Lög Íþróttabandalags Hafnarfjarðar
1. KAFLI
Tilgangur og markmið
1. gr.
Íþróttabandalag Hafnarfjarðar (skammstafað ÍBH eða bandalagið) er héraðssamband íþróttafélaga í Hafnarfirði.
ÍBH starfar samkvæmt lögum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (skammstafað ÍSÍ) og samkvæmt gildandi
íþróttalögum hverju sinni.
2. gr.
Tilgangur ÍBH er að hafa frumkvæði og vinna að eflingu, útbreiðslu, samræmingu, samvinnu, skipulagningu og
yfirstjórn á íþróttastarfsemi innan Hafnarfjarðar.
2. KAFLI
Skipulag
3. gr.
Rétt til aðildar að ÍBH eiga öll félög í Hafnarfirði, sem hafa íþróttir á stefnuskrá sinni, enda séu lög þeirra og
starfsemi í samræmi við lög ÍBH og ÍSÍ.
4. gr.
Óski félag eftir að gerast aðili að ÍBH, skal það senda stjórn ÍBH 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 ÍBH ákveður hverju sinni. Uppfylli félagið inntökuskilyrði þessara laga, öðlast það réttindi hjá
bandalaginu þegar stjórn ÍBH hefur samþykkt aðild þess. Stjórn ÍBH skal setja reglugerðir um úthlutun af
hagnaði Íslenskrar getspár sem bandalagið fær og um styrki frá ÍBH til félaga.
5. gr.
Ef aðildarfélög, deildir, rekstrarfélög og sérráð íþróttagreina hafa ekki haldið aðalfundi og/eða sent skýrslur og
ársreikninga í samræmi við lög þessi, missa aðildarfélögin allan atkvæðisrétt sinn á næsta þingi ÍBH og missa
einnig rétt til að tilnefna fulltrúa á íþróttaþing. Stjórn ÍBH er heimilt að fella niður styrki til félaga/sérráða í
vanskilum. Líði annað ár án þess að félög, deildir, rekstrarfélög og sérráð íþróttagreina haldi aðalfundi og/eða
geri skil á skýrslum, ársreikningum og gjöldum, getur þing ÍBH tekið ákvörðun um, hvort félaginu skuli vikið úr
héraðssambandinu. Að öðru leyti vísast til 6. kafla í lögum ÍSÍ.
Það er eitt af hlutverkum ÍBH að fylgjast með því að starfsemi aðildarfélaga fari fram samkvæmt gildandi lögum
ÍBH og ÍSÍ. Í því skyni skal ÍBH hafa fullan aðgang að bókhaldi og fylgiskjölum sambandsaðila sinna og ef
ástæða þykir til getur stjórn ÍBH tilnefnt sérstakan skoðunarmann reikninga fyrir aðildarfélag /sérráð og
fyrirskipað ítarlega skoðun á fjárreiðum og bókhaldsgögnum. Aðildarfélag / sérráð getur krafist þess að slík
ítarleg skoðun verði framkvæmd af löggiltum endurskoðanda.
6. gr.
Fulltrúaráðsfundur skal haldinn tvisvar á ári samkvæmt ákvörðun stjórnar ÍBH. Hverju aðildarfélagi er heimilt að
tilnefna að hámarki tvo fulltrúa á fundinn. Ekki skal samþykkja sérstakar ályktanir, lagabreytingar né kjósa í
trúnaðarstörf á fulltrúaráðsfundum.
3. KAFLI
Þing ÍBH
7. gr.
Hvert félag innan ÍBH, og hvert sérráð innan bandalagssvæðisins á rétt á að senda fulltrúa á þing bandalagsins.
Skal tala fulltrúa miðuð við fjölda félagsmanna hvers félags eða sérráðs á eftirfarandi hátt:
Fjöldi félagsmanna
1 - 400
401 - 600
601 - 800
801 - 1000

Fjöldi þingfulltrúa
2
3
4
5

Lög ÍBH
1001 - 1200
1201 – og yfir

6
7

8. gr.
Stjórnir aðildarfélaga ÍBH og sérráð skulu fylla út kjörbréf fyrir fulltrúa sína og skila til ÍBH viku fyrir þing.
9. gr.
Þing ÍBH skal háð annað hvert ár fyrir lok aprílmánaðar. Til þingsins skal boða með eins mánaðar fyrirvara
bréflega eða á annan sannanlegan hátt, þá sem rétt eiga á þingsetu, sbr. 7. gr. og senda kjörbréfaeyðublöð. Þau mál,
sem aðilar ÍBH óska að verði á dagskrá, skulu berast stjórn ÍBH í síðasta lagi tveimur vikum fyrir þingsetningu
ásamt tilnefningum til stjórnar ÍBH og framboðum til formanns ÍBH. Viku fyrir þingbyrjun skal aðilum send
dagskrá þingsins, ársskýrsla, endurskoðaðir ársreikningar, framboð til formanns og stjórnar. Ennfremur þær
tillögur, er ákveðið hefur verið að leggja fyrir þingið. Þing ÍBH er lögmætt, ef löglega hefur verið til þess boðað.
10. gr.
Á þingi ÍBH eiga sæti þeir fulltrúar sem bandalagsfélög ÍBH hafa kjörið til þingsins skv. 7. gr., svo og fulltrúar
hvers sérráðs á bandalagssvæðinu sem kjörnir hafa verið til þingsetu. Þá hafa rétt til þingsetu með málfrelsi og
tillögurétti, stjórn og varastjórn ÍBH, fagnefndir um íþróttamál á vegum Hafnarfjarðarbæjar, framkvæmdastjórn
ÍSÍ, einn fulltrúi frá hverju landssambandi sem ÍBH er aðili að, fulltrúi mennta- og menningarmálaráðuneytisins
og Íþróttafulltrúi Hafnarfjarðarbæjar.

11. gr.
Dagskrá þings ÍBH skal vera þessi:
1.
2.
3.
4.
5.

Þingsetning.
Kosning fyrsta og annars þingforseta og fyrsta og annars þingritara.
Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
Lagt fram og rætt: Skýrsla stjórnar og ársreikningar og atkvæði greidd um þá.
Kosnar þrjár fimm manna fastar þingnefndir: Fjárhagsnefnd, allsherjarnefnd og
íþróttanefnd. Einnig skal kjósa fimm manna laganefnd ef lagabreytingar liggja fyrir þinginu.
6. Lagt fram og rætt: Skýrslur sérráða.
7. Kynning tillagna og mála sem liggja fyrir þinginu og þeim vísað til nefnda.
8. Álit nefnda, umræður og atkvæðagreiðslur.
9. Kjör formanns ÍBH.
10. Kosning í stjórn samkvæmt 15. gr.
11. a. Kosning tveggja skoðunarmanna og tveggja til vara fyrir ÍBH og þau sérráð sem
ekki hafa sérstaka skoðunarmenn.
b. Kosið í fastar nefndir, eftir því sem ákveðið verður.
12. Lýst tilnefningu aðildarfélaga á fulltrúum til íþróttaþings og kosnir viðbótarfulltrúar samkvæmt 12. gr.
laga ÍSÍ.
13. Ýmis mál.
14. Þingslit.
Þing skal standa einn dag. Þingið skal móta stefnu ÍBH, a.m.k. til næstu tveggja ára með því að ákveða þá
málaflokka, sem leggja ber áherslu á í starfi bandalagsins. Öllum stærri málum, sem þingið fær til meðferðar skal
vísa til nefnda, og taka þær til starfa strax eftir 7. lið. Allar kosningar skulu vera bundnar og skriflegar. Í sambandi
við þingið má flytja erindi og hafa íþróttasýningar, eftir því sem tími er til.

12. gr.
Í málum, sem tilkynnt hafa verið í þingboði, á reglulegu þingi eða aukaþingi, ræður einfaldur meirihluti greiddra
atkvæða, en til lagabreytinga þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. 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.
13. gr.
Stjórn ÍBH skal velja fulltrúa bandalagsins á íþróttaþing ÍSÍ. Fjöldi fulltrúa ÍBH ræðst af ákvæðum 12. gr. laga
ÍSÍ.
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14. gr.
Samþykki stjórnir 2/3 hluta aðildarfélaganna tilmæli um að aukaþing verði haldið skal verða við því. Einnig
hefur stjórn ÍBH heimild til að boða til aukaþings. Boðunar- og tilkynningafrestur til aukaþings er tvær vikur.
Fulltrúar skulu boðaðir bréflega eða á annan sannanlegan hátt. Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömu og voru á
síðasta þingi á undan og gilda sömu kjörbréf. Aðildarfélag má tilnefna nýjan fulltrúa í stað þeirra sem eru látnir,
veikir, eða forfallaðir á annan hátt. Á aukaþingi má ekki gera laga- og leikreglnabreytingar og aðeins tilnefna
bráðabirgðastjórn ef meirihluti stjórnar ÍBH hefur sagt af sér eða er hætt störfum af öðrum orsökum, eða stjórnin
að eigin dómi orðin óstarfhæf. Að öðru leyti gilda um aukaþing sömu reglur og um reglulegt þing bandalagsins.
Tilhögun aukaþings skal vera þessi:
1. Þingsetning.
2. Kosning fyrsta og annars þingforseta og fyrsta og annars þingritara.
3. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.
4. Tekin til meðferðar þau mál, er gefið hafa tilefni til aukaþingsins og tilkynnt voru með
þingboðinu.
5. Önnur mál, sem upp kunna að vera borin, ef þingið leyfir að taka þau fyrir, sbr. 12. gr.
6. Þingslit.

4. KAFLI
Stjórn ÍBH og starfssvið
15. gr.
Hvert félag, sem öðlast hefur full réttindi í bandalaginu hefur heimild til að tilnefna einn frambjóðanda í stjórn
ÍBH. Kjósa skal átta stjórnarmenn til tveggja ára og tvo varamenn til tveggja ára. Starfstími stjórnar ÍBH er milli
þinga.
16. gr.
Stjórn ÍBH skal sjá um allar framkvæmdir bandalagsins og vinna að málum þess sem felast meðal annars í
eftirfarandi:
a. Vinna að sameiginlegum fjármálum, koma styrkbeiðnum á framfæri, varðveita og skipta á milli aðildarfélaga
því fé sem til þeirra hefur verið veitt sameiginlega.
b. Að hafa forystu aðildarfélaga í sameiginlegum félagsmálum og vera fulltrúi aðildarfélaga á sameiginlegum
vettvangi utan lögsögu ÍBH.
c. Að annast samskipti um íþróttamál við bæjaryfirvöld, þ.m.t. varðandi fjárframlög til rekstrar, styrkveitingar til
einstakra verkefna, uppbyggingu íþróttamannvirkja o.s.frv.
d. Að stuðla að uppbyggingu og endurbótum á sameiginlegum íþróttamannvirkjum, og sjá um rekstur og viðhald
þeirra, ef ekki er öðruvísi kveðið á um þau.
e. Að annast skipulagningu og úthlutanir á tímum í íþróttamannvirkjum til aðildarfélaga.
f. Að annast íþróttaleg sérmál og hagsmuni sérgreinar, ef með þarf, ef sérráð fyrir viðkomandi íþróttagrein er ekki
starfandi samkvæmt 8. kafla laga ÍSÍ.
g. Að gangast fyrir stofnun sérráða ef aðildarfélög óska þess.
h. Að vera æðsti aðili varðandi skipulagningu héraðsmóta og hafa úrskurðarvald um hlutgengi þátttakenda í mótum
á vegum ÍBH.
i. Að vera umsagnaraðili varðandi íþróttamál, íþróttamannvirki o.s.frv.
j. Að staðfesta lög aðildarfélaga og fylgjast með því að starfsemi aðildarfélaganna fari fram samkvæmt gildandi
lögum þeirra, lögum ÍBH, lögum ÍSÍ og íþróttalögum. Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum tíma
skal stjórn ÍBH, ef þörf krefur, boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.
k. Að annast skýrslugerðir um íþróttamál innan Hafnarfjarðar, og kalla eftir ársskýrslum og endurskoðuðum
reikningum aðildarfélaga.
l. Að fjalla um íþróttir eftir því sem stjórn bandalagsins telur þörf á.
Stjórninni er heimilt að skipa nefndir innan eða utan sinna vébanda, til að sjá um málefni bandalagsins.
Formaður skal kalla saman stjórnarfund a.m.k. einu sinni í mánuði. Að öðru leyti setur stjórnin sér sjálf
starfsreglur. Stjórnarfundir eru lögmætir, ef meirihluti stjórnarinnar mætir og fundur hefur verið boðaður
samkvæmt starfsreglum. Atkvæði formanns ræður úrslitum, ef atkvæði falla jöfn.
17. gr.
Í þeim íþróttagreinum, þar sem sérráð eru ekki starfandi, fer stjórn ÍBH með hin sérfræðilegu málefni á
bandalagssvæðinu, og getur skipað til þess sérstaka nefnd, ef samkomulag er um það. Sérráð fer með stjórn í
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sérmálum þeirra íþróttagreina, sem það varðar, að svo miklu leyti sem það fer ekki inn á önnur sérgreinasvið. En
endanleg niðurröðun móta á bandalagssvæðinu og val keppenda á utanhéraðsmót er háð samþykki stjórnar ÍBH,
svo og ákvæði um verðlaunagripi á innanhéraðsmótum, sbr. lög ÍSÍ.
18. gr.
Stjórn ÍBH skal taka við öllum skýrslum um íþróttamót, sem haldin eru á bandalagssvæðinu, og geyma þær í
skjalasafni sínu. Sé mót haldið í sérgrein, þar sem sérráð er ekki til, skal félag það, er fyrir mótinu stendur, senda
skýrslu um það beint til stjórnar ÍBH. Sömu skyldur hvíla á stjórn ÍBH ef hún gengst fyrir mótum. Skýrslur um
mót skal senda í síðasta lagi einum mánuði eftir að móti er lokið, en sérráð senda skýrslur sínar fyrir 15. apríl
árlega.
5. KAFLI
Önnur mál
19. gr.
Aðildarfélög ÍBH, deildir, rekstrarfélög og sérráð íþróttagreina skulu senda starfsskýrslur sínar og endurskoðaða
reikninga nýliðins árs til bandalagsins fyrir 15. apríl ár hvert.
20. gr.
Vilji félag ganga úr bandalaginu, telst úrsögn því aðeins lögmæt að hún hafi verið samþykkt á löglegum
aðalfundi viðkomandi félags og miðast úrsögn við næstu áramót. Skriflega úrsögn skal senda til stjórnar ÍBH,
sem síðan tilkynnir hana á þingi bandalagsins. Eigi getur félag, sem gengur úr bandalaginu krafist endurgjalds á
fé, sem það hefur lagt til bandalagsins eða nokkurs hluta af eignum þess. Úrsögn viðkomandi félags er eigi tekin
gild nema félagið sé skuldlaust við íþróttabandalagið.
21. gr.
Lögum ÍBH má eigi breyta nema á þingi bandalagsins.
22. gr.
Lög þessi voru samþykkt 27. apríl 2013 með breytingum sem samþykktar voru á þingi ÍBH 20. maí 2017 og
öðlast þegar gildi.
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STARFSREGLUR FYRIR STJÓRN ÍÞRÓTTABANDALAGS HAFNARFJARÐAR
1.
2.

Á milli þinga ÍBH eru störf og framkvæmdavald í höndum stjórnar ÍBH.
Á fyrsta fundi nýkjörinnar stjórnar skal hún skipta með sér verkum og kjósa varaformann, ritara,
gjaldkera og meðstjórnendur. Formaður er kosinn á þingi ÍBH.
3. Stjórnarfundir skulu haldnir, þegar þess er þörf að dómi formanns, eða ef einn stjórnarmaður óskar þess.
Þó skulu stjórnarfundir eigi haldnir sjaldnar en einu sinni í mánuði.
4. Að loknu þingi ÍBH gefur formaður ÍBH út skírteini til handa stjórninni, er gilda næsta starfstímabil og
veita ókeypis aðgang að öllum íþróttamótum á bandalagssvæðinu.
5. Rekstur ÍBH og stjórn:
5.1. Stjórn ber ábyrgð á því að rekstur íþróttabandalagsins sé í eðlilegum farvegi og í samræmi við þær
skuldbindingar sem íþróttabandalagið hefur gengist undir.
5.2. Meginskyldustörf stjórnar ÍBH eru eftirfarandi:
a. Að ákveða fyrirkomulag á daglegum rekstri bandalagsins og ráða framkvæmdastjóra sem annast
daglegan rekstur bandalagsins auk þess að ráða aðra starfsmenn eftir því sem þörf er á.
b. Að hafa stöðugt og ítarlegt eftirlit með öllum rekstri bandalagsins og sjá um að skipulag þess og
starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi.
c. Að sjá til þess að bókhald bandalagsins sé fært í samræmi við lög og venjur.
d. Að annast um að nægilegt eftirlit sé haft með meðferð fjármunum bandalagsins og að meðferð eigna
bandalagsins sé með tryggilegum hætti.
e. Að koma fram fyrir hönd bandalagsins fyrir dómstólum og stjórnvöldum.
f. Að skera úr ágreiningi, sem upp kann að koma innan bandalagsins.
g. Að ákveða hver eða hverjir skuli skuldbinda bandalagið.
6. Reikningar bandalagsins:
6.1. Reikningsár bandalagsins er almanaksárið. Á hverju reikningsári skal semja ársreikning bandalagsins.
6.2. Á þingi bandalagsins skal kjósa tvo skoðunarmenn fyrir bandalagið til tveggja ára í senn og tvo til vara.
Ekki má velja skoðunarmenn úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna bandalagsins. Forfallist kjörinn
skoðunarmaður kemur varamaður í hans stað.
6.3. Skoðunarmenn skulu fara yfir allt reikningshald bandalagsins og Afreksmannasjóðs ÍBH og kanna
bókhaldsgögn og aðra þætti er varða fjárhagsstöðu og rekstur ÍBH og Afreksmannasjóðs ÍBH.
Skoðunarmönnum skal vera heimill aðgangur að öllum bókum og skjölum ÍBH og Afreksmannasjóðs
ÍBH.
6.4. Skoðunarmenn skulu hafa lokið skoðun ársreikninga eigi síðar en fjórtán dögum fyrir þing
bandalagsins. Ber þeim þá að senda ársreikninga til stjórnar bandalagsins, ásamt athugasemdum sínum.
Í síðasta lagi einni viku fyrir þing bandalagsins skal stjórn bandalagsins hafa samið svör við
athugasemdum skoðunarmanna og skulu svör stjórnar og athugasemdir skoðunarmanna liggja
þingfulltrúum til sýnis ásamt ársreikningi a.m.k. einni viku fyrir þing bandalagsins.
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