
 

 

Aðalstjórn Völsungs 

7.5.2020 

Fjarfundur 

kl. 16:30 

Mætt: Bergþóra Höskuldsdóttir, Davíð Þórólfsson, Heiða Elín Aðalsteinsdóttir, Eva Björk Káradóttir, Lilja 

Friðriksdóttir og Jónas Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri. 

 

1. Framtíð Völsungs á tímum Covid 

Covid 19 hefur haft mikil áhrif á Völsung að undanförnu. Íþróttaæfingar leik- og grunnskólabarna 

hefur farið af stað án takmarkana ásamt því sem æfingar í afreksstarfi eru hafnar með 

takmörkunum. Það verður gríðarlega krefjandi verkefni að endurræsa allt starf íþróttafélagsins 

og tryggja að iðkendur skili sér aftur að fullu inní starf félagsins. Einnig er ljóst að Völsungur 

verður fyrir fjárhagslegu tjóni sem getur dreyft sér á meira en þetta ár. Völsungur hefur teiknað 

upp tvær sviðsmyndir, önnur er jákvæðari en hin dekkri. Í jákvæðu sviðsmyndinni er gert ráð 

fyrir tekjutapi uppá 12 milljónir á meðan dekkri sviðsmyndin gerir ráð fyrir 18.3 milljón króna 

tekjutapi. 

 

Nú eru tímar til að horfa til framtíðar og skipuleggja starfið til lengri tíma. Setja sér markið og ná 

þeim. 

 

 Framkvæmdastjóri setti saman bréf sem verður sent á sveitarfélagið. Bergþóra og Jónas hafa 

 verið boðuð á fund byggðaráðs fimmtudaginn 14. maí.  

 

2. Erindi sent á stjórn HSÞ 

14.4.2020 var samþykkt í tölvupósti að senda erindi á stjórn HSÞ þar sem óskað var eftir 

viðbrögðum stjórnar sökum Covid 19. 

 

Lagt fram. 

 

3. Tillögur vinnuhóps ÍSÍ um skiptingu fjármags frá ríkinu 

Til kynningar niðurstöður starfshóps sem skipaður var af framkvæmdastjórn ÍSÍ og fékk hann það 

hlutverk að finna aðferð íþróttahreyfingarinnar á Íslandi við úthlutun fjármuna sem ákveðið 

hefur veriða úthluta ÍSÍ til stuðnings við íþróttir í samkomubanni. 

 

Lagt fram. 

 

 

4. Siglingadeild Völsungs 

Uppbygging og tilfærsla á aðstöðu.  

Þórunn Harðardóttir sendi fyrir hönd siglingadeildar erindi á fjölskylduráð 14. apríl síðastliðinn. 

Aðalstjórn samþykkti erindið fyrir sitt leiti í gegnum tölvupóst. 



 

 

Lagt fram. 

 

 

5. Bjarki Baldvinsson óskar eftir að sækja um í Nýsköpunarsjóð námsmanna í samráði við 

Völsung 

Verkefnið snýst um að búa til smáforrit í samráði við Völsungs sem myndi virka á þann veg að 

þjálfarar gætu sett inn heimaæfingar fyrir iðkendur með videói eða oðrsendingum. Aðkoma 

Völsungs væri að aðstoða við að útbúa æfingar á myndbandsformi eða á skriflegu formi. 

 

Aðalstjórn tekur jákvætt í erindið svo framarlega sem þjálfarar samþykki að taka þátt. 

 

 

Fundi slitið: 17:30 


