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93. héraðsþing UMSK – Þinggerð 
 
93. ársþing UMSK var haldið miðvikudaginn 22. febrúar 2017 kl. 18.00 í Kórnum í Kópavogi. 
 
1. Þingsetning 
Valdimar Leó Friðriksson, formaður UMSK setti þingið og bauð þingfulltrúa og gesti velkomna og 
sagði meðal annars: 
„Aðildarfélög UMSK telja í dag 50, þar af eru 6 fjölgreinafélög með 45 deildir, samtals 95 einingar. 
Félagsmenn eru 75.008 og þar af eru 31.510 iðkendur í 32 íþróttagreinum. 
Á síðustu árum höfum við leitast við að færa starfið nær aðildarfélögunum og þjónusta þau. Spyrja 
félögin hvað UMSK geti aðstoðað þau með, leitast við að gefa þeim vítamínssprautu þegar við á eða 
fara í rannsóknarvinnu til að bæta starfið. Eitt af þeim verkefnum sem UMSK vann að á síðustu árum 
heitir „Sýnum karakter“. Það snýst um að auka áherslu á þjálfun sálrænnar og félagslegrar færni 
barna og unglinga í íþróttum. Grunnhugmyndin að verkefninu kemur frá þeim Viðari Halldórssyni, 
félagsfræðingi við H.Í. og Valdimar Gunnarssyni, framkvæmdastjóra UMSK. Eftir að hafa prófað 
verkefnið hjá aðildarfélögunum var leitað eftir samstarfi við ÍSÍ og UMFÍ, til að koma verkefninu á 
framfæri út í alla íþrótta- og ungmennafélagshreyfinguna. 
Helsta markmiðið með verkefninu er að hvetja þjálfara og íþróttafélög til að leggja enn meiri og 
markvissari áherslu á að byggja upp góðan karakter hjá iðkendum, með sálrænni og félagslegri 
þjálfun. „Sýnum karakter“ er einstaklega vel heppnað og hlýtur lof víða. Félög innan UMSK eru í 
forystu við að innleiða verkefnið í þágu iðkenda. Við viljum hvetja félögin til að nýta sér verkefnið og 
þá verkfærakistu sem fylgir og hægt er að nálgast á samnefndri heimasíðu verkefnisins. 
Afgangur varð af rekstri UMSK á síðasta ári og ákvað stjórnin að láta eina milljón króna af hagnaði 
renna til afrekssjóðs. Starf afrekssjóðs hefur eflst á síðustu árum og aldrei áður hefur verið úthlutað 
eins miklu og á síðasta ári, eða rúmum átta milljónum króna í styrki vegna þátttöku í mótum erlendis 
og til þjálfara aðildarfélaganna. Fyrir nokkrum árum hóf sjóðurinn að styrkja við þjálfara sem vilja 
sækja aukna menntun erlendis og nam styrkur til þeirra einni milljón króna á síðasta ári. Auk eflingar 
afrekssjóðs hefur verið unnið í að efla fræðslustarf á sambandssvæðinu og býður UMSK upp á 
námskeið og veitir styrki til námskeiðahalds. Talandi um styrki. Eitt af verkefnum UMSK er að safna 
saman upplýsingum um sjóði sem aðildarfélögin geta sótt í og á heimasíðunni má sjá upplýsingar um 
30 sjóði, bæði innlenda og erlenda. Ég vil hvetja þingfulltrúa til að skoða hvað er þar í boði og leita til 
skrifstofunnar eftir aðstoð við að sækja í sjóðina. 
Ágætu þingfulltrúar. Ég vil að lokum þakka stjórn, framkvæmdastjóra og aðildarfélögum fyrir frábært 
starf og samstarf á árinu, með ósk um áframhald á því, okkur öllum til heilla“. 
 
2. Kosning fyrsta og annars þingforseta 
Formaður lagði fram tillögu að þingforseta, Margréti Friðriksdóttur, forseta bæjarstjórnar Kópavogs. 
Tillaga um þingforseta samþykkt. 
 
3. Kosning þingritara 
Þingforseti tók til starfa og bar fram tillögu um þingritara, Margréti Björnsdóttur, ritara stjórnar 
UMSK. 
Tillaga um þingritara samþykkt. 
 
4. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar 
Þingforseti bar upp tillögu um þriggja manna kjörbréfanefnd, þau Magnús Jakobsson Breiðabliki sem 
formann, Laufeyju Guðmundsdóttur HK og Elínu Smáradóttur Gróttu 
Tillaga um kjörbréfanefnd samþykkt. 
 
 
5. Skýrsla stjórnar lögð fram 
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Þingforseti kvað þingið rétt boðað eða samkvæmt 5. gr. laga UMSK. 
Þingforseti gaf formanni, Valdimar Leó Friðrikssyni orðið og flutti hann skýrslu stjórnar. Formaður 
rakti helstu viðburði í starfi sambandsins á síðastliðnu starfsári UMSK. 
Ársskýrslan og reikningar UMSK 2016 liggja á borðum hjá þingfulltrúum og geta þingfulltrúar fylgst 
með yfirferð formanns. Vísa í ársskýrsluna til frekari upplýsinga. 
 
Valdimar Gunnarsson, kynnti verkefnið „Sýnum karakter“ með myndbandi. 
Ef við verðum dugleg að nýta okkur þetta verkefni þá á það eftir að skila okkur miklu, ekki bara 
íþróttalega, það á eftir að skila allri þjóðinni miklu. Upphafið að verkefninu var þannig að Dr. Viðar 
Halldórsson, félagsfræðingur við H.Í.og Valdimar Gunnarsson, framkvæmdastjóri UMSK hittust og 
fóru að spjalla um uppeldishlutverk íþróttahreyfingarinnar. Þá kom upp hugmyndin að þjálfa upp 
sterka karektara. Sjá heimasíðu um verkefnið og Facebook síðu. 
 
6. Endurskoðaðir reikningar ársins 2016 lagðir fram 
Guðmundur Sigurbergsson, gjaldkeri stjórnar UMSK fór yfir endurskoðan ársreikning sambandsins. 
Ársreikningurinn er á bls 54 í ársskýrslunni. Það hefur orðið veruleg tekjuaukning milli ára hjá 
sambandinu og er það fyrst og fremst af auknum lottótekjum. 
Samkvæmt ársreikningi 2016 voru rekstrartekjur krónur 90.624.212 og rekstrargjöld voru krónur 
87.744.464. Hagnaður fyrir vexti er 2.879.748 og hagnaður ársins var krónur 3.659.613. 
Hægt er að sjá sundurliðanir á bls. 56, 57 og 58 í ársskýrslunni. 
 
7. Ávörp gesta 
 
1. Lárus Blöndal, forseti ÍSÍ. 
Þingforseti, formaður góðir gestir og félagar. Það er mér mikil ánægja að fá að vera með ykkur hér í 
kvöld. Ég tók mikið þátt í þessu starfi um margra ára skeið sem Stjörnumaður, ég var formaður 
Stjörnunnar í all mörg ár fyrir nokkuð löngu síðan. 
Fyrsti punkturinn er heimsóknir forseta ÍSÍ til íþróttahéraða en við erum búin að fara nánast um allt 
land núna og það er verið að vinna í því að skipuleggja formlega heimsókn til UMSK svæðisins og það 
verður væntanlega á næstu vikum. En mig langaði nú fyrst til þess að nefna það af því að það var nú 
vísað í fréttapunkta sem eru frá ÍSÍ í skýrslunni 
Hér ætla ég ekki frekar að fara yfir þessa fréttapunkta. Hægt er að fletta þeim upp á bls 28 í 
ársskýrslunni. En kannski frekar að fjalla aðeins um afreksmálin. Það er nú þannig að í þessu 
íþróttahéraði eru mörg af stærstu og öflugustu íþróttafélögum landsins. Það þarf ekki annað en að 
skoða ársskýrslu UMSK til að sjá hvers lags starf á sér stað í mörgum þessara félaga. Þetta eru 
gríðarlega öflug félög og eru að sýna það bara ekki með miklum fjölda iðkenda og félagsmanna 
heldur líka með því að ná miklum árangri. Þannig að við erum hérna í allavega einni af vöggum 
afreksstarfsins á Íslandi, því hvar verða afreksmennirnir til? Þeir verða náttúrulega til hjá grasrótinni, 
hjá ykkur, hjá félögunum í hreyfingunni. Ég held að menn megi aldrei gleyma því þó svo að afrekin 
komi kannski síðar þá er allur grunnurinn lagður af grasrótinni, af félögunum og þeim sem taka þátt i 
því starfi því öfluga sjálfboðaliðastarfi sem ber uppi í raun og veru þennan part afreksstarfsins. Nú 
höfum við í gegnum árin átt afrekssjóð sem hefur sannast sagna verið ákaflega veikur. Það eru ekki 
nema örfá ár síðan að framlag ríkisins var 25-30 milljónir á ári, við erum með 32 sérsmbönd þannig 
að menn sjá að það er ekki mikið til skiptana. Samt gera allir kröfur til þess að við náum árangri á 
heimsmælikvarða og við náum reyndar árangri á heimsmælikvarða sem er eiginlega ennþá 
merkilegra. En nú eru að verða ákveðin kaflaskil því við gerðum samning í fyrra um að ríkið mundi 
auka framlög til afrekssjóðsins þannig að á árinu 2019 verði framlag ríkisins til afrekssjóðsins kominn 
upp í 400 milljónir á ári Þetta þýðir það að frá því fyrir 4-5 árum síðan þegar þetta voru 100-120 
milljónir á einni ólympíuöðu sem við köllum sem eru þessi fjögur ár á milli ólympíuleika þá hækkar 
styrkurinn úr 100–120 milljónum í 1600 milljónir það er auðvitað alveg ljóst að þetta er alger bylting í 
afreksstarfi á Íslandi. Ég held að það hafi verði í raun og veru ótrúlegt að fylgjast með því með hvaða 
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hætti verði hægt a búa að okkar afreksíþróttafólki og koma þeim til þannig til íþróttalegs þroska að 
það geti náð enn betri árangri heldur en þeir gera í dag en jafnframt verða menn að horfa til þess að 
afreksíþróttafólkið okkar hefur búið við algerlega óviðunandi aðstæður. Við höfum verið að senda 
fólk nánast eitt til að taka þátt í keppnum, þjálfaralaust, afreksíþróttafólkið hefur þurft að fjármagna 
sig nánast með hálfgerðu betli, þetta hefur verið algerlega óviðunandi. Við erum núna að ganga inn í 
nútímann, ekki kannski framtíðina heldur frekar inn í nútímann eins og það er meðal annara þjóða og 
auðvitað fögnum við því mjög að sá árangur sé að nást en það er þó þannig að samningurinn er 
gerður með fyrirvara, eins og reyndar samningar eru gerðir af hálfu ríkisins að öllu jöfnu, það er 
stigvernd að það fáist fjárveiting af fjárlögum. Þannig að við erum búin að gera samning en við 
þurfum öll samt að vera á vaktinni og halda athygli okkar og tryggja áhuga alþingismannanna okkar á 
því að standa við þennan samning og tryggja það að þegar kemur að því að hækka næstu tvær 
hækkanir úr 200 milljónum í 300 milljónir og síðan upp í 400 milljónir þá verið skýr skilaboð frá 
hreyfingunni sem að telur nú næstum um 100 þúsund manns, það eru 100 þúsund iðkendur í 
hreyfingunni það eru nú reyndar 270 þúsund félagsaðildir þannig að menn átti sig á umfangi þessa 
félagsskapar sem við erum hluti af en það er mjög mikilvægt að ekki bara við í stjórn ÍSÍ sem að reyna 
að koma þessum málum fram það skiptir máli að menn finni það að það er grasrótin líka sem stendur 
á bak við þessar tölur. Þetta eru allavega skilaboð sem ég held að sé mjög mikilvæg. Það er verið að 
vinna núna að peningamálaáætlun fyrir næstu þrjú ár og það auðvitað skiptir miklu máli að þessir 
hlutir séu þar inni sem við höfum fulla væntinu um en það er vitað hins vegar og margþekkt að það 
eru nógir um þessa peninga og við höfum líka áttað okkur á því að í gegnum tíðina eru ýmsir sem 
vilja komast í þá sjóði sem við þó höfum sem er Lottóið og ég geri alveg ráð fyrir því að það eigi það 
sama við um þetta. En þetta eru svona smá skilaboð til ykkar og eitthvað til að gleðjast yfir en engu 
að síður líka til þess að hvetja ykkur til að halda þessari athygli og tryggja að okkar sjónarmið komist 
til skila. 
Ég er með eitt mjög ánægjulegt verkefni sem ég ætla svo að fá að inna af hendi hér. Ég ætla að biðja 
hann Kristján Jónatansson að koma hingað til mín. 
 
Gullmerki ÍSÍ 
Kristján Jónatansson, Breiðabliki. 
Kristján hóf störf sem framkvæmdastjóri hjá Breiðabliki í janúar 1996. Hann hefur því starfað hjá 
félaginu í rúmt 21 ár. Á starfstíma hans hefur félagið vaxið mikið og er Breiðablik nú eitt af stærstu 
íþróttafélögum landsins. 
Hjá Breiðabliki er öflugt starf í mörgum deildum og fjölbreytt þjónusta í boði. Forsenda fyrir öflugu 
starfi er traust bakland. Kristján hefur reynst stjórnum deilda öflugur bakhjarl. Hann er alltaf tilbúinn 
til að miðla úr reynslubankanum á sinn hógværa hátt, starfi deilda til framdráttar. Þegar öll sund 
virðast lokuð á Kristján það til að lauma inn í umræðuna „hafið þið skoðað að ….“ Og dregur þá 
gjarna ský frá sólu. 
Í málefnum félagsins er Kristján fylgin sér og ver hagsmuni félagsins eins og sína eigin. Fræg er sagan 
af því þegar Kristján bauð tæknimönnum á vegum Kópavogsbæjar í kaffi til að ræða málefni 
nýbyggingar á félagsvæðinu. Viðmælandinn þáði boðið með semingi en lét fylgja að síðast þegar 
hann drakk kaffi með Kristjáni vegna nýbyggingar hafi það kostað 50 milljónir. 
Kristján lætur innan skamms af störfum hjá Breiðabliki eftir farsælt starf. Hann hefur verið lykilmaður 
í uppbyggingu og vexti félagsins síðustu tvo áratugi. Við teljum hann vel að viðurkenningunni 
kominn. 
Lárus sæmdi hann gullmerki ÍSÍ. 
 
2. Örn Guðnason, varaformaður Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) 
Forseti, góðir félagar. 
Það er ánægjulegt að sjá hvað starfið er blómlegt hér þessi ársskýrsla ber vott um það, vandað og 
mjög vel unnið rit að öllu leyti. Það er líka ánægjulegt að sjá að rekstrarniðurstaðan er jafn glæsileg 
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og hér er. Það er vel haldið á spöðunum hér.Mér er það sönn ánægja að vera hér í Kópavogi. Hér í 
Kópavogi er mikið af góðum félögum og þá sérstaklega eitt sem ég hef tilfinngar til vegna þess að ég 
bjó hér í Kópavogi í Digranesi og fylgdist mikið með handbolta þar þannig að HK er alltaf með 
ákveðnar rætur í mínu hjarta. Flest okkar eru með einhver félagsleg tengsl. Ég vil færa ykkur kveðju 
frá stjórn UMFÍ, formanni . Eins og þið sjáið í ársskýrslunni þá er drepið á það helsta úr starfi UMFÍ. 
Það er ánægjulegt að horfa á þetta verkefni sem Valdimar var að kynna hér áðan „Sýnum karakter“ 
Þetta er alveg einstaklega flott verkefni, vel gert og er að skila mjög góðu starfi og virkilega gaman að 
hreyfingarnar hafi snúið bökum saman og gert þetta á svona myndarlegan hátt. Ég ætla að nota 
tækifærið og þakka frumkvöðlunum, Valdimar Gunnarssyni og Dr. Viðari Halldórssyni sem að þessu 
stóðu. Hjá UMFÍ er ýmislegt á döfinni á árinu. Núna er verið að undirbúa á fullu Landsmót 50+ sem 
verður haldið í Hveragerði. Um að gera að mæta þar, það verður ýmislegt í boði þar og þetta verður 
skemmtilegt mót. Síðan verður Unglingalandsmótið á Egilsstöðum um verslunarmannahelgina og 
stefnt að mjög skemmtilegu móti. Í vor verður hreyfivika UMFÍ en hún hefur alltaf verið að vaxa með 
hverju árinu og það er svolítið athyglisvert hvað sveitarfélögin mörg hver hafa tekið því verkefni 
fagnandi, það er kominn alls konar hrepparígur og keppni í gang út um allt land. Ólíklegustu menn 
farnir að synda sundspretti til þess að bæta við ferðum og kílómetrum fyrir sveitarfélagið, þannig að 
það er margt í gangi þar. 
Það var aðeins minnst á sjóði og ýmislegt þeim tengt. Ég vil hvetja aðildarfélög UMSK að sækja um 
styrki úr verkefnasjóði fullt af góðum verkefnum þar, fræðslumálum með þjálfurum og hinu og 
þessu. Umsóknarfrestur er núna fyrir næstu úthlutun er 1. apríl og síðan er aftur í haust. 
Mér var úthlutað smá verkefni sem ég ætla að vinda mér í. Það er að veita tveimur einstaklingum 
viðurkenningar. Mig langar fyrst að biðja hann Eirík Mörk að koma hingað til mín. 
 
Silfurmerki UMFÍ 
Eiríkur Mörk, Breiðabliki. 
Eiríkur Mörk kom fyrst til starfa í frjálsíþróttadeild Breiðabliks sem forystumaður í foreldraráði og var 
strax ljóst að um ötulan forystumann var að ræða  
Fljótlega eða árið 2011 var hann kjörinn formaður deildarinnar og sinnti hann því starfi með mikilli 
prýði. Þó hann hafi nú nýlega óskað eftir að stíga til hliðar sem slíkur er hann síður en svo horfinn frá 
störfum í deildinni, heldur ótrauður áfram í fjölmörgum verkefnum hennar svo sem mótahaldi og 
öðrum viðburðum 
Eiríkur hefur verið handhafi félagsmálabikars Breiðabliks. 
Auk starfa í frjálsíþróttadeild Breiðabliks hefur Eiríkur setið og situr enn í varastjórn 
Frjálsíþróttasambandið F.R.I. þar sem hann hefur unnið mjög ötullega. 
Örn sæmdi hann silfurmerki UMFÍ. 
 
Gullmerki UMFÍ 
Björg Jakobsdóttir, Breiðabliki. 
Björg Jakobsdóttir sat í stjórn UMFÍ frá 2007-2015. Þar af var hún varaformaður samtakanna 2009-

2011. Einig hefur hefur hún setið í ýmsum nefndum og ráðum innan UMFÍ og situr nú í íþróttanefnd 

ríkisins sem fulltrúi UMFÍ. Örn Guðnason, varaformaður UMFÍ,  

 sæmdi hana gullmerki Ungmennafélags Íslands. 

 
8. Álit kjörbréfanefndar 
Formaður kjörbréfanefndar, Magnús Jakobsson las upp kjörbréf aðildarfélaga. 
Það voru 11 félög sem lögðu fram kjörbréf eða samtals 52 þingfulltrúar mættir af 173 frá 50 félögum 
sem seturétt hafa á þinginu. Álit kjörbréfanefndar var samþykkt. 
 
9. Staðfesting á aðild nýrra félaga 
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Valdimar Leó Friðriksson fór yfir umsókni eins nýs félags að sambandinu Knattspyrnufélagið Álafoss 
Mosfellsbæ. Stjórn UMSK hefur yfirfarið lög félagsins og samþykkt inngöngu þess. Óskað var eftir 
staðfestingu þingsins. 
 
 
 
Knattspyrnufélagið Álafoss, Mosfellsbæ. 
Formaður félagsins er Patrekur Helgason, tilgangur félagsins er iðkun íþrótta  
Þingið staðfesti aðild félagsins. 
Félagið var boðið velkomið í UMSK. 
 
10. Umræður um skýrslu stjórnar 
Þingforseti opnaði fyrir umræður um skýrslu stjórnar og reikninga. Þingforseti gaf orðið laust Til máls 
tók eftirfarandi; 
 

1. Þorsteinn Þorbergsson 
Eina til tvær athugasemdir og ábendingar varðandi ársskýrsluna og fjármálin. 
Alltaf verið eindregið þeirrar skoðunar að samtök eins og UMSK eigi ekki að safna fjármunum heldur 
eigi að taka þá peninga sem koma inn sem þarf ekki til eins árs rekstrar og koma þeim út. Hér virðist 
gjaldkeri og stjórn UMSK vera í gæðavandamálum sem snúa að því að það er meira að peningum að 
koma inn heldur en að fara út. Langar til þess að hvetja stjórnina til þess að gangast fyrir því að stærri 
hluti af þeim fjármálum sem koma inn á þessu líðandi ári verði deilt inn í afrekssjóðinn og jafnframt í 
fræðsluhlutann sem er nú kannski ekki mjög vel sjáanlegur á þessu blaði. Síðasta þing samþykkti 
fjárhagsáætlun þar sem stendur að það þurfi að koma 1 milljón út í þennan málaflokk. Það gekk ekki 
betur en svo að rúmlega 642 þúsund fóru út og ég vil endilega hvetja þingfulltrúa að láta þau boð út 
ganga að þarna sé mögulegt að standa fyrir góðu starfi með fræðslu, þjálfara, iðkenda, nýta sér það 
til þess að taka upp þetta starf sem Valdimar kynnti hér áðan en allavega betur má ef duga skal að 
koma út þessum fjármunum sem ætlaðir eru í fræðslumál og helst hefði ég viljað sjá áætlunina fyrir 
árið 2017 hljóða upp á 2 milljónir ekki 1 milljón. Allavega niðurstaðan er sú að ég hef komið hér upp 
til að eggja stjórnina til dáða með það að koma meira af fjármunum út og að sama skapi svo að ég sé 
með eina athugasemd við reikningana. 
Hér er færður upp til eignar kofi sem stendur á landi austur í sveit og einhvern tíma á árinu 2016 sá 
ég myndir af þessum kofa. Hann er kallaður sumarbústaður hér einhvers staðar og er 30.000 króna 
virði. Ég hefði gjarnan viljað sjá það næst þegar við hittumst að það verði búið að afskrifa þennan 
kofa og helst fjarlægja hann þarna úr landinu því hann er okkur ekki til sóma þar sem hann er. 
Að sama skapi þá vildi ég hrósa ársskýrslunni en ég sakna úr ársskýrslunni yfirlits sem var í þeim fyrri 
þar sem að framlög hvers félags sáust samanburðarhæf hvað varðar lottóið. 
 

2. Guðmundur Sigurbergsson, gjaldkeri  
Á bls 14 í ársskýrslunni er listi yfir úthlutað lottófé á árinu til félaga og það skýrir sig sjálft. Hvað 
varðar sumarhúsið sem UMSK á í Þrastarskógi þá er þetta eins og fram hefur komið gjöf, þetta er illa 
farið og svo sem liggur alveg fyrir hvað verður gert við þetta hús. Hins vegar var þetta ákvörðun 
stjórnar, þetta er gjöf og það var talið við hæfi að ræða við gefendurna og þeir látnir vita hvað gert 
verður við húsið og beðist samþykki þeirra. Mjög líklega verður þetta ekki í skýrslunni og reikningum 
að ári. Að lokum hvað varðar fræðslumál þá er hér næsti liður eða þarnæsti þá er lögð fram 
fjárhagsáætlun og þá er alveg sjálfsagt að leggja fram breytingartillögu við fjárhagsáætlunina og 
leggja þá meira í fræðslumálin. Auðvitað er það þannig að við erum öll að vilja gerð til þess að styrkja 
fræðslumálin og það er þá best að nota þetta tækifæri til þess að hvetja aðildarfélögin til þess 
aðsækja um styrki til stjórnar varðandi fræðslumál. Það eru eyrnamerktir ákveðnir peningar í 
fræðslumál og ef enginn sækir um þá halda þeir áfram að vera inni. Hvet bara alla til þess að sækja 
um og sjá hvað úr því kemur og hvaða peningar verða til ráðstöfunar. 
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Þingforseti bar skýrslu stjórnar undir atkvæði. 
Hún var samþykkt samhljóma. 
 
11. Umræður og atkvæðagreiðsla um reikninga 
Þingforseti bar ársreikning 2016 undir atkvæði. 
Hann var samþykktur samhljóma. 
 
Hér var tekið 30 mín. þinghlé og fundarmönnum boðnar veitingar. 
Gerð var dagskrárbreyting og settur hér inn liðurinn afhending viðurkenninga 
 
Viðurkenningar á 93. ársþingi UMSK: 
Næst var afhending viðurkenninga til afreksmanna á sviðum íþrótta- og félagsmála. 
Valdimar Leó Friðriksson, formaður og Lárus B. Lárusson afhentu eftirtaldar viðurkenningar: 
 
Afhending viðurkenninga 
 
Starfsmerki UMSK: 
Starfsmerki UMSK skal veita þeim einstaklingum sem unnið hafa af trúnaði mikil og góð störf fyrir 
sambandið eða aðildarfélögin. 
 
Eftirtaldir aðilar hljóta starfsmerki UMSK: 
Romualdas Gecas, Stál-úlfi. 
Goran Lukic, Stál-úlfi. 
Björn Bergs, HK. 
Einar Tómasson, HK. 
Baldur Már Bragason, HK. 
Hólmfríður Kristjánsdóttir, HK. 
Laufey Guðmundsdóttir, HK. 
Ásdís Jóna Karlsdóttir, Íþróttafélaginu Glóð. 
Sigurbjörn H. Ólafsson, Íþróttafélaginu Glóð. 
Margrét Hjálmsdóttir, Íþróttafélaginu Glóð. 
Freyr Bjartmars, Íþróttafélaginu Glóð. 
Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir, HK. 
 
Silfurmerki UMSK: 
Silfurmerki UMSK skal veita þeim einstaklingum sem unnið hafa í langan tíma fyrir sambandið eða 
aðildarfélögin. 
 
Eftirtaldir aðilar hljóta silfurmerki UMSK: 
 
Alexander Arnarsson, HK. 
Gunnþór Hermannsson, HK. 
Karl Sigurðsson, HK. 
Ragnar Ólafsson, HK. 
Viggó Magnússon, HK. 
Ásta B. Gunnlaugsdóttir, Breiðabliki. 
Ólafur Björnsson, Breiðabliki. 
Einar Sumarliðason, Breiðabliki. 
Böðvar Örn Sigurjónsson, Breiðabliki. 
Marteinn Sigurgeirsson, Breiðabliki. 
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Aldís Gunnarsdóttir, Hvönn. 
Örvar Möller, Hvönn. 
Eirikur Mörk, Breiðabliki. 
 
 
 
 
Afreksbikarar UMSK: 
Viðurkenning til afreksmanna á sviðum íþrótta- og félagsmála. 
 
Eftirtaldir aðilar hljóta afreksbikar UMSK: 
 

1. Skíðabikar UMSK – Erla Ásgeirsdóttir, Breiðabliki – Erla hefur verið fremsta skíðakona innan 

UMSK um árabil. Árið 2016 keppti hún eingöngu á Íslandi með góðum árangri. Erla varð 

framarlega á öllum mótum sem hún keppti í og varð bikarmeistari Skíðasambands Íslands 

2016.   

2. Frjálsíþróttabikar UMSK – Irma Gunnarsdóttir, Breiðabliki -  
Irma Gunnarsdóttir er ein af bestu og fjölhæfustu ungu frjálsíþróttakonum landsins. Irma varð 
Íslandsmeistari í langstökki innan og utanhúss og hlaut alls fimm meistaratitla bæði í sínum 
aldursflokkiog fullorðina,hún er á topp 10 lista á afrekaskrá (Frjálsíþróttadeildar) F.R.I. Í flokki 
fullorðina í fimm greinum var Irma valin í unglingalandslið til keppni á Norðurlandameistarsmóti 
19 ára og yngri og keppti þar í þremur greinum og stóð sig þar vel eins og ávallt í keppni. 
 
3. Dansbikar UMSK – Gylfi Már og María Tinna Hauksdóttir úr dansdeild HK  
Gylfi og María Tinna, eru bæði 14 ára gömul. Þau áttu gott ár 2016 og hafa staðið sig vel í 

keppnum hér heima sem og erlendis. Þau eru meðlimir í landsliði Íslands í dansi. Árangur þeirra á 

árinu 2016 á Íslandi var mjög góður. Þau urðu m.a. Íslandsmeistar í ballroom og 10 dönsum, 

bikarmeistarar í ballroom, silfurhafar í latin bæði á íslandsmóti og bikarmóti, UMSK meistarar í 

ballroom og silfurhafar í latin á sama móti. Einnig hafa þau staðið sig vel á erlendri grundu og 

m.a. 5. sæti í ballroom og 10 dönsum á Copenhagen open, í 25. sæti á British open í sínum flokki, 

30. sæti á WDFS heimsmeistaramóti, English championship 1. sæti í baalroom og latin, 

heimsmeistaramót WDC í 10 dönsum þá dönsuðu þau til úrslita og lentu í 7. sæti. 

 
 
4. Sundbikar UMSK – Huginn Hilmarsson, Breiðabliki -  
Huginn átti frábært sundár. Hann fékk 2 silfur og 1 brons á Íslandsmeistaramótinu í 50 m laug í 
apríl einnig fékk hann silfur og brons á Íslandsmeistaramótinu í 25 m laug nú í nóvember. Hann 
náði lágmörkum á Norðurlandameistaramótið sem haldið var í Danmörku nú í desember. 
 
5. Fimleikabikar UMSK – Kolbrún Þöll, Stjörnunni -  
Kolbrún Þöll hefur verið máttarstólpi í liði Stjörnunnar, sem á síðasta ári varð WOW-meistari, 
Íslandsmeistari í samanlögðum stigum, Bikarmeistarar og Deildarmeistarar. Kolbrún Þöll átti þar 
fast sæti og sýndi erfiðar æfingar með miklum glæsileika. Einnig átti Kolbrún sæti í unglingaliði 
Stjörnunnar, sem unnu Norðurlandameistaratitil í stúlknaflokki árið 2016. Á Íslandsmóti unglinga 
keppti hún með 1. flokki Stjörnunnar og keppti þar með stökk sem engin kona hefur keppt með í 
heiminum og gerði hún það, aðeins 16 ára gömul. Hún keppti með fullorðins liði Íslands á 
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Evrópumótinu sem fór fram í Slóveníu í haust og keppti þar með tvöfalt heljarstökk með beinum 
líkama og þremur og hálfri skrúfu og yfirslag með tveimur og hálfri skrúfu, bæði eru þau stökk 
sem að engin kona hefur keppt með á stórmóti áður og braut þar með blað í hópfimleika 
sögunni. Eftir mótið var hún valin í Stjörnulið Evrópumótsins, fyrir að hafa sýnt erfiðar og mjög 
vel framkvæmdar æfingar, en þetta er í annað skiptið sem hún vinnur sér sæti í því liði sem 
verður að teljast magnaður árangur þar sem hún er ekki nema 16 ára gömul. 
 
6. UMFÍ bikar – Kvennalið Aftureldingar í blaki 
Liðið vann allar keppnir Blaksambands Íslands árið 2016, varð deildarmeistari í Mizunodeildinni í 
mars, bikarmeistari eftir sigur á Þrótti Neskaupstað í sama mánuði og hampaði 
Íslandsmeistaratitlinum í apríl eftir harða rimmu við HK. 
Eftir góðan árangur um vorið fór liðið í Norður-Evrópukeppni félagsliða í haust en eftir einn 
sigurleik og frábæran árangur í riðlakeppninni munaði aðeins einni hrinu að liðið kæmist í 
úrslitin. 
Það er okkur sönn ánægja að veita liðinu UMFÍ bikarinn þetta árið. 

 
 
 
 
Íþróttakarl UMSK – Dagfinnur Ari Normann, Stjörnunni. 
Dagfinnur hefur æft íþróttina með Lyftingadeild Stjörnunnar síðan 2011 og áður á eigin vegum. Á 
árinu 2016 hreppti Dagfinnur 4. sætið í bekkpressu á HM í klassískum kraftlyftingum í Texas, í 
Bandaríkjunum. Hann varð í 2. sæti á EM í bekkpressu og í 3. sæti á Norðurlandameistaramóti 
unglinga. Hér heima varð hann bikarmeistari í -83 kg flokki í kraftlyftingum ásamt því að verða 
Íslandsmeistari í -83 kg flokki í klassískum kraftlyftingum, opnum flokki, og ungmennaflokki. einnig. 
Dagfinnur Ari var lykilmaður í sigri Stjörnunnar í liðakeppni mótsins. Síðast en ekki síst vann hann í 
sínum flokki á „Reykjavík International Games” (RIG). 
Eftir allt þetta á Dagfinnur Ari 42 Íslandsmet og þar af setti hann 20 á árinu 2016. 
Dagfinnur Ari hefur mikinn metnað fyrir íþróttinni og er stofnfélagi í Lyftingadeild Stjörnunnar. Hann 
er öðrum til fyrirmyndar, hvort sem litið er til ástundunar, mataræðis eða félagsanda. Hann hefur 
ávallt sýnt mjög íþróttamannslega framkomu á vegum félagsins og er mjög vel liðinn af öllum sem 
verða á vegi hans. Dagfinnur hefur aðstoðað við þjálfun og leiðsögn nýrra meðlima og tekið virkan 
þátt í félagsstörfum. 
 
Íþróttakona UMSK – Fanney Hauksdóttir, Gróttu. 
Fanney er 24 ára og byrjaði að æfa kraftlyftingar fyrir 5 árum eftir að hafa stundað fimleika í áraraðir. 
Árangur hennar á árinu 2016 var stórglæsilegur. 
Hún byrjaði árið á því að bæta Íslands- og Norðurlandamet í -63 kg flokki á heimsmeistaramótinu í 
bekkpressu með búnaði í Danmörku í apríl þar sem hún lyfti 152,5 kg. Í maí varð hún heimsmeistari í 
klassískri bekkpressu (án búnaðar) í -63 kg flokki í Suður Afríku þar sem hún bætti sitt eigið 
Íslandsmet og lyfti 105 kg. 
Fanney varð Evrópumeistari í bekkpressu með búnaði í ágúst þar sem hún setti tvö Íslandsmet og 
lyfti 155 kg. Í október bætti hún svo aftur Íslandsmet sitt í bekkpressu á Íslandsmeistaramótinu í 
klassískum lyftingum á heimavelli á Nesinu þegar hún lyfti 108 kg og varð Íslandsmeistari í 63 kg 
flokki. 
Fanney hefur skipað sér á bekk með fremstu kraflyftingakonum heims þrátt fyrir ungan aldur. Hún er 
þriðja á heimslista í sínum flokki í bekkpressu og fimmta á heimslista í klassískri bekkpressu. Hún er 
mikil fyrirmynd ungra stúlkna á Seltjarnarnesi og reyndar um víða veröld. Hún æfir vel, lifir 
heilsusamlegu líferni og er hógværðin uppmáluð. 
 
Félagsmálaskjöldur – Algirdas Slapikas, Stál-úlfi 
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Félagsmálaskjöldur UMSK, gefinn af Axeli Jónssyni og konu hans Guðrúnu Gísladóttur, skal veittur 
árlega á ársþingi UMSK til einstaklings sem skarað hefur fram úr í félagsstörfum á liðnum árum. 
 
„Stál-úlfur var stofnað í byrjun ársins 2010 af þekktum Litháískum íþróttamönnum, búsettum hér á 
landi. Hugmyndin og tilgangur félagsins er meðal annars að búa til vettvang fyrir íþróttaáhugamenn 
af erlendum uppruna, hvetja til heilbrigðra lífshátta, efla sjálfsmynd og aðstoða innflytjendur að 
aðlagast íslensku samfélagi. Þetta gerum við með því að stuðla að virkum og skemmtilegum 
samskiptum milli Íslendinga og innflytjenda í gegnum íþróttir. Þátttaka í íþróttastarfi rýfur bæði 
einangrun fólks af erlendum uppruna, eflir samkennd og vináttu. Algirdas hefur verið potturinn og 
pannan í uppbyggingu félagsins og hefur dregið vagninn frá upphafi og er enn að. Félagsmálaskjöld 
UMSK hlýtur Algirdas fyrir mikið og óeigigjarnt starf við uppbyggingu Stál-úlfs. 
 
12. Skipað í nefndir til starfa á þinginu og einnig uppstillinganefnd sem starfar á milli þinga 
Þingforseti bar upp tillögu um þriggja manna uppstillinganefnd, sem kosið er eftir í fyrsta skipti nú 
þau Hannes Strange, Breiðablik sem formann, Hólmfríði Kristjánsdóttur HK og Ásu Þorsteinsdóttur 
Stjörnunni. 
Tillaga um uppstillinganefnd samþykkt. 
Engar aðrar nefndir sem stendur til að starfi á þinginu. 
 
 
Tillögur lagðar fyrir þingið 
 
Tillaga nr. 1 
93. ársþing UMSK haldið í Kórnum Kópavogi 22. febrúar 2017. 
Tillaga að fjárhagsáætlun 2017 – frá stjórn UMSK 
 
Guðmundur Sigurbergsson, gjaldkeri UMSK kynnti tillöguna. 
Ekki alveg eins bjartsýn með lottótekjur eins og árið áður gerði ráð fyrir. Lottótekjur hafa dregist 
aðeins saman. Að öðru leyti er rekstur hefðbundinn og ekki gert ráð fyrir neinum sérstökum 
breytingum á rekstri á komandi ári. Þetta er mjög ítarlega sundurliðað og auðvelt að fara í gegnum. 
Guðmundur leggur fjárhagsáætlunina fram 
 
93. ársþing UMSK haldið í Kórnum Kópavogi 22. febrúar 2017, samþykkir eftirfarandi 
fjárhagsáætlun fyrir UMSK 2017: 

Texti:   

    Áætlun 
2016 

      Raun 
2016 

     Áætlun 
2017 

Tekjur:      
Íslenskar Getraunir   1.500.000 1.334.572 1.300.000 

Lottó ÍSÍ    30.000.000 33.939.430 32.000.000 

Lottó UMFÍ    36.000.000 44.119.209 42.000.000 

Skattar aðildarfélaga    1.500.000 1.611.510 1.600.000 

Útbreiðslustyrkur ÍSÍ    6.000.000 7.284.849 6.500.000 

Aðrir styrkir og tekjur    1.000.000 2.334.642 1.500.000 

Tekjur samtals   76.000.000 90.624.212 84.900.000 

Gjöld:      
Lottó úthlutað til 
aðildarfélaga   53.000.000 61.548.224 58.000.000 
Úthlutað úr 
Afreksmannasjóði   4.000.000 6.453.640 5.500.000 
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Laun: 

Laun og launatengd gjöld    9.000.000 9.070.347 9.500.000 

Áunnið orlof    100.000 41.818 50.000 

Ökutækjastyrkir    600.000 600.000 600.000 
Kostnaður vegna 
mótahalds:      
Framtíðin    500.000 0 0 

Héraðsmót   800.000 1053.700 1.000.000 

Skólahlaup UMSK    150.000 10.081 200.000 

Unglingalandsmót    650.000 608.755 800.000 

Verðlaun/viðurkenninga    200.000 82.700 150.000 

Búningar    138.235 200.000 

Annar kostnaður:      
Áhöld og búnaður    250.000 127.365 150.000 

Aðkeypt þjónusta    100.000 234.565 250.000 

Bókhald, reikningagerð    350.000 355.880 370.000 

Burðargjöld    25.000 0 25.000 

Bækur, tímarit    10.000 2.990 10.000 

Ferðakostnaður    200.000 0 150.000 

Framlög og styrkir til félaga   1.000.000 942.500 1.000.000 

Landsmótssjóður    500.000 1.500.000 1.000.000 

Söguritunarsjóður    500.000 1.750.000 1.000.000 

Húsaleiga    550.000 585.504 600.000 

Húsnæðiskostnaður annar    25.000 0 25.000 

Lögfræðikostnaður   50.000 0 50.000 

Veitingar, fundakostnaður    350.000 433.924 400.000 

Þing og sérráð    1.000.000 1.050.720 1.200.000 

Ritföng, pappír, prentun    100.000 8.120 50.000 

Sími og net   110.000 148.901 150.000 

Tryggingar    15.000 16.133 25.000 

Tölvukostnaður    200.000 337.472 200.000 

Útgáfa   150.000 0 150.000 

Fræðslumál   1.000.000 642.890 1.000.000 

Gjöld samtals   75.485.000 87.744.464 83.805.000 
 
Þingforseti gaf orðið laust um fjárhagsáætlunina. 
 

1. Þosteinn Þorbergsson  
bað um orðið og gerði breytingartillögu við fjárhagsáætlunina 
Liðurinn fræðslumál til ársins 2017 hann hækki úr áætlaðri 1 milljón í 2 milljónir. 
 
Ein fyrirspurn frá Þorsteini. Hér er haldið úti söguritunarsjóði og samkvæmt áætluninni þá var áætlað 
í fyrra að í þetta færi 500.000. Það fór í þetta 1.750.000. Í fjárhagsáætluninni 2017 er gert ráð fyrir 
1.000.000 í þennan lið. Spurning til gjaldkera. Er verið að safna þarna í sjóð sem liggur í bók eða hvort 
er verið að eyða þessum peningum. 
 

2. Aldís Gunnarsdóttir, Hvönn spyr 
Fræðslumál, hvað er undir þessum lið fræðslumál, er hægt að fá útskýringu? 
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Guðmundur gjaldkeri svarar Aldísi. Það eru námskeið, námskeiðahald, fræðsla til félaga það er það 
helsta sem hægt er að sækja um í fræðslumál. Menn sækja bara um styrki og rökstyðja sína umsókn. 
 
Guðmundur gjaldkeri svarar fyrirspurn Þorsteins um söguritun. Hvað varðar söguritun þá er búið að 
leggja 1.500.000 í sjóð til þess að halda áfram með söguritun sambandsins. Ákvörðun var tekin á 
þeim forsendum að svona verkefni vinnast betur ef horft er til lengri tíma þannig að það var ákveðið 
að leggja meiri peninga í þetta til þess að verkefnið gæti haldið áfram. Það er öllum mikilvægt að 
þekkja sögu sína sérstakalega á þessari stafrænu öld þar sem allt er orðið stafrænt og ekkert til. Það 
er mikilvægt að við stöndum vörð um sögu okkar og þekkjum upprunann. 
 
Þingforseti gaf orðið laust. Enginn tók til máls. 
Þá var borin upp breytingartillaga Þorsteins Þorbergssonar. „Liðurinn fræðslumál til ársins 2017 
hann hækki úr áætlaðri 1 milljón í 2 milljónir“. 
Breytingartillaga við Fjárhagsáætlun 2017 samþykkt með einu mótatkvæði. 
 
Þingforseti bar Fjárhagsáætlun UMSK fyrir 2017 undir atkvæði með áorðinni breytingu. 
Fjárhagsáætlun UMSK 2017 samþykkt samhljóða. 
14. Laga- og reglugerðarbreytingar lagðar fram. 
Liðurinn fellur niður 
 
15. Aðrar tillögur lagðar fram. 
Ekkert var undir þessum lið, því engar aðrar tillögur voru lagðar fram. 
Liðurinn fellur niður. 
 
16. Nefndarstörf um framlagðar tillögur og önnur mál sem nefndir ákveða að taka fyrir. 
Ekkert gert undir þessum lið, því að engar nefndir voru skipaðar á þinginu. 
 
17. Afgreiðsla á áliti nefnda. 
Ekkert gert undir þessum lið. 
 
18. Önnur mál 

a) Kosnir fjórir í stjórn Afreksmannasjóðs 
Gerð er tillaga að: 
Ásu Ingu Þorsteinsdóttir, Gerplu, Bjarka Már Sverrissyni, Aftureldingu, Kára Garðarssyni, 
Gróttu og Laufey Guðmundsdóttur, HK. Þingforseti óskar eftir fleiri framboðum í nefndina. 
Voru þau kosin einróma. Skoðast þau því rétt kjörin. 

b) Félög lögð niður skv 4. grein laga 
Þingforseti gaf formanni orðið undir þessum lið. Þríhjól hefur lagt sig sjálft niður, þannig að 
það er eingöngu tilkynning eða staðfesting hér. 
Siglingafélagið Sigurfari hefur ekki haldið aðalfund eða skilað skýrslum og ársreikningi til 
sambandsins í tvö ár. Það eru meira en 10 ár síðan félagið hætti að starfa. 
Stjórn UMSK hefur samþykkt að leggja til að Siglingafélagið Sigurfari verði vikið úr 
sambandinu. Það var samþykkt. 
Stjórn UMSK hefur samþykkt að leggja til að Þríhjól verði vikið úr sambandinu. Það var 
samþykkt. 

 
19. Kosningar, kjörnefnd skilar áliti 
 
20. Kosning formanns. 
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Í kjöri er Valdimar Leó Friðriksson, Aftureldingu og var hann kosinn einróma. Skoðast hann 
því rétt kjörinn formaður UMSK til tveggja ára. 
 

21.Kosning tveggja stjórnarmanna. 
Í kjöri eru Guðmundur Sigurbergsson, Breiðabliki og Magnús Gíslason, HK og voru þeir kosnir 
einróma. Skoðast þeir því rétt kjörnir til næstu tveggja ára. 
(Margrét Björnsdóttir og Lárus B. Lárusson sitja áfram, voru kosin til tveggja ára árið 2016). 
 

22. Kosning þriggja manna í varastjórn. 
Í kjöri eru Þorsteinn Þorbergsson, Stjörnunni, Helga Jóhannesdóttir, Aftureldingu og Sólveig 
Jónsdóttir, Gerplu. 
Voru þau kjörin einróma og skoðast þau því rétt kjörin í varastjórn til eins árs. 
 

23. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og tveggja til vara. 
Í kjöri voru þeir Hafsteinn Pálsson, Aftureldingu og Kristján Sveinbjörnsson, Álftanesi og voru 
þeir kjörnir einróma. Skoðast þeir því rétt kjörnir skoðunarmenn. 
Til vara eru í kjöri Logi Kristjánsson, Breiðabliki og Ingi Þór Hermannsson, Golfklúbbnum Oddi 
og voru þeir kjörnir einróma. Skoðast þeir því rétt kjörnir varamenn skoðunarmanna. 
 

24. Kosning til Íþróttaþings skv. lögum ÍSÍ á því ári sem Íþróttaþing er haldið. 
Þingið verður haldið 5. maí. 2017. 
Vísað til stjórnar að velja 20 fulltrúa. 
 
25. Þingslit 
Nýkjörinn formaður, Valdimar Leó Friðriksson sleit þinginu formlega. Valdimar þakkaði fyrir traustið 
sem okkur er sýnt hér í stjórninni og þakkar þingforseta fyrir röggsama og góða stjórn á þinginu. 
Fyrir nokkrum árum stóðu þingin í tvo daga en nú ekki nema í 2 ½ klukkustund. Gaman að sjá hvað 
margir hafa gefið sér færi á að mæta. Þetta eru orðin mjög stór og öflug samtök eins og við sjáum á 
fjöldanum. Formaður minnir okkur enn og aftur á afrekssjóðinn og að sækja um í verkefnasjóð UMFÍ 
og á landsmótin í sumar.Takk kærlega fyrir kvöldið og óska ykkur góðrar heimferðar. 
 
Þingi slitið kl. 20:25 
 
Þingritari, 
Margrét Björnsdóttir, ritari í stjórn UMSK 


