
 

 

Aðalstjórn Völsungs 

Dagsetning: 19.5.2020 

Vallarhúsi 

kl. 18:00 

Mætt: Bergþóra Höskuldsdóttir, Hallgrímur Jónsson, Lilja Friðriksdóttir, Davíð Þórólfsson og Jónas 

Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri. 

 

1. Afreksbraut FSH 

Jóhann Kristinn Gunnarsson kemur til fundarins og fer yfir afreksbraut FSH. Samningurinn við 

FSH rennur út að þessu skólaári loknu. 

 

Framkvæmdstjóri og Jóhann munu funda með FSH. 

 

Aðalstjórn þakkar Jóhanni fyrir yfirferðina. 

 

2. Fundur með sveitarstjóra og í framhaldi Byggðaráði 

Bergþóra og Jónas hittu sveitarstjóra 12. maí síðastliðinn og fóru afreks-/ferðastyrk ásamt 

áætluðu tekjutapi félagsins vegna covid 19. Einnig var framtíð félagsins á tímum covid 19 rædd. Í 

framhaldi mætti Jónas framkvæmdastjóri á fund byggðaráðs 14. maí síðastliðinn og fór yfir 

stöðu félagsins. Eftirfarandi var bókað á fundi byggðaráðs: 

 

Aðalstjórn Völsungs þakkar fyrir sýndan áhuga á starfi félagsins á erfiðum tímum. 

 

3. Svar við erindum frá HSÞ 

Völsungur sendi erindi á HSÞ þar sem óskað var eftir viðbrögðum sambandsins vegna Covid 19. 

Félagið setti upp hugmyndir þar sem sambandið myndi greiða að fullu lottotekjur til 

aðildarfélaga og að sambandið myndi ekki taka skatt af iðkendum eins og verið hefur. 

Eftirfarandi er svar stjórnar HSÞ: 

 



 

 

„Stjórn HSÞ fundaði í vikunni og ræddi m.a. áhrif covid19 á íþróttahreyfinguna. Þau þakka 

erindið og tillögur Völsungs. Málið er til skoðunar innan stjórnarinnar hvort heimildir séu fyrir 

hendi innan þeirra reglugerða sem sambandið starfar eftir og stýra því m.a. hvernig fjármunum 

sambandsins er úthlutað“. 

 

Aðalstjórn Völsungs leggur áherslu á mikilvægi þess að styðja við bakið á félögum sambandsins í 

samræmi við ofangreint erindi. 

 

4. Peningur frá ÍSÍ vegna Covid  

ÍSÍ hefur í dag greitt til íþrótta- og ungmennafélaga inn á þá reikninga sem viðkomandi 

íþróttahérað hefur upplýst um og tilkynnist það hér með. 

Nánari upplýsingar um forsendur á bakvið upphæðir og skiptingu þeirra á milli íþróttafélaga 
verða birtar á heimasíðu ÍSÍ á komandi dögum. 
 
Það er í höndum aðalstjórna íþróttafélaga að ráðstafa framlaginu innan síns félags til þeirra 

deilda/verkefna sem hafa orðið fyrir tjóni vegna Covid-19. Framlagið er ekki styrkur heldur 

hugsað til að koma til móts við það tjón sem hefur orðið innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. 

 

Samkvæmt samningi við ráðuneytið þarf ÍSÍ að upplýsa um ráðstöfun þeirra fjármuna sem um 

ræðir. Hvert íþróttafélaga þarf því að fylla út það eyðublað sem er í viðhengi og senda inn til ÍSÍ 

við fyrsta tækifæri. Þar er verið að kalla eftir því hvernig viðkomandi fjármunum er ráðstafað til 

deilda félagsins eða þá til hvaða verkefna á vegum félagsins. Mikilvægt er að fjármunir komist 

sem fyrst til þeirra deilda sem hafa orðið fyrir fjárhagstjóni vegna Covid-19.  

 

Íþróttafélagið Völsungur hlaut 2.374.419 kr frá ÍSÍ. 

 

Aðalstjórn samþykkir að greiða deildum félagsins hlutfallslefa miðað við veltu þeirra á árinu 

2019. 

 

5. Niðurlagning kennitalna inna Völsungs 

Við skráningu raunverulegra eigenda félagsins komu í ljós þrjár kennitölur sem Völsungur á en 

hafa ekki verið í notkun í lengri tíma. Kennitölurnar sem umræðir eru eftirfarandi: 

- 410794-2419 frjálsíþróttaráð Völsungs 

- 490395-2889 skíðaráð Völsungs 

- 700996-2049 hnitráð Völsungs 

Þar sem kennitölurnar hafa ekki verið í notkun í lengri tíma og þar sem aðalstjórn hefur lagt upp 

með að fækka kennitölum er lagt til að fyrrgreindar kennitölur verði afskráðar. 

 

Aðlstjórn samþykkir að leggja niður ofangreindar kennitölur og er framkvæmdastjóra falið að 

afskrá þær. 

 

6. Eign í bókhaldi afskrifuð út úr bókhaldi 

Framkvæmdastjóri gerir fundinum grein fyrir því að skíðaskáli sem staðsettur er í stöllunum varð 

ónýtur í óveðri síðastliðinn vetur. Skálinn er bókfærður á 200.000 kr í bókhaldi félagsins. 



 

 

Framkvæmdastjóri leggur til að eignin verði afskrifuð úr bókhaldi féalgsins þar sem hún er 

sannarlega ónýt. 

 

Aðalstjórn samþykkir að færa skíðaslkálann úr bókhaldi félagsins. 

 

7. Fundargerð barna- og unglingaráðs 

Fundargerð barna- og unglingaráðs frá 14.5.2020 

 

Lagt fram. 
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