Þingskjal 1

Fjárhagsáætlun
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.

Íþróttabandalag Reykjavíkur
Fjárhagsáætlun
Áætlun
2009

Raun
2009

Áætlun
2010

Raun
2010

Áætlun
2011

Áætlun
2012

Tekjur: (í þús.kr.)
Framlag
Borgarsjóðs
Útbreiðslustyrkur
ÍSÍ
Lottótekjur
Skattar félaganna
Útleiga skólasala
Íslenskar getraunir
Þjónustugjöld
Framlag
v/íþróttaskóla
Vaxtatekjur
Aðrar tekjur
Rekstrartap
Tekjur alls:

1.050.000

1.043.903

1.100.000

1.148.818

1.670.000

1.670.000

4.200
35.000
2.400
27.000
6.000
3.000

5.930
47.119
2.365
31.043
9.359
3.000

4.200
35.000
2.500
27.000
6.000
3.000

6.595
51.967
2.492
29.325
8.855
3.700

6.200
49.000
5.000
32.000
8.400
3.700

6.200
49.000
5.000
32.000
8.400
3.700

23.000
3.500
2.500

26.046
9.619
2.853

24.000
3.500
2.500

24.735
2.693
2.002

2.000
2.500

2.000
2.500

1.156.600

1.181.237

1.207.700

1.281.182

1.778.800

1.778.800

Styrkir og framlög
Laun og
launat.gjöld
Skrifstofukostnaður
Fundir og
ráðstefnur
Aksturskostnaður
Gjafir og risna
Útbreiðslustarf
Íþróttaskóli félaga
Verkefnastyrkir
Vextir og fjmsk.
Afskriftir
Reksturshagnaður

1.071.000

1.084.096

1.121.000

1.185.933

1.705.000

1.705.000

37.000
3.000

36.794
6.027

39.000
3.000

37.621
2.634

40.000
3.000

40.000
3.000

1.200
2.500
1.000
2.000
23.000
13.300
400
2.200

1.671
2.387

900
2.500
1.000
2.000
24.000
11.700
400
2.200

1.251
1.681
1.871
24.703
18.052
653
1.919
4.864

1.200
2.500
1.500
2.000

1.200
2.500
1.000
2.000

16.000
650
2.200
4.750

17.000
650
2.200
4.250

Gjöld alls:

1.156.600

1.281.182

1.778.800

1.778.800

Gjöld: (í þús.kr.)

2.073
25.991
13.268
880
2.099
5.951
1.181.237

1.207.700

Húsnæðis- og framkvæmdasjóður
Fjárhagsáætlun

Áætlun
2009

Reikn.
2009

Áætlun
2010

Reikn.
2010

5.600

5.497

5.800

6.169

4.500

12.028

4.700

10.100

17.525

4.000
500
1.000
500
700
900

Áætlun
2011

Áætlun
2012

Tekjur: (í þús.kr.)
Húsaleigutekjur
Byggingastyrkur
Vextir og verðbætur
Rekstrartap
Tekjur alls:

3.319

10.000
4.000
300

13.000
4.000
500

10.500

9.488

14.300

17.500

5.412
1.458
2.038
464
692
900

4.000
500
1.000
520
700
900

4.245
852
1.351
390
1.002
900

2.000
900
1.200
400
800
900

2.000
1.000
1.500
500
900
900

2.000
450
50

200
710
5.651

2.000
470
410

597
151

60
8.040

100
10.600

10.100

17.525

10.500

9.488

14.300

17.500

Gjöld: (í þús.kr.)
Viðhald fasteignar
Fasteignagjöld
Rekstur sameignar
Rafmagn og hiti
Tryggingar
Skrifstofukostnaður
Styrktarsj.
ÍBR/SPRON
Fjármagnstekjusk.
Rekstrarhagnaður
Gjöld alls:

Þingskjal 2

Skattar aðildarfélaga til ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, samþykkir að hækka skatt
aðildarfélaga ÍBR til bandalagsins úr 50 krónum á hvern félaga í 100
krónur.
Greinargerð:
Gjaldið hefur ekki hækkað í langan tíma og því ekki fylgt verðlagi. Fjölgun
félagsmanna getur vissulega verið jákvæð en undanfarin ár hefur hún verið
það mikil hjá sumum félögum að spurningar vakna um réttmæti talna.
Þessari fjölgun fylgir ekki endilega aukin innkoma félagsgjalda þar sem ekki
virðist vera gengið eftir því að innheimta þau allsstaðar. Hækkun skatts getur
því orðið til þess að félög annaðhvort taki til í sínum tölum eða nýti sér betur
þennan vannýtta tekjumöguleika.

Ath. hækkun aldurs úr 16 í 18.

Þingskjal 3
Laganefnd

Tillaga um breytingu á lögum ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, samþykkir eftirfarandi
breytingar á lögum ÍBR:

Lög Íþróttabandalags Reykjavíkur
1. grein
Íþróttabandalag Reykjavíkur, skammstafað ÍBR, er héraðssamband íþróttaog ungmennafélaga í Reykjavík. Það starfar samkvæmt lögum ÍSÍ, 6. kafla
og íþróttalögum nr. 64 frá 12. júní 1998, 6.gr.
2. grein
Hlutverk ÍBR er:
a)
Að gæta hagsmuna íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík og vera
málsvari hennar gagnvart opinberum aðilum.
b)
Að stuðla að samstarfi íþróttafélaganna og veita þeim ráðgjöf.
c)
Að hafa frumkvæði um eflingu íþrótta- og félagsmálastarfs í
Reykjavík.
d)
Að safna upplýsingum um starf og aðstæður
íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík og kynna fyrir almenningi, og
borgaryfirvöldum opinberum aðilum og fleirum.
e)
Að stjórna sameiginlegum íþróttamálum Reykjavíkur og vera
þar fulltrúi ÍSÍ, en sérráð, sem stofnuð eru, fara með stjórn
sérgreinamála sbr.17.gr.
f)
Að aðstoða við skipulag, undirbúning og framkvæmd
íþróttamóta í héraðinu.
g)
Að varðveita og skipta milli félaganna því fé, sem til þess þeirra
hefur verið veitt.
h)
Að staðfesta lög/lagabreytingar aðildarfélaga til að þau öðlist
gildi og halda utan um staðfest lög félaga.
i)
Að fylgjast með því að starfsemi aðildarfélaga fari fram skv.
gildandi lögum þeirra og íþróttahreyfingarinnar í heild.
Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum tíma, skal
stjórn héraðssambandsins, ef þörf krefur, boða til fundarins og
sjá um framkvæmd hans.

3. grein
Öll félög í Reykjavík, sem hafa íþróttir og æskulýðsstarf á stefnuskrá sinni,
eiga rétt á að gerast aðilar að ÍBR, enda fullnægi þau þeim skilyrðum, sem á
hverjum tíma gilda um frjálsa íþróttastarfsemi.
4. grein
Óski félag að gerast aðili að ÍBR, skal það senda stjórn ÍBR umsókn sína
ásamt lögum félagsins, skýrslu um stofndag þess og ár, stjórn þess og tölu
félagsmanna. Samhliða umsókn um aðild skal greiða inntökugjald sem stjórn
ÍBR ákveður hverju sinni. Uppfylli félagið inntökuskilyrði þessara laga, öðlast
það réttindi hjá bandalaginu þegar stjórn ÍBR hefur samþykkt aðild þess. ÍBR
tilkynnir ÍSÍ og viðkomandi sérsambandi um stofnun nýrra félaga og deilda.
Ný grein
Hafi félagið á stefnuskrá sinni fleiri en eina íþróttagrein er félaginu heimilt að
stofna deild um hverja þeirra, samanber lög viðkomandi félags. Stofnun
deildar skal tilkynna til framkvæmdastjórnar ÍBR og viðkomandi sérsambands.
Aðalstjórn félags fer með æðsta vald í félaginu milli aðalfunda og ber ábyrgð
á starfi og fjárhag félagsins í heild.
Ný 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.
5. grein
Aðildarfélög skulu senda starfsskýrslur með félaga- og
iðkendatölum og ársreikningum til ÍBR fyrir 15. apríl ár hvert. Fyrir
1. júní ár hvert skulu félögin skila ársskýrslu og árituðum
endurskoðuðum ársreikningi til héraðssambandsins bandalagsins.
Berist þessar skýrslur ekki innan tilskilinna tímamarka er stjórn ÍBR
heimilt að fresta samkvæmt eigin ákvörðun greiðslum á hlutdeild
viðkomandi aðila í tekjum Íslenskrar getspár þar til skýrslur hafa
borist.
Ný grein
Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum tíma, skal
framkvæmdastjórn ÍBR stjórn héraðssambandsins, ef þörf krefur, boða til
fundarins og sjá um framkvæmd hans.
Til að framfylgja eftirlitsskyldu sinni skal ÍBR hafa fullan aðgang að bókhaldi
og fylgiskjölum sambandsaðila sinna og ef ástæða þykir til getur
framkvæmdastjórn tilnefnt sérstakan skoðunarmann reikninga fyrir
aðildarfélag/sérráð og fyrirskipað ítarlega rannsókn á fjárreiðum viðkomandi
aðila. Aðildarfélag/sérráð getur krafist þess að bókhaldsgögn fari eingöngu
um hendur löggilts endurskoðanda.
6. grein
Skattar aðildarfélaganna til ÍBR miðast við tölu gjaldskyldra félagsmanna, þ.e.
16 18 ára og eldri. Þing ÍBR ákveður upphæð skattsins fyrir hvert ár.
Skýrslu- og reikningsár ÍBR miðast við almanaksárið.

7. grein
Hvert það aðildarfélag, sem ekki hefur haldið aðalfund og sent
skýrslur og ársreikninga í samræmi við 5. gr., missir
atkvæðisrétt sinn á næsta þingi ÍBR og missir einnig rétt til að
tilnefna fulltrúa á Íþróttaþing.
Líði annað ár án þess að félag haldi aðalfund eða geri skil á skýrslum,
ársreikningum og gjöldum, getur þing ÍBR tekið ákvörðun um, hvort félaginu
skuli vikið úr bandalaginu héraðssambandinu. Ákveði þing að víkja félagi úr
bandalaginu skal tilkynna það til ÍSÍ og viðkomandi
sérsambands/sérsambanda.
Að öðru leyti vísast til 6. kafla í lögum ÍSÍ.
8. grein
Þing ÍBR skal háð annað hvert ár á tímabilinu 1. febrúar til 1. júlí. 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
sambandsaðila 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, sem 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
sambandsaðilum. Hafi, þrátt fyrir það, eigi borist næg framboð skal
kjörnefnd hlutast til um að afla nauðsynlegs fjölda framboða.
Kjörnefnd er eftirlitsaðili með kosningum.
9. grein
Hvert aðildarfélag hefur rétt til að senda fulltrúa á bandalagsþing
sambandsþing. Skal tala fulltrúa miðast við tölu félagsmanna síðastliðins
starfsárs, þannig að félag með:
1
200 félagsmenn hljóti 1 fulltrúa
201
400
“
“ 2 fulltrúa
401
600
“
“ 3 fulltrúa
601
800
“
“ 4 fulltrúa
801
1000
“
“ 5 fulltrúa
1001
1200
“
“ 6 fulltrúa
1201
1400
“
“ 7 fulltrúa
1401
1600
“
“ 8 fulltrúa

1601

-

og yfir

“

“

9 fulltrúa

Stjórn félagsins skal útfylla kjörbréf fyrir fulltrúa sína og sjá um, að það sé
komið á þingið í þingbyrjun.
10. grein
Á þingi ÍBR eiga sæti með málfrelsi, tillögu- og atkvæðisrétti fulltrúar þeir,
sem aðildarfélög ÍBR hafa kjörið til þings skv. 9 gr. sbr. þó 7. gr., svo og einn
fulltrúi frá hverju sérráði á bandalagssvæðinu sambandsssvæðinu sbr. þó
17.gr. Engum fulltrúa er heimilt að fara með fleiri en eitt atkvæði. Að auki
hafa eftirtaldir aðilar rétt til þingsetu með málfrelsi og tillögurétt:
Framkvæmdastjórn ÍBR, framkvæmdastjórn ÍSÍ, fulltrúi ráðuneytis
íþróttamála íþróttafulltrúi ríkisins og íþróttafulltrúi Reykjavíkurborgar.
11. grein
Dagskrá þingsins skal vera þessi:
1.
Þingsetning
2.
Kosning fyrsta og annars þingforseta og fyrsta og annars
þingritara.
3.
Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
4.
Lagt fram og rætt: Skýrsla stjórnar og ársreikningar og
atkvæði greidd um þá.
5.
Fyrri umræða um fjárhagsáætlun yfirstandandi árs og næsta
árs og skattgreiðslur félaganna.
6.
Fyrri umræða um lagabreytingar, sem liggja fyrir. Laganefnd
kjörin til að athuga breytingar fyrir síðari fund þingsins.
7.
Umræða um stefnumótun og starfsáætlun ÍBR.
8.
Ræddar tillögur og mál, sem liggja fyrir.
9.
Kosnar þrjár tvær 5 manna fastar þingnefndir: fjárhagsnefnd
og allsherjarnefnd.
ÞINGHLÉ
10.

Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðsla.

11.
a)
b)
c)
d)
e)

Kosinn formaður ÍBR.
Kosnir þrír stjórnarmenn úr fráfarandi stjórn.
Kosnir þrír stjórnarmenn til tveggja ára.
Kosnir tveir varamenn til tveggja ára.
Kosnir tveir skoðunarmenn reikninga endurskoðendur og
tveir til vara.
f) Kosin þriggja manna kjörnefnd og einn til vara sbr. 8.
grein.
g) Kosnar fastanefndir, er þingið ákveður.

12.
13.
14.

Lýst tilnefningu aðildarfélaga á fulltrúum til íþróttaþings og
kosnir viðbótarfulltrúar samkvæmt 13. gr.
Önnur mál.
Þingslit.
Þingið skal standa a.m.k. tvo daga. Þingið skal móta stefnu
ÍBR, a.m.k. til næstu tveggja ára með því að ákveða þá

málaflokka, sem leggja ber áherslu á í starfi
framkvæmdastjórnar. Öllum stærri málum, sem þingið fær til
meðferðar, skal vísað til nefnda og starfa þær á milli funda.
Allar kosningar skulu vera bundnar og skriflegar, séu fleiri
tilnefndir en kjósa skal. Verði atkvæði jöfn, ræður hlutkesti. Í
sambandi við þingið má flytja erindi og hafa íþróttasýningar,
eftir því sem tími er til.
12. grein
Í málum, sem tilkynnt hafa verið í þingboði, hvort sem er á reglulegu þingi
eða aukaþingi, ræður einfaldur meirihluti atkvæða úrslitum. Til að taka megi
til meðferðar á þinginu mál, sem ekki var getið í fundarboði, þarf það
samþykki 2/3 greiddra atkvæða, og 4/5 greiddra atkvæða til að samþykkja
þau. Til lagabreytinga þarf samþykki 2/3 greiddra atkvæða.
13. grein
Fulltrúa ÍBR á Íþróttaþing skal kjósa á bandalagsþingi sambandsþingi.
Á héraðssambandið rétt á fulltrúafjölda, sem miðast við hlutfall fjölda
félagsmanna ÍBR af heildarfjölda félagsmanna ÍSÍ síðasta starfsár fyrir
Íþróttaþing.
1)

Séu félagsmenn ÍBR færri en 10.000, skal fyrst kjósa einn
fulltrúa frá framkvæmdastjórn, tvo, ef félagsmenn eru frá
10.000 til 19.999, þrjá, ef félagsmenn eru frá 20.000 til 29.999
og fjóra, ef félagsmenn eru 30.000 eða fleiri. Á sama hátt
skulu jafnmargir varamenn kosnir.

2)

Hverfafélögin skulu síðan tilnefna einn aðalfulltrúa hvert.

3)

Íþróttafélögin skulu síðan tilnefna aðalfulltrúa í hlutfalli við
fjölda þingfulltrúa sinna á þingi ÍBR uns tilskyldum
fulltrúafjölda er náð, og skal miðað við reglur um
hlutfallskosningar.

3)

Varafulltrúar á Íþróttaþing, jafnmargir aðalfulltrúum, skulu
valdir þannig:
a)

Fyrst komi einn varafulltrúi frá hverju aðildarfélagi ÍBR
sem hefur tilnefnt aðalfulltrúa án þess að fá fulltrúa
kjörinn í röð sem ræðst af fjölda þingfulltrúa á þingi
ÍBR.

b)

Þá varafulltrúa sem þá á eftir að kjósa, skal velja eftir
sömu reglu og aðalfulltrúar eru valdir.

Berist ekki tilnefningar til bandalagsþings sambandsþings frá einhverjum
aðildarfélögum, skal þingið kjósa fulltrúa til þess að fylla tölu fulltrúa
bandalagsins sambandsins á íþróttaþing.
Þau félög sem ekki senda fulltrúa á ársþing ÍBR, fyrirgera rétti sínu til að
senda fulltrúa á Íþróttaþing.

14. grein
Samþykki stjórnir 2/3 hluta aðildarfélaganna tilmæli um að aukaþing verði
haldið skal verða við því. Einnig hefur stjórn ÍBR heimild til að boða til
aukaþings. Um seturétt á aukaþingi fer skv. 9. grein.
Tilhögun aukaþings skal vera þessi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Þingsetning.
Kosin þriggja manna kjörbréfanefnd.
Kosnir þingforsetar og þingritarar.
Tekin til meðferðar þau mál, er gefið hafa tilefni til
aukaþingsins og tilkynnt voru með þingboðinu.
Önnur mál, sem upp kunna að vera borin, ef
þingið leyfir að taka þau fyrir, sbr. 12. gr.
Þingslit.

15. grein
Á milli þinga stjórnar bandalaginu héraðssambandinu 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 eða sambanda má
ekki kjósa í framkvæmdastjórn.
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 sambandsins
bandalagsins fyrir næsta reikningsár á undan.
16. grein
Stjórn ÍBR skal sjá um allar framkvæmdir sambandsins bandalagsins og vinna
að málum þess. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir innan eða utan sinna
vébanda til að sjá um að framkvæma viss mál bandalagsins sambandsins.
Formaður skal kalla saman fundi framkvæmdastjórnar eftir því sem þurfa
þykir.
17. grein
Í íþróttagreinum, þar sem sérráð eru ekki starfandi, fer stjórn ÍBR með hin
sérfræðilegu málefni innan héraðs og getur skipað til þess sérstaka nefnd, ef
hún telur það hagkvæmara. Sérráð fer með stjórn í sérmálum þeirrar
íþróttagreinar, sem það varðar. Stofna má sérráð sem fjallar um sérfræðileg
málefni íþróttagreinar innan ÍBR. Um starfsemi sérráðs skal gera starfsreglur
sem samþykktar eru af framkvæmdastjórn ÍBR og kynntar viðkomandi
sérsambandi. Endanleg niðurröðun móta á bandalagssvæðinu
sambandssvæðinu og val keppenda á utanhéraðsmót er háð samþykki
framkvæmdastjórnar ÍBR, ef um er að ræða lið, sem keppir í nafni
bandalagsins sambandsins eða Reykjavíkur. Um fjárhagslega aðstoð bæjareða ríkis, svo og byggingu, viðhald og rekstur íþróttamannvirkja, er sérráð
háð yfirstjórn ÍBR. Sérráð lúta fjárhagslegri yfirstjórn ÍBR. Þau sérráð sem
hafa sjálfstæðan fjárhag, með samþykki framkvæmdastjórnar ÍBR, skulu skila
ársreikningi til hennar. Fyrir 15. apríl ár hvert skal sérráð senda til ÍBR
starfsskýrslu, ársreikninga og mótaskýrslur skýrslu um starfsemi síðasta árs

og ársreikningi ef við á. Hafi skýrslur þessar ekki borist fyrir 1. maí júní missir
ráðið rétt sinn til að tilnefna fulltrúa á ársþing ÍBR.
18. grein
Stjórn ÍBR skal veita viðtöku og geyma í skjalasafni sínu öllum skýrslum um
íþróttamót, sem haldin eru í héraðinu, myndum og öðrum sögulegum
heimildum um íþróttastarf í Reykjavík. og geyma þær í skjalasafni sínu. Sé
mótið haldið í sérgrein þar sem sérráð er ekki starfandi, skal félag það, sem
fyrir mótinu stendur, senda skýrslu um það beint til stjórnar ÍBR, en annars
skulu sérráð senda stjórn ÍBR heildarskýrslur um íþróttamót í sinni sérgrein,
sbr. 17. gr. Sömu skyldur hvíla á stjórn ÍBR, ef hún gengst fyrir mótum.
Skýrslur um mót skal senda í síðasta lagi mánuði eftir að móti er lokið. Allar
þessar skýrslur má senda í tölvutæku formi til ÍBR.
19. grein
Ef ágreiningur rís innan stjórnar ÍBR eða meðal bandalagsaðila sambandsaðila
um réttindi félaga eða um skilning á þessum lögum skal leggja málið fyrir
dómstól ÍSÍ til úrskurðar.
20. grein
Lög þessi öðlast gildi, þegar framkvæmdastjórn ÍSÍ hefur staðfest þau.
Samþykkt á þingi ÍBR 28. febrúar 2009.

Þingskjal 4

Tillaga um fulltrúafjölda á þingi ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, samþykkir að
framkvæmdastjórn ÍBR skipi vinnuhóp sem geri tillögu að fækkun
fulltrúa á þingi ÍBR. Vinnuhópurinn kynni hugmyndir á
formannafundi og skili endanlegum tillögum fyrir næsta þing ÍBR.
Greinargerð:
Fulltrúar á þingi ÍBR 2011 eru 234 frá tæplega 70 félögum og 8 sérráðum.
Með áframhaldandi fjölgun félaga og félagsmanna innan aðildarfélaga ÍBR má
gera ráð fyrir að fulltrúafjöldi aukist enn frekar á næstu árum. Til
samanburðar eru fulltrúar á Íþróttaþingi 188. Mæting á þing hefur reyndar
verið dræm en á síðasta þingi mættu 117 fulltrúar af um 230.

Þingskjal 5

Þingsköp ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, samþykkir eftirfarandi
þingsköp fyrir þing ÍBR:

Þ I N G S K Ö P

Íþróttabandalags Reykjavíkur
Verksvið þingforseta
1. grein
Þegar eftir kjör embættismanna bandalagsþings og áður en gengið er til dagsskrár,
skal þingforseti kanna hvort löglega hafi verið boðað til þings og úrskurða um
lögmæti þess. Sé þing lögmætt, skal gengið til dagsskrár og þingstörf hafin.
Sé boðun þings áfátt samkvæmt úrskurði þingforseta, skal hann rökstyðja þann
úrskurð og síðan slíta þingi án frekari umræðna.
2. grein
Þingforseti stjórnar og sér um að allt fari fram með góðri reglu. Vilji forseti taka þátt í
umræðum frekar en staða hans gefur tilefni til, skal varaforseti stjórna fundi á meðan.
Þingforseti sér um, að fundargerð sé skipulega færð í gerðarbók og að allar tillögur og
ályktanir séu rétt og nákvæmlega bókaðar, svo og hverja afgreiðslu þær fengu.
Þingforseti og þingritari undirrita fundargerðina eftir að hafa gengið úr skugga um, að
allt sé þar fært rétt til bókar. Fundargerðin þannig undirrituð skal síðan send
aðildarfélögunum og sérráðunum.
3. grein
Í forföllum þingforseta gengur varaforseti að öllu í hans stað.
Þingritari
4. grein
Þingritari ritar gerðabók undir umsjón þingforseta og getur í henni allra mála, sem
rædd eru á þinginu og hver meðferð þeirra og niðurstaða varð.

Nefndir
5. grein
Í tengslum við bandalagsþing starfa fjórar þingnefndir: þriggja manna kjörnefnd,
fjárhagsnefnd, allsherjarnefnd og kjörbréfanefnd skipaðar fimm mönnum. Ennfremur
fimm manna laganefnd, sem kosin er sérstaklega sbr. dagsskrá bandalagsþings í þeim
tilfellum, er fyrir liggja breytingatillögur við lög bandalagsins. Þingið getur kosið
aðrar nefndir í hvaða máli, sem er eða í sérstöku máli. Kosning skal bundin við
tilnefningar og tala nefndarmanna skal að jafnaði standa á stöku. Nefndir skulu vinna
að nefndarstörfum svo fljótt og samviskusamlega sem frekast er unnt.
Sá, sem kjörinn er með flestum atkvæðum í nefnd eða fyrst er tilnefndur, kallar
nefndina saman til fyrsta fundar og lætur kjósa formann, ritara og framsögumann. Í
umræðum kemur framsögumaður fram fyrir hönd nefndarinnar, þótt það bindi ekki
hendur annarra nefndarmanna til að taka þátt í umræðum.
Nefndin tekur fyrir og fjallar um þau mál, sem þingið hefur til hennar vísað. Hún
getur lagt til, að mál verði lagt fyrir seinni þingfund óbreytt, að orðalagi sé breytt eða
nýr texti saminn, að máli verði frestað til næsta þings, verði vísað til framkvæmdastjórnar eða málið verði fellt. Þá getur nefndin tekið upp ný mál og lagt fyrir seinni
þingfund, svo fremi að samskonar mál hafi ekki á fyrra þingfundi verið vísað til
annarrar nefndar þingsins.
Þegar nefnd er ekki einhuga um afgreiðslu máls, getur myndast meirihluti og minnihluti og skulu þá valdir framsögumenn hvors nefndarhluta fyrir sig.
Kjörbréfanefnd fær öll framkomin kjörbréf til skoðunar og afgreiðslu. Telji nefndin
vankanta á kjörbréfi, ber henni að leggja afgreiðslu þess sérstaklega fyrir þingið til
úrskurðar, en að öðru leyti önnur kjörbréf í einu lagi fyrir þingið í samandreginni
skýrslu um fjölda kjörbréfa, heildarfjölda atkvæða á þeim og fjölda viðstaddra
þingfulltrúa. Þessa skýrslu getur nefndin byggt á skráningu starfsmanna á þingstað við
upphaf þings. Berist kjörbréf eftir afgreiðslu þings á framkomnum kjörbréfum, skal
það sent kjörbréfanefnd, sem afgreiðir það sem hin fyrri til þings til úrskurðar.
Kjörnefnd undirbýr kosningar samkvæmt 8. og 11. gr. laga bandalagsins og leggur
tillögur sínar fyrir þingið. Nefndin kannar áhuga fráfarandi stjórnarmanna á þátttöku í
næstu framkvæmdastjórn en framboð annarra til stjórnarstarfa tilkynnist kjörnefnd.
Það sama á við um endurskoðendur. Komi ekki fleiri tilnefningar en kjósa skal, telst
sá/sú eða þeir/þær/þau réttkjörin(n). Séu tilnefningar fleiri en kjósa skal, ber að
viðhafa skriflega kosningu. Kjörseðill, sem ber fleiri eða færri nöfn en kjósa skal,
úrskurðast ógildur.
Umræður
6. grein
Þingfulltrúi, sem óskar að taka til máls, skal að fengnu leyfi þingforseta, standa upp úr
sæti sínu og mæla þaðan, nema sérstakur ræðustóll sé til þess ætlaður. Þingfulltrúar
skulu flytja mál sitt málefnalega, halda sig við það málefni, sem til umræðu er og án
gífuryrða.

7. grein
Formaður ÍBR, þingforseti, framsögumenn meiri- og minnihluta nefndar, svo og
flutningsmaður máls, en eigi nema einn, þótt fleiri flytji, mega taka svo oft til máls
sem þurfa þykir og kostur er á. Séu tveir eða fleiri samflutningsmenn máls, skulu þeir
ákveða, hvor eða hver teljist framsögumaður. Aðrir mega ekki taka til máls oftar en
tvisvar sinnum í sama máli á sama fundi. Jafnan er þó heimilt að gera stutta athugasemd við atkvæðagreiðslu, um fundarsköp eða til að bera af sér sakir.
Um reglu á þingfundum
8. grein
Þingforseti gefur þingfulltrúum venjulega leyfi til að taka til máls í þeirri röð, er þeir
óska þess. Hann getur þó vikið frá þessari reglu varðandi framsögumann og til þess að
fulltrúi geti gert stutta leiðréttingu eða athugasemd, er snerta hann sjálfan. Skylt er
þingfulltrúum að lúta valdi þingforseta í öllu, er að því lýtur að gæta góðrar reglu á
þinginu. Þingforseti sér um að allt fari löglega fram. Hann úrskurðar um skilning
þingskapa. Að ósk 5 eða fleiri þingfulltrúa, skal hann skjóta slíkum úrskurði til þingsins. Ekki má lesa upp prentað mál, nema með leyfi forseta.
Þingforseta er heimilt að gera fundarhlé hvenær sem hann álítur það nauðsynlegt eða
fresta fundi um allt að sólarhring.
9. grein
Dragist umræður úr hófi, getur forseti lagt til, að þeim verði hætt, og sker fundurinn
úr því með atkvæðagreiðslu án frekari umræðu. Sömuleiðis geta 5 eða fleiri fulltrúar
krafist slíkrar atkvæðagreiðslu.
Komi fram dagsskrártillaga, þ.e.a.s. tillaga um, að umræðum skuli hætt og tekið fyrir
næsta mál á dagskrá án atkvæðagreiðslu um hið fyrra mál, skal slík tillaga þegar í stað
borin undir atkvæði án umræðu.
Sérhver þingfulltrúi getur borið fram breytingartillögu, viðaukatillögu,
frestunartillögu eða frávísunartillögu við hvert það mál, sem til umræðu er og þingið
hefur úrskurðarvald um. Tillögur skulu vera skriflegar. Þær má afturkalla hvenær sem
er, hafi ekki verið greidd um þær atkvæði.
10. grein
Komi fram breytingartillaga, ein eða fleiri, við aðaltillögu, skal fyrst bera upp þá
þeirra, sem lengst gengur, en loks aðaltillögu með áorðnum breytingum, hafi þær
verið samþykktar.
Viðaukatillögu skal bera upp á eftir aðaltillögu.
Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála, nema annað sé áskilið í lögum
bandalagsins eða heimilað í þingsköpum þessum.

Atkvæðagreiðslur
11. grein
Atkvæðagreiðsla fer fram með handauppréttingu, nema þar sem annað er ákveðið í
lögum bandalagsins. Atkvæði skal greiða skriflega, sé þess krafist af a.m.k. 20
fulltrúum. Forseti tilnefnir tvo menn eða fleiri til að telja atkvæðin.
Forseti skýrir frá úrslitum atkvæðagreiðslu eftir að mótatkvæða hefur verið leitað.
Hafi úrslit atkvæðagreiðslu ekki verið skýr, lætur þingforseti aftur ganga til atkvæða.
Sé atkvæðagreiðsla skrifleg, má aðeins greiða beint svar við því, sem atkvæða er
leitað um, ella er atkvæðið ógilt.
12. grein
Eigi má taka neitt mál til meðferðar, nema einhver fulltrúi taki það til flutnings eða
þeir, sem hafa málfrelsi og tillögurétt á þinginu
Þyki fulltrúum ekki ástæða til að gera ályktun um mál, geta þeir vísað því til framkvæmdastjórnar bandalagsins.
13. grein
Eftir uppástungu þingforseta eða 5 þingfulltrúa má breyta út af þingsköpum þessum,
ef ¾ þeirra fulltrúa, sem á fundi eru, samþykkja. Þingforseti skal gæta þess, að slík
afbrigði, ef leyfð eru, gangi aldrei í bága við lög ÍBR.
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Stefna og starfsáætlun stjórnar ÍBR
fyrir starfsárin 2011 og 2012.
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, samþykkir eftirfarandi stefnu
og starfsáætlun framkvæmdastjórnar ÍBR fyrir starfsárin 2011 og
2012:
Á starfstímabilinu verður leitast við að gera á ný samstarfssamninga
við Reykjavíkurborg. Mikilvægt er að festa í sessi starf félaganna
með því að tryggja fjármagn og aðstöðu til reksturs þeirra með
slíkum samningum.
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 haldið áfram að gera samanburð milli
sveitarfélaga varðandi styrki til íþróttastarfs sem og að kanna
ánægju og líðan krakka sem taka þátt í íþróttastarfi.
Til að auka þátttöku nýbúa í íþróttastarfi er stefnt að því að koma á
samstarfi við félög og milli félaga um sérstök átaksverkefni. Einnig
verði horft til samstarfs með íþróttafélögum og öðrum aðilum, s.s.
félagsmiðstöðvum til 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.
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.
Stefnt er að opnun afreksíþróttamiðstöðvar í húsi ÍBR haustið 2011
þar sem boðið verður upp á markvissa og faglega þjónustu fyrir
íþróttafélög, lið og hópa. Áfram verður þrýst á framhaldsskóla um
að auðvelda afreksfólki að stunda þjálfun og keppni samhliða námi.
Leitast verður við að aðstoða eftir megni íþróttafólk í fremstu röð til
undirbúnings þátttöku í Ólympíuleikum eða stærstu mótum í
viðkomandi íþróttagreinum.

Vaxandi áhugi er meðal íþróttafélaga á því að bjóða almenningi upp
á möguleika til iðkunar íþrótta í sínum mannvirkjum og/eða í
tengslum við hefðbundnara starf félaganna. ÍBR mun leitast við að
styðja við frumkvæði á þessu sviði í samstarfi við félögin. 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.
ÍBR mun sjá um framkvæmd Reykjavíkurmaraþons,
Laugavegshlaups, Miðnæturhlaups og koma að framkvæmd
Reykjavík International Games með íþróttafélögunum.
ÍBR mun vinna að stefnumótun og framtíðarsýn fyrir íþróttastarf í
Reykjavík til ársins 2020 í samstarfi við aðildarfélögin og
Reykjavíkurborg.
Stefnt er 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.
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Ráðstöfun sjóða ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR
45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, samþykkir að sjóðum í vörslu
bandalagsins skuli varið til að styrkja stoðir íþróttastarfs í Reykjavík.
Lagt er til að Slysatryggingasjóður og Húsnæðis- og
framkvæmdasjóður verði sameinaðir í einn sjóð sem hljóti nafnið
Framkvæmdasjóður ÍBR. Hluti af tekjum sjóðsins verði notaður til
að stækka höfuðstólinn en hluti verði notaður til að styðja við
íþróttir í Reykjavík. Umsýsla sjóðsins skal lúta starfsreglum sem um
hann gilda.

Framkvæmdasjóður ÍBR
Starfsreglur
1.gr. Tilgangur
Tilgangur Framkvæmdasjóðs ÍBR er að ávaxta með skynsamlegum en gjöfulum hætti
fjármuni sem þing ÍBR hefur samþykkt að setja í sjóðinn og nýta hluta af árlegum tekjum
hans til að styðja við starf íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík.
2.gr. Eignir
Sjóðurinn samanstendur af þeim peningalegu eignum sem ÍBR á og þing ÍBR hefur
samþykkt að skuli tilheyra honum. Tekjur sínar fær sjóðurinn af rekstri húseignar í eigu
sjóðsins við Engjaveg 6, af rekstri annarra fasteigna er sjóðurinn kann að eignast og af
ávöxtun fjármuna sjóðsins. Tekjur skulu að hluta notaðar til að stækka höfuðstól
sjóðsins og að hluta til að styðja við ýmis verkefni. Fé sjóðsins skal ávaxta í bönkum eða
sparisjóðum, svo og með kaupum á verðbréfum, tryggðum með ríkisábyrgð.
3.gr. Stjórnun
Reglugerð sjóðsins getur þing bandalagsins breytt og þarf til þess 2/3 hluta atkvæða.
Framkvæmdasjóður skal vera undir stjórn og umsjá framkvæmdastjórnar ÍBR.
4. gr. Markmið
Markmið sjóðsins er að styrkja íþróttafélögin í Reykjavík vegna eftirfarandi:
- Ungt og efnilegt reykvískt íþróttafólk (einstaklinga og lið) á aldrinum 15-22 ára
sem hefur hæfileika og getu til að verða í fremstu röð í sinni íþróttagrein.
- Afreksfólk, einstaklinga og lið, sem hefur getu til að ná afburða árangri í
alþjóðlegri keppni.
- Þjálfara, dómara og starfsmenn félaga til þátttöku í námskeiðum erlendis.
- Námskeiðahald og fræðslu.
- Verkefnasjóð ÍBR.
Heimilt er framkvæmdastjórn ÍBR að mynda sérstaka sjóði til úthlutunar vegna
ofangreindra verkefna og leita samstarfs við fyrirtæki um verkefni.
Markmið sjóðsins er einnig að vera varasjóður ef til meirháttar áfalla kemur í rekstri
íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík í heild eða ef þörf er á stærra viðhaldi á húsi ÍBR.

Einnig getur sjóðurinn keypt fasteignir til rekstrar ef það er til hagsbóta fyrir
íþróttahreyfinguna í Reykjavík.
5.gr. Skilyrði
Til viðmunar skal höfuðstóll sjóðsins aldrei verða lægri en sem nemur kostnaði við
rekstur skrifstofu ÍBR í 18 mánuði.
Ákvarðanir um úthlutun vegna stærri verkefna en sem nemur helmingi innistæðu
sjóðsins skal bera undir þing/aukaþing.
6. gr. Ársreikningur
Reikningsár sjóðsins er almanaksárið og skal sjóðstjórn leggja fram endurskoðaða
ársreikninga hans á ársþingi ÍBR. Endurskoðendur hans eru endurskoðendur ÍBR.
Hér á eftir fer tillaga að fjárhagsáætlun fyrir nýjan sjóð:

Framkvæmdasjóður ÍBR

Fjarhagsáætlun

Áætlun
2009

Reikn.
2009

Áætlun
2010

Reikn.
2010

5.600

5.497

5.800

6.169

4.500

12.028

4.700

10.100

17.525

Viðhald fasteignar
4.000
Fasteignagjöld
500
Rekstur sameignar
1.000
Rafmagn og hiti
500
Tryggingar
700
Skrifstofukostnaður
900
Framlag til verkefna
Framlag til Afreksíþr.miðst.
Styrktarsj.
ÍBR/SPRON
2.000
Fjármagnstekjusk.
450
Rekstrarhagnaður
50

Áætlun
2011

Áætlun
2012

Tekjur: (í þús.kr.)
Húsaleigutekjur
Byggingastyrkur
Vextir og verðbætur
Rekstrartap
Tekjur alls:

3.319

10.000
4.000
1.500

13.000
4.000
1.800

10.500

9.488

15.500

18.800

5.412
1.458
2.038
463
692
900

4.000
500
1.000
520
700
900

4.245
852
1.351
390
1.002
900

2.000
900
1.200
400
800
900
1.000
600

2.000
1.000
1.500
500
900
900
2.000
2.000

200
710
5.651

2.000
470
410

597
151

320
7.380

360
7.640

17.524

10.500

9.488

15.500

18.800

Gjöld: (í þús.kr.)

Gjöld alls:

10.100

Greinargerð:
Undanfarin ár hafa komið fram tillögur á þingum og farið fram umræða um
hvert hlutverk sjóða ÍBR eigi að vera. Stjórn ÍBR myndaði vinnuhóp með
fulltrúum frá félögum og stjórn ÍBR á síðasta ári til að fara yfir þetta mál.
Hópurinn skilaði niðurstöðu í byrjun þessa árs, samhljóða þeirri sem hér er
lögð fram. Stjórn ÍBR telur að hyggilegasta leiðin til að fjármunir í sjóðum
ÍBR komi starfi félaganna að bestum notum til framtíðar sé að ávaxta þá í
sameiginlegum sjóði sem hafi bolmagn til að greiða umtalsverða fjármuni til
þeirra á hverju ári í næstu framtíð.

Þingskjal 8

Tillaga um brottvikningu félaga úr ÍBR
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.
45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, samþykkir að víkja
Skotíþróttafélaginu Baldri og Fallhlífaklúbbi Reykjavíkur 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. Þessi félög hafa ekki staðið skil á
þessum gögnum og ekki haldið aðalfund í nokkurn tíma.

Þingskjal 9

Styrkir til afreksíþróttafólks
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.

45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, skorar á ríkisvaldið að styðja
hverja þá íþróttakonu eða -karl sem líkleg eru til að komast á
Ólympíuleika í London 2012 sem nemur fullum listamannalaunum.
Greinargerð:
Á næsta ári eru Óympíuleikar í London. Það er fátt sem sameinar íslenska
þjóð eins og góður árangur á Ólympíuleikum. Skemmst er að minnast
silfursins sem við unnum á síðustu leikum.
Afreksjóður ÍSÍ styrkir íslenskt afreksíþróttafólk en ríkið setur 25 milljónir
árlega í þann sjóð. Í dag er einn Íslendingur á svokölluðum A-styrk
Afrekssjóðs sem er 160.000 krónur á mánuði til að undirbúa sig og greiða
æfinga og keppnisferðir. 6 einstaklingar eru á B- styrk með 80.000 krónur á
mánuði og 7 á C-styrk með 40.000 krónur á mánuði. Til samanburðar við listir
má geta þess að á fjárlögum er gert ráð fyrir 400 milljónum króna í
listamannalaun sem um 440 manns þiggja.
Hér er því lagt til að ríkisvaldið borgi íþróttafólkinu full listamannalaun í eitt og
hálft ár fram að leikum, hvort sem lágmörk nást eða ekki. Það væru góð
skilaboð til okkar afreksfólks sem leggur á sig ómælda vinnu við að ná árangri
í sínum greinum og standa sig sem fyrirmyndir fyrir börn og unglinga í okkar
samfélagi.“

Þingskjal 10

Hagrænt gildi íþrótta
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.

45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, skorar á ráðherra
íþróttamála að láta gera könnun á hagrænum áhrifum íþrótta.
Greinargerð:
Á árinu 2010 var kynnt könnun á hagrænum áhrifum skapandi greina.
Íþróttir voru ekki teknar með í þessari könnun en full þörf er á því að skoða
hvaða hagræn áhrif íþróttir hafa á samfélagið. Atriði sem meðal annars væri
vert að skoða er virðisaukaskattur af íþróttavörum, framlag sjálfboðaliða,
launuð störf, viðburðir og mótahald, erlendir ferðamenn í tengslum við
viðburði, áhrif íþrótta sem forvörn gagnvart fíkniefnum, áhrif íþrótta sem
forvörn gagnvart heilbrigði þjóðarinnar, áhrif fjársafnana, ferðalög iðkenda
vegna keppni innanlands og erlendis.

Þingskjal 11

Framlög til íþrótta
Flutningsaðili: Framkvæmdastjórn ÍBR.

45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, leggur til að borgaryfirvöld
tryggi rekstrargrundvöll íþróttafélaga með meiri fjárframlögum til
að gera þeim kleift að þjóna þeim mikla fjölda iðkenda sem stunda
íþróttir á þeirra vegum. Mikilvægt er að endurnýja
samstarfssamninga við félögin og ÍBR þar sem meðal annars er horft
til reksturs félagsstarfsins, viðhalds og reksturs mannvirkja sem og
endurupptöku styrkja til reksturs íþróttaskóla íþróttafélaganna í
yngstu bekkjum grunnskóla. Þá er og vert að vekja athygli á því að
stuðningur við afreksíþróttir í gegnum Afreks- og styrktarsjóð
Reykjavíkur hefur minnkað verulega á undanförnum árum og árið
2011 er ekki gert ráð fyrir neinum fjármunum í þann sjóð.

Greinargerð:
Í ársbyrjun 2008 voru undirritaðir samstarfssamningar milli félaganna, ÍBR og
borgarinnar. Fjármunir til íþróttastarfsins sem áttu að vera tryggðir með
þessum samningum hafa verið skornir verulega niður síðustu 2 ár auk þess
sem verðbætur voru aftengdar í byrjun árs 2009 og hefur verið svo síðan.
Gerður var eins árs samningur við Íþróttabandalag Reykjavíkur um greiðslur
til félaganna og ÍBR á árinu 2011. Í fjárhagsáætlun 2011 er gert ráð fyrir 6%
niðurskurði milli áranna 2010 og 2011 á þeim þáttum sem lúta að rekstri
félaganna sjálfra. Að auki er hætt stuðningi við íþróttskóla 6 og 7 ára barna
sem félögin hafa staðið fyrir á starfstíma frístundaheimila.
Skerðing styrkja til þessa starfs á undanförnum tveimur árum hefur einnig
verið umtalsverður eða 4,4% árið 2009 og 16,7% árið 2010. Samkvæmt
samstarfssamningum átti einnig að fjölga styrkhæfum vikum um 6 til að
skapa betri grundvöll til að reka mannvirkin í sem næst heilt ár. Það var ekki
gert sem þýðir um 13% skerðingu hvort ár. Niðurskurður gagnvart
íþróttahreyfingunni undanfarin 2 ár er því gríðarlegt högg fyrir íþróttastarfið í
Reykjavík.
Íþróttafélögin í Reykjavík horfast í augu við mikillar skerðingu á fé til rekstrar
mannvirkja, orkuverð hækkar og ekki er gert ráð fyrir fé til viðhalds frekar en
undanfarin ár sem þó er orðið aðkallandi.

Þingskjal 12

Heilsársaðstaða fyrir tennis
Flutningsaðili: Raj Bonifacius

45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, hvetur Reykjavíkurborg til
að tryggja tennisiðkendum í Reykjavík heilsárs tennisaðstöðu.
Greinargerð:
Sjötíu og fimm prósent, frá september til júní, af æfingatíma reykvískra
tennisdeildar(Fjölnir,Víking og Þróttar) hafa farið fram í Tennishöllinni í
Kópavogi s.l. 17 ár. Vallaleigukostnaður hefur hækkað gríðarlega á þessum
tíma. Með minni vallastyrk frá borginni, hafa æfngatímarnir fyrir reykvíska
tenniskrakka minnkað um helming frá því sem þau voru fyrir 10 árum.
Vinsældir tennisíþróttarinnar hafa vaxið með hverju ári og mikilvægt að skapa
innanhúss æfingaaðstöðu fyrir krakka og almenning til að geta stundað tennis
í Reykjavík því framboð af tennisvöllum er ekki í samræmi við eftirspurn.
Nú þegar eru fjórir tennisvellir á svæði Víkings með möguleika á að bæta við
2 til viðbótar. Þar er kjöraðstaða til að reisa uppblásið tjald yfir. Nýlega hefur
Hveragerði keypt 5.000 m2 uppblásið tjald og eru svona yfirbyggingar mjög
víða yfir tennisvöllum á Norðurlöndum, Evrópu og Bandaríkjunum.
Er möguleiki að stofna vinnuhóp til að athuga málið betur?

Þingskjal 13

Umsókn um aðild að UMFÍ
Flutningsaðilar: Snorri Þorvaldsson og Sigfús Ægir Árnason

45. þing ÍBR, haldið 28.-29. apríl 2011, samþykkir að endurnýja
umsókn bandalagsins um aðild að Ungmennafélagi Íslands.

