
 

 

Aðalstjórn Völsungs 

Dagsetning: 19.11.2020 

Vallarhús 

kl. 17:30 

Mætt: Davíð Þórólfsson, Hilmar Valur Gunnarsson, Jóna Björg Pálmadóttir, Ásta Hermannsdóttir, Lilja 

Friðriksdóttir, Heiða Elín Aðalsteinsdóttir, Björgvin Sigurðsson og Jónas Halldór Friðriksson 

framkvæmdastjóri. 

 

1. Jólablað Völsungs 

Jólablað Völsungs verður gefið út í 1000 eintökum eins og undanfarin ár. Blaðið verður borið út í 

öll hús á Húsavík um miðjan desember. Búið er að fá tilboð í prentun og umbrot frá Ásprent. 

Auglýsingasöfnun er að ljúka ásamt því sem pistlar í blaðið eru að skila sér inn. 

 

Lagt fram. 

 

2. Ferðastyrkur Norðurþings 

Skjalið hefur verið uppfært. 

 

Aðalstjórn samþykkir úthlutunina og verður greitt samkvæmt henni á næstu dögum. 

 

3. Samningaviðræður við sveitarfélagið 

Fulltrúar Völsungs sem skipaðir voru í samninganefnd hafa setið tvo fundi með sveitarfélaginu. 

Fyrri fundurinn fór fram 11.11.2020 og síðari fundurinn fór fram 18.11.2020. Á fyrri fundinum 

voru rædd ákvæði samningsins og á síðari fundinum var rætt um upphæðir samnings. 

Norðurþing boðar 10% skerðingu á fjármagni til Völsungs í gegnum þjónustusamning. 

Niðurskurðurinn hljóðar uppá 1.863.000 kr. Sé vísitala neysluverðs frá október 2020 borin saman 

við núverandi samning hljóðar niðurskurðurinn uppá 2.628.345 kr. Ef tekið er mið af 

launavísitölu eins og hún stóð í september 2020 hljóðar niðurskurðurinn uppá 2.824.071 kr. 

 

Aðalstjórn Völsungs mótmælir harkalega fyrirhugðum niðurskurði sveitafélagsins til Völsungs. Ef 

af verður að sveitafélagið ætli að skera niður framlög sín til félagsins um 10% mun það hafa 

gífurleg áhrif á rekstur félagsins og ljóst að aðalstjórn þarf að skera niður reksturinn sem því 

nemur. Í raun er niðurskurðurinn mun hærri en sem nemur 10%. Miðað við verðlagsbreytingar á 

núverandi samning og ef miðað sé við annaðhvort vísitölu neysluverðs eða launavísitölu að þá er 

niðurskurðurinn í krónum talið 2,6-2,8 milljónir. 

 

Rekstur félagsins hefur verið þannig undanfarin ár að öll útgjöld eru skorin við nögl, þannig að 

niðurskurður núna getur bara þýtt eitt: UPPSAGNIR. 

Ef til uppsagna þyrfti að koma myndi það hafa grafalvarlegar afleiðingar fyrir starf félagsins á 

öllum sviðum og myndi bitna á öllum sem með nokkru móti koma að félaginu hvort heldur er 

sem foreldrar, forráðamenn og það allra versta, iðkendur.  Allt innra starf félagsins myndi riðlast 



 

 

til og sá frábæri árangur sem hefur náðst síðustu ár í að samræma starf félagsins hvort heldur 

sem er fjármála eða æfingalega séð yrði að engu.  

 

Fyrri samningur milli félagsins og sveitafélagsins hefur hingað til ekki dugað fyrir laungreiðslum 

einum en við höfum náð að brúa bilið með styrktarsamningum við fyrirtæki, útgáfu jólablaðs og 

tekjum frá íslenskri getspá. Ljóst er að ekki er hægt að taka hærri fjárhæðir útúr þessu.  

Þessi 10% niðurskurður gerir í okkar tilfelli kr.1.863.000 milljónir sem er ótrúlega lítil upphæð 

fyrir sveitafélagið og ríður varla baggamunin þó svo sveitafélagið sé í vanda statt, en er okkur 

allt. Því biðjum við ykkur um að endurskoða fyrirhugaðan niðurskurð og draga hann til baka svo 

starf félagsins beri ekki stórskaða af . 

 

4. Íbúasamráðsverkefni Norðurþing 

Norðurþing tók þátt í íbúasamráðsverkefni sambands íslenskra sveitarfélaga og lauk því verkefni 

formlega nú í byrjun nóvember með málþingi á vefnum. Þáttaka þín í verkefninu var að svara 

spurningarlista sem sendur var á samtals 32 hagaðila. 

Á vef sambandsins má finna upptöku af málþinginu og öll gögn sem þátttöku sveitarfélög unnu í 

ferlinu:  https://www.samband.is/verkefnin/lydraedi-mannrettindi/reynsluverkefni-um-

ibuasamrad-2019-2020/  

Verkefni Norðurþings var að vinna þarfagreiningu vegna uppbyggingar íþrótta- og 

tómstundaaðstöðu og stefnumótun í íþrótta- og tómstundamálum. 

 

Lagt fram til kynningar. 

 

5. Íþróttafólk Völsungs 

Íþróttafólk Völsungs hefur verið haldin undanfarin ár á milli jóla og nýárs.  

 

Staðan á viðburðinum verður tekin þegar nær dregur og frekari upplýsingar vegna Covid 19 

takmarkana liggja fyrir. 
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