Stjórnarfundur Íþróttabandalags Hafnarfjarðar.
Haldinn 5. mars 2019.
Staður: Félagssalur Hestamannafélagsins Sörla.
Hófst kl. 17.05 og lauk kl. 18.50.
Mætt: Hrafnkell Marinósson, Viðar Halldórsson, Ingvar Kristinsson, Hörður Þorsteinsson,
Ragnar Hilmarsson, Karl Georg Klein og Sveinn Sigurbergsson. Gestir: Atli Már Ingólfsson
Sörli, Sigurður Gunnar Sigurðsson AÍH, Kristinn Snær Sigurjónsson AÍH, Fylkir Jónsson
AÍH, Tryggvi M. Þórðarson AKÍS, Eyrún Linnet Hjólreiðafélagið Bjartur, Örn Hrafnkelsson
Hjólreiðafélagið Bjartur. Forföll: Jóhann Óskar Borgþórsson og Magnús Gunnarsson.
Dagskrá:
1. Tímaúthlutunarreglur ÍBH – endurskoðun
Engar breytingartillögur liggja fyrir á tímaúthlutunarreglum og fylgiskjölum.
Samþykkt að hafa reglurnar óbreyttar. Samþykkt að skipa tímaúthlutunarnefnd með
fulltrúum félaga sem skipta milli sín tímum í íþróttamannvirkjum, þau eru Haukar,
FH, BH, DÍH, Björk og Fjörður.
2. Drög að reglum fyrir ljósmyndakeppni
Samþykktar með orðalagsbreytingu, setningin, óheimilt er að breyta merkingu myndanna við
vinnslu í forritum, verður móttökuaðila er óheimilt að breyta merkingu myndanna við vinnslu í forritum.

Formanni og framkvæmdastjóra ÍBH falið að ákveða verðlaunafé fyrir fyrstu þrjú sætin.
Að mati fundarmanna er einnig mikilvægt að aðildarfélögin hvetji félagsmenn til að taka
myndir úr öllum íþróttagreinum og senda í keppnina árlega.
3. Málþing um afreksíþróttir
Afreks- og Ólympíusvið ÍSÍ heldur viðburðin miðvikudaginn 13. mars nk. kl. 17.0020.00 í íþróttamiðstöð ÍSÍ í Reykjavík. Markmiðið er að fjalla um Afreksstefnu ÍSÍ og
helstu áhersluþætti afreksstarfs íþróttahreyfingarinnar. Málþingið er liður í
undirbúningi fyrir Íþróttaþing ÍSÍ í byrjun maí nk. Íþróttahéruð mega senda þrjá
fulltrúa á málþingið, þrjár málstofur eru í boði. Elísabet og Hörður verða fulltrúar
ÍBH.
4. Sambó
Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands hefur tekið til umfjöllunar erindi
Íþróttabandalags Hafnarfjarðar varðandi sambó. Litið var til stöðu íþróttarinnar á
Norðurlöndum og einnig var haft samband við Alþjóðaólympíunefndina um sama efni.
Samkvæmt upplýsingum frá Alþjóðaólympíunefndinni þá hefur sambó ekki hlotið
fulla viðurkennningu af hálfu nefndarinnar. Framkvæmdastjórn ÍSÍ telur ekki tímabært
að viðurkenna íþróttina hér á landi að svo stöddu. Fylgst verður með hver framvindan
verður hjá Alþjóðaólympíunefndinni á næstu misserum.
5. Athugasemdir ÍSÍ við lög Knattspyrnufélagsins Ásvellir
Farið yfir athugasemdir ÍSÍ við lögin sem bárust ÍBH í bréfi dagsettu 22. febrúar 2019.
Stjórn ÍBH staðfestir lögin með fyrirvara um lagfæringu á 7. grein og ábendingu um 8.

grein. Framkvæmdastjóra ÍBH falið að funda með félaginu og tilkynna því hvaða
lagfæringar þurfi að gera á lögum félagsins.
6. Athugasemdir ÍSÍ við lög Bílaklúbbs Hafnarfjarðar
Farið yfir athugasemdir ÍSÍ við lögin sem bárust ÍBH í bréfi dagsettu 25. febrúar 2019.
Stjórn ÍBH staðfestir lögin með fyrirvara um lagfæringu á 1. grein, 3. grein, 4. grein,
7. grein, 8. grein, 9. grein og 12. grein. Framkvæmdastjóra ÍBH falið að funda með
félaginu og tilkynna því hvaða lagfæringar þurfi að gera á lögum félagsins.
7. Starfsskýrsluskil í Felixkerfi ÍSÍ 2019
Verið að minna á skilafrest fyrir 15. apríl nk., félög þurfa að skila iðkenda-, félaga-,
stjórnarupplýsingum og lykiltölum úr ársreikningum inn í rafrænt kerfi hjá ÍSÍ, Felix.
Búið að senda upplýsingar um skilafrest til aðildarfélaga ÍBH.
8. Bjartir dagar 24. – 28. apríl 2019
Hafnarfjarðarbær óskar eftir hugmyndum að dagskrá. Bjartir dagar er menningarhátíð
sem endurspeglar allt það fjölbreytta menningarstarf sem á sér stað í Hafnarfirði sem
stofnanir, félagasamtök, fyrirtæki og einstaklingar standa að. Hægt er að sækja um
örstyrki, allt að einni milljón króna verður úthlutað til ýmissa verkefna, hver styrkur er
að hámarki kr. 100.000. Beiðni um fjárframlag skal senda verkefnastjóra Bjartra daga
á andriom@hafnarfjordur.is fyrir 27. mars nk. og úthlutun verður lokið 1. apríl nk.
Lokafrestur til að skrá viðburð inn í dagskrá er 7. apríl nk. Samþykkt að nefnd á
vegum stjórnar ÍBH um íþróttakynningar hafi samband við félögin og hvetji þau til
þátttöku.
9. Fundur með félögum, AÍH, Bjartur og Sörli
Fulltrúar frá Akstursíþróttafélagi Hafnarfjarðar (AÍH), Hjólreiðafélaginu Bjarti og
Hestamannafélaginu Sörla sátu fundinn og kynntu starfsemi félaganna fyrir
fundarmönnum.
10. Önnur mál
Engin.

Fundarritari: Elísabet Ólafsdóttir framkvæmdastjóri ÍBH.

