnota
íþróttahús í Laugardal í samræmi við samþykkt þings 2017.
Stjórn ÍBR hefur þrýst á borgaryfirvöld að hefja vinnu við heildarskipulag Laugardals
enda svæðið afar mikilvægt fyrir íþróttastarf. Því skiptir miklu máli að
íþróttamannvirki og samgöngumannvirki í dalnum fái það rými sem þarf til að hægt
sé að halda fjölsótta viðburði og að aðgengi til og frá sem og á milli mannvirkja sé
skipulagt eins og best verður við komið.
Mannvirkjanefnd á vegum stjórnar ÍBR hefur verið að störfum síðan 2014. Verkefni
hennar var að skða þörf fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkja í borginni. Nefndin
hefur gert kannanir meðal aðildarfélaganna, haldið vinnufundi og gert samanburð við
önnur sveitarfélög. Gert er ráð fyrir að nefndin skili á árinu 2019 af sér skýrslu sem
nýst getur í vinnu við stefnumótun fyrir íþróttir í Reykjavík til 2030.
Það er ljóst að það liggja fyrir óskir og hugmyndir um gríðarlega uppbyggingu
íþróttamannvirkja í borginni sem ekki verða allar uppfylltar á stuttum tíma. Þess
vegna er mikilvægt að íþróttahreyfingin í Reykjavík nýti samtakamátt sinn til að koma
mikilvægustu verkefnunum í forgang. Einnig þarf að hafa í huga að nýta sem best
takmarkaða fjármuni og horfa til skynsamlegra lausna.
Áfram verða gerðar kannanir á íþróttastarfi og þannig aflað upplýsinga sem nýtast til
að leggja frekari línur í starfinu, hvar þurfi helst að styðja við og hvernig staða
félaganna í Reykjavík er miðað við annarsstaðar. M.a. verður áfram unnið að því að
gera samanburð milli sveitarfélaga varðandi aðstöðu til íþróttastarfs. ÍBR beiti sér
fyrir því að íþróttavísar verði skilgreindir og birtir. Tilgangur íþróttavísa verði að veita
yfirsýn yfir stöðu íþróttastarfs s.s. þátttöku, þjónustu, fjárframlög og mannvirki.

Á starfstímabilinu er stefnt að því að bjóða þeim sem starfa í íþróttahreyfingunni í
Reykjavík að taka þátt í ýmsum námskeiðum og fyrirlestrum sem höfða til
mismunandi hópa s.s. starfsmanna, stjórnarmanna, þjálfara, foreldra o.fl.
Unnið verður að gerð jafnréttisáætlunar og siðareglna fyrir stjórn og starfsfólk ÍBR
sem og að aðstoða félögin að koma á slíku á sínum vettvangi. Einnig verður unnið
að því að gera ÍBR að fyrirmyndarhéraði.
Einnig verði horft til þess að auka enn frekar framboð á möguleikum til þátttöku í
íþróttum fyrir unglinga. Sérstaklega verði horft til þeirra unglinga sem vilja vera
þátttakendur í íþróttafélögunum en vilja ekki æfa oft í viku og hafa ekki hug á að
verða afrefsfólk í íþróttum en vilja iðka sína íþrótt í sínu félagi. Með eflingu
Verkefnasjóðs ÍBR opnast möguleikar á stuðningi við verkefni sem stuðla að þessu.
Íþróttafélög gegna mikilvægu hlutverki í mannlífi borgarinnar, sérstaklega í
nærsamfélaginu og er mikill og vaxandi áhugi hjá almenningi um þátttöku í hinum
ýmsu íþróttum. Íþróttafélögin hafa vilja og áhuga á því að svara kallinu og bjóða
almenningi upp á möguleika til iðkunar íþrótta í og við sín mannvirki og/eða í
tengslum við hefðbundnara starf félaganna. Í þessu sambandi er mikilvægt að
tryggja eðlilega þróun aðstöðu (mannvirkja og búnaðar). ÍBR mun leitast við að
styðja við frumkvæði á þessu sviði í samstarfi við félögin og Reykjavíkurborg og getur
Verkefnasjóður ÍBR nýst í því tilliti. ÍBR mun áfram sinna almenningsíþróttum
borgaranna með útleigu íþróttatíma í skólahúsum og með þátttöku í ýmsum
verkefnum sem ætlað er að efla þátttöku almennings í íþróttum. Þá verður unnið að
heilsueflingu eldri borgara í samstarfi við félögin og Reykjavíkurborg.
ÍBR mun áfram sjá um framkvæmd ýmissa viðburða sem eflt geta íþróttalíf í
Reykjavík og fært geta tekjur til íþróttastarfs í Reykjavík.
Leitast verður við að aðstoða eftir megni ungt og efnilegt íþróttafólk sem og
íþróttafólk í fremstu röð til þátttöku í mótum eða annarra verkefna sem ýtt geta undir
enn frekari árangur þeirra m.a. í gegnum Afrekssjóð ÍBR.
Starfsemi sérráðanna verður efld enn frekar með aukinni aðstoð frá skrifstofu ÍBR og
skipulag þeirra tekið til endurskoðunar.
Áfram verður unnið að inngöngu í UMFÍ í samræmi við fyrri samþykktir þinga ÍBR.
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.

Þingskjal 7
Allsherjarnefnd

Samstarf við Reykjavíkurborg um jafnréttis- og siðamál
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
49. þing ÍBR, haldið 20.- 21. mars 2019 staðfestir að ofbeldi, þar með talið
kynferðislegt ofbeldi, verður ekki liðið í íþróttastarfi í Reykjavík.
Íþróttahreyfingin vill nú sem fyrr gera allt sem í sínu valdi stendur til að
tryggja öryggi iðkenda og annarra sem að starfinu koma. Íþróttastarf
byggir að mestu á sjálfboðaliðastarfi borgarbúa og þingið hvetur því
borgaryfirvöld til að auka enn frekar samstarf við íþróttahreyfinguna í
Reykjavík varðandi jafnréttis- og siðamál. Þeir verkferlar og sú
sérfræðiaðstoð og fræðsla sem til staðar er hjá borginni standi
íþróttafélögunum til boða og tryggt verði gott samstarf milli aðila
borgarbúum til heilla. Þá er og mikilvægt að tryggðir verði fjármunir til
standa undir aukinni vinnu við þessi mál.

Þingskjal 8
Allsherjarnefnd

Umsókn um inngöngu í UMFÍ
Flutningsaðili: Sigfús Ægir Árnason.
49. þing ÍBR, haldið 20.- 21. mars 2019, áréttar vilja sinn um inngöngu í
UMFÍ en samþykkir jafnframt að verði innganga ekki samþykkt á árinu
2019 þá hafi ÍBR frumkvæði að því að stofna samband íþróttabandalaga.

Þingskjal 9
Allsherjarnefnd

Innanhúsaðstaða fyrir tennis
Flutningsaðili: Raj Bonifacius
49. þing ÍBR, haldið 20.- 21. mars 2019, felur framkvæmdastjórn ÍBR að
skipa vinnuhóp til að kanna möguleika á að byggt verði tennishús með
a.m.k. 4 völlum í Laugardal. Laugardalurinn hefur verið nefndur sem
fýsilegur kostur vegna staðsetningar sem myndi tryggja tennisiðkendum
heilsárs tennisaðstöðu í Reykjavík.
Greinargerð:
Undanfarin 25 ár hafa tennisiðkendur reykvískra tennisdeilda í Fjölni, Hafna- og
Mjúkboltafélaginu, Víkingi og Þrótti þurft að sækja vetraræfingar til Kópavogs eða
æfa í smærri íþróttahúsum borgarinnar sem henta einungis ungum
börnum. Framfarir og framtíðar möguleikar fyrir reykvíska iðkendur gætu orðið
talsvert meiri ef það væru innanhúss tennisvellir í borginni og samtímis koma til
móts við fleiri áhugasama tennishópa. Möguleikarnir innan Tennissambandsins
aukast árlega hjá þeim sem vilja æfa og keppa fyrir hönd Íslands og líka hjá þeim
sem vilja starfa sem tennisþjálfarar eða dómarar. Það var góð aukning í
tennismenningu hér í Reykjavík síðasta sumar með endurgerð úti tennisvalla Víkings,
fleiri krakkar að spila og keppa í tennis í Reykjavík en nokkurn tíma áður og núna í
maí mun reykvísku tennisdeildirnar halda fyrsta Reykjavíkurmeistaramótið í bæði
liða- og einstaklings keppni. Tennisíþróttin er ein af fimm vinsælustu íþróttagreinum
í heimi og hafa höfuðborgir hinna norðurlandanna komið til móts við þörf
tennisiðkenda þeirra með innanhúss tennisvöllum (Helsinki 65, Kaupmannahöfn 26,
Osló 44 og Stokkhólmur 196). Við viljum rækta og efla tennisstarfsemina í Reykjavík.

Þingskjal 10
Allsherjarnefnd

Siðanefnd
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
49. þing ÍBR, haldið 20.-21.mars 2019, skorar á Íþrótta- og
Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) að endurskoða siðareglur sínar þannig að í
þeim komi fram ákvæði er varða eftirlit með framkvæmd þeirra. Í því
sambandi verði sett á laggirnar siðanefnd ÍSÍ. Hlutverk hennar verði að
úrskurða um hvort siðareglur ÍSÍ hafi verið brotnar.
Greinagerð:
Á undanförnum árum hefur íþróttahreyfingin gert ýmislegt til að efla starfsemi sína
með tilliti til siðamála, meðal annars:
• endurskoðað siðareglur og hegðunarviðmið (2018 - 2019).
• gefið út aðgerðaáætlun gegn einelti og annarri óæskilegri hegðun (ÍSÍ, bæklingur).
• gefið út bækling um forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi (ÍSÍ).
• bætt inn í lög ÍSÍ ákvæði um að einstaklingur sem hefur hlotið refsidóm vegna brota
•

á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga má ekki starfa sem sjálfboðaliði eða
launþegi innan íþróttahreyfingarinnar (þing ÍSÍ 2013).
gefið út aðgerðaráætlun með jafnréttisstefnu (ÍBR 2018).

Einnig hefur verið gefin út viðbragðsáætlun (ÍSÍ) ef upp koma áföll og óvæntir
atburðir. Í áætluninni kemur m.a. fram að æskilegt sé að íþróttafélög setji fram sína
eigin viðbraðgsáætlun og komi á fót viðbragðsteymi. Hlutverk viðbragðsteymis
íþróttafélaga er m.a. að aðlaga viðbraðgsáætlunina að allri starfsemi félagsins, veita
stuðning, huga að eftirfylgd og meta þörf á utanaðkomandi aðstoð.
Reynslan hefur sýnt að mál vegna m.a. kynferðislegs ofbeldis og eineltis eru oft erfið
úrlausnar og ekki alltaf á færi leikmanna að leysa úr, eðlilega treysta margir sér
heldur ekki til þess. Því er lagt til að mynduð verði siðanefnd sem tekur við
skriflegum athugasemdum og kvörtunum um meint brot á siðareglum ÍSÍ frá
nafngreindum aðilum innan eða utan aðildarfélaga ÍSÍ. Siðanefnd hefur það hlutverk
að starfa eftir starfreglum sem framkvæmdastjórn ÍSÍ setur og staðfestir. Reglurnar
lýsa meðferð mála fyrir nefndinni, meðal annars varðandi það hvernig nefndin aflar
gagna og athugasemdir málsaðila og hvernig hún upplýsir mál og birtir niðurstöður
sínar. Tekið er mið af málsmeðferð fyrir dómstólum og opinberum stjórnvöldum sem
ætlað er að tryggja óhlutdrægni og málefnalega umfjöllun.
Má benda á starfsfyrirkomulag fagráðs Æskulýðsvettvangsins, sem hefur það
hlutverk að taka til umfjöllunar kynferðisbrotamál og eineltismál sem koma upp innan
þeirra félagasamtaka sem mynda Æskulýðsvettvanginn og aðildarfélaga þeirra.

