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Mætt: Bergþóra Höskuldsdóttir, Davíð Þórólfsson, Björgvin Sigurðsson, Heiða Elín Aðalsteinsdóttir og 

Jónas Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri. 

 

1. Ársþing og verkefnastyrkir frá HSÞ 

29.5.2020 barst Völsungi tvö erindi frá stjórn HSÞ 

 

1. Ársþing HSÞ 

Stjórn HSÞ ákvað á fundi sínum þann 26. maí sl. að gera það að tillögu sinni til 

sambandsfélaga þess að þingi sambandsins á þessu ári yrði frestað um eitt ár. 

Það er tillaga stjórnar að halda þingið samhliða þinginu árið 2021 og þá á Þórshöfn. Þingið 

verði haldið eins snemma árs og kostur er. 

 

 

2. Verkefnastyrkir HSÞ 

Stjórn HSÞ ákvað á stjórnarfundi þann 26. maí sl. að nýta heimild í 7.gr. reglugerðar 

Fræðslusjóðs HSÞ þar sem fram kemur að „Sjóðstjórn er heimilt að veita styrki úr sjóðnum 

að eigin frumkvæði til verkefna sem ekki teljast til árlegra verkefna hreyfingarinnar“. Stjórnin 

ákvað að veita kr. 1.000.000 af eigin fé sambandsins í sjóðinn til þess að styðja við félögin til 

að endurræsa íþróttastarfið í kjölfar Covid19. 

 

Félög eru hvött til þess að sækja um styrki vegna fræðsluverkefna, námskeiða, 

kynningarverkefna [eða annarra verkefna] sem ætluð eru þjálfurum, sjálfboðaliðum eða 

iðkendum í sumar eða næsta vetur. Styrkir geta numið allt að 50-60% af kostnaði 

verkefnanna, gefið að umsóknir fari ekki umfram framlag HSÞ. Styrkurinn verður greiddur í 

tvennu lagi, helmingur við upphaf verkefnisins og svo helmingur við lok þess. 

 

Stjórn HSÞ óskar eftir athugasemdum og umsóknum fyrir 19. júní næstkomandi. 

 

Lagt fram. 

 

2. Styrkúthlutun aðalstjórnar vor 2020 

Vinnureglur aðalstjórnar við úthlutun eru eftirfarandi:  

- Virðisauki greiddur og það sem eftir stendur skiptist eftirfarandi 

o 15% aðalstjórn 

o 50% afreksstarf 

o 35% yngri flokkar 

 Til úthlutunar af styrkjareikningi aðalstjórnar fyrir fyrrihlutaárs 2020 þegar virðisauki hefur verið 

 greiddur er kr. 3.502.538. 



 

 

 Aðalstjórn samþykkir að gefa eftir sinn hlut og skipta honum jafnt á milli afreksstarfs og yngri 

 flokka. 

 Að öðru leyti verður farið eftir úthlutunarreglum aðalstjórnar. 

 

3. Afreksstyrkir Norðurþings 

Á 328. fundi byggðaráðs 28. maí síðastliðinn var eftirfarandi bókað undir fyrsta lið þar sem 

fjallað var um tillögur aðgerðahóps Norðurþings til að fást við efnahagsmál vegna Covid-19. 

 

Byggðarráð samþykkir tillögu aðgerðahóps um ferðastyrk til Íþróttafélagsins Völsungs að 

upphæð 2,5 milljónir. Styrkurinn verði greiddur aðalstjórn félagsins sem sjái um að deila honum 

út á deildir félagsins. Byggðarráð vísar málinu til umfjöllunar og mögulega viðaukagerðar í 

fjölskylduráði. 

 

Fjölskylduráð tók málið á dagskrá 3. júní síðastliðinn undir lið 7. Eftirfarandi var agreiðsla ráðsins: 

 

Til umfjöllunar eru mál af 328. fundi byggðarráðs sem vísað er til Fjölskylduráðs: 

 

Byggðarráð samþykkir tillögu aðgerðahóps um ferðastyrk til Íþróttafélagsins Völsungs að 

upphæð 2,5 milljónir. Styrkurinn verði greiddur aðalstjórn félagsins sem sjái um að deila honum 

út á deildir félagsins. Byggðarráð vísar málinu til umfjöllunar og mögulega viðaukagerðar í 

fjölskylduráði. 

 

Fjölskylduráð felur íþrótta- og tómstundafulltrúa að útbúa viðauka upp á 2.500.000 kr. og vísa 

honum til byggðarráðs. 

 

Aðalstjórn Völsungs þakka kærlega fyrir framlag sveitarfélagsins sem er mikilvægt á þessum 

fordæmalausu tímum. 

 

4. Merki Völsungs meira sýnilegt 

Fjölskylduráð tók fyrir erindi frá Völsungi á 65. fundi ráðsins 3. júní síðastliðinn. Eftirfarandi er 

afgreiðsla ráðsins. 
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Íþróttafélagið Völsungur óskar eftir leyfi til að fá að setja upp merki félagsins í austurenda 

íþróttahallarinnar á Húsavík. 

Fjölskylduráð samþykkir að veita Í.F. Völsungi leyfi til þess að setja upp merki félagsins innanhúss 

í íþróttahöllinni á Húsavík. Jafnframt fær félagið leyfi til þess að setja upp merki sitt á þau 

mannvirki Norðurþings þar sem það hefur starfsemi, í samráði við íþrótta- og tómstundafulltrúa. 

 

Lagt fram. 

 

5. Aðalfundur  

Stefnt er á að halda aðalfund félagsins í 4. viku af júní. 



 

 

Framkvæmdastjóra falið að auglýsa fundinn samkvæmt reglum félagsins. 

 

 

Fundi slitið: 19:00 


