Fundargerð
Stjórnarfundur Íþróttabandalags Hafnarfjarðar.
Haldinn 7. október 2020.
Staður: Rafrænn fundur með Microsoft Teams.
Hófst kl.16.30 og lauk kl.17.50.
Mættir: Hrafnkell Marinósson, Aðalsteinn Valdimarsson, Karl Georg Klein, Viðar
Halldórsson, Ragnar Hilmarsson, Magnús Gunnarsson, Hörður Þorsteinsson og Kristinn
Arason. Forföll: Sveinn Sigurbergsson.
Dagskrá:
1. ÍSÍ - Tillögur vegna úthlutunar sértækra aðgerða
Úthlutun frá 3. september sl. lögð fram til kynningar. Samtals var verið að úthluta kr.
150.554.692. Eftirfarandi aðildarfélög ÍBH sóttu um stuðning og fengu úthlutun, FH
frjálsíþróttadeild kr. 465.000, FH handknattleiksdeild kr. 4.680.000, Haukar
handknattleiksdeild kr. 6.405.000, Haukar körfuknattleiksdeild kr. 4.500.000, Haukar
körfuknattleiksdeild barna- og unglingaráð kr. 300.000. Einnig var úthlutað vegna
almennra aðgerða sem biðu frá fyrri úthlutun, þar fékk Bogfimifélagið Hrói Höttur kr.
50.000.
2. Gæðaviðmið – gátlisti
Umsögn stjórnar ÍBH um gæðaviðmiðin
Stjórn ÍBH fagnar því að Hafnarfjarðarbær vill leggja aukna áherslu á gæði
íþróttastarfsins í skipulögðu íþróttastarfi meðal aðildarfélaga ÍBH með gæðaviðmiðum
og eftirfylgni þeirra. Auknar kröfur krefjast aukins vinnuframlags félaganna og er
æskilegt að bæjarfélagið reyni að bæta það upp með auknum framlögum inn í
samninga bæjarins við félögin. Stjórn ÍBH óskar eftir því að undir lið 1. Skipulag
félags / deildar verði bætt, hefur haldið aðalfund og skilað gögnum af honum til
íþróttafulltrúa Hafnarfjarðarbæjar og ÍBH. Hægt er að hagræða aðeins undir lið 1.
Liður 1. b Skipurit er til staðar fái t.d. 3% vægi. Liður 1.c-1 Markmiðssetning félags /
deildar er skýr fái t.d. 1% vægi. Liður 1. d. verði liður 1.d-1 Starfsskýrslu til ÍSÍ hefur
verið skilað fái t.d. 3% vægi. Nýr liður verði 1.d-2 Hefur haldið aðalfund og skilað
gögnum af honum til íþróttafulltrúa Hafnarfjarðarbæjar og ÍBH fái t.d. 3% vægi.

3. Óskað eftir hugmyndum og umsögn um Íþrótta- og viðurkenningarhátíð
Hafnarfjarðarbæjar frá stjórn ÍBH
Umsögn og hugmyndir stjórnar ÍBH um Íþrótta- og viðurkenningarhátíð
Hafnarfjarðarbæjar 2020
Íþróttabandalag Hafnarfjarðar (ÍBH) taki saman gögn um árangur félaganna svipað og
síðustu ár.
Íþrótta- og tómstundanefnd Hafnarfjarðarbæjar (ÍTH) tilnefni afreksfólk og velji
íþróttakarl og íþróttakonu Hafnarfjarðar eins og undanfarin ár.

Afreksfólkið verið kynnt á samfélagsmiðlum Hafnarfjarðarbæjar (Facebook eða
öðrum miðlum).
Krýning íþróttakonu Hafnarfjarðar og íþróttakarls Hafnarfjarðar verði í beinni
útsendingu á samfélagsmiðlum Hafnarfjarðarbæjar (Facebook eða öðrum miðlum) og
fari fram í litlum hóp, t.d. íþróttahreyfingin, starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar,
stjórnmálafólk í Hafnarfirði.
Aðrar viðurkenningar verði hjá félögum og sýnt beint, t.d. á samfélagsmiðlum
Hafnarfjarðarbæjar. Þar verði einnig talið upp, fjöldi Íslandsmeistara, bikarmeistarar,
Norðurlandameistarar, Evrópumeistarar, heimsmeistarar. ÍSÍ bikar afhentur.
4. Iðkendatölur
Lagðar fram til kynningar og umræðna iðkendatölur úr Felixkerfi fyrir árið 2019
starfsskýrsla 2020 og iðkendatölur úr umsóknum 2020 um Rio Tinto styrk frá árinu
2019 úr Nórakerfinu.
5. Siðamál – bæklingur gefinn út af ÍBR
Lagður fram til kynningar. Félögin hvött til að kynna sér hann og nota verkferla og
leiðbeiningar í honum eins og hægt er.
6. Siðareglur ÍBH – endurskoðun
Stefnt að því að skipa nefnd á næsta stjórnarfundi ÍBH til að endurskoða siðareglur
ÍBH sem verða lagðar fyrir þing ÍBH 2021.
7. Íþróttavika Evrópu dagana 23. – 30. september 2020
Bréf frá ÍSÍ dagsett 4. september sl. lagt fram til kynningar. Bréfið var sent á öll
aðildarfélög ÍBH. Vakin er athygli á því að viðburðurinn er árlegur.
8. Heilsuefling 65+ og reglur um niðurgreiðslur fyrir 67 ára og eldri
Minnisblað af kynningarfundi 15. september sl. í Hafnarborg sem Janus heilsuefling
hélt lagt fram til kynningar. Reglur um frístundastyrk fyrir 67 ára og eldri kynntar.
9. Bréf til aðildarfélaga. Óskað eftir umsókn um ÍSÍ bikar 2020
Lagt fram til kynningar. Sent á öll aðildarfélög ÍBH 5. október sl. Skilafrestur er 16.
nóvember nk. Bikarinn verður afhendur í lok desember 2020.
10. Önnur mál
Engin.

Fundarritari: Elísabet Ólafsdóttir framkvæmdastjóri ÍBH.

