
AÐ STJÓRNA ÍÞRÓTTAFÉLAGI – EKKERT MÁL?  
REKSTUR, ÁBYRGÐ, MANNAUÐUR 

 

 

FÖSTUDAGURINN 24. MARS 2017  /  KL. 12:00 TIL 16:30 
 

Fyrir nokkrum árum gerðu Háskóli Íslands (HÍ) og Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) með sér 
samning um eflingu samstarfs á sviði íþrótta. Tilgangurinn var að staðfesta vilja HÍ og ÍSÍ til að efla 
samstarf á breiðum þverfræðilegum grundvelli og gera það sýnilegt, m.a. með því að vinna í 
sameiningu að ráðstefnum og málþingum. Þessi ráðstefna hefur það að markmiði að efla samstarf 
háskólasamfélagsins og þeirra aðila sem koma því starfi sem fram fer innan íþróttafélaga og fá fram 
umræðu um ýmis málefni og álitamál sem varða stjórnun og rekstur þeirra. 

 

Staðsetning: Askja N-132 -  Háskóli Íslands, Sturlugötu 3, 101 Reykjavík. 

Tímasetning og 
fyrirkomulag: 

Ráðstefnan fer fram föstudaginn 24. mars 2017 og verður sett kl. 12:00, 
en síðan verða erindi og umræður í fjórum hlutum til um kl. 16:30. Eftir 
það er þátttakendum frjálst að halda áfram skemmtilegu spjalli í 
Stúdentakjallaranum, Háskólatorgi. 

Ráðstefnustjóri: Jón Örn Guðbjartsson, sviðsstjóri markaðsmála hjá Háskóla Íslands. 

Skráning: 
Nauðsynlegt er að skrá sig á heimasíðu ÍSÍ, www.isi.is, eigi síðar en 
fimmtudaginn 23. mars nk.  Aðgangur er ókeypis og er tekið við 
skráningum á meðan húsrúm leyfir. 

 

 

DAGSKRÁ 
 

12:00-12:10 Setning - Samstarf á sviði íþrótta; hverju skilar það og til hverra? 

 

HLUTI 1 - FJÁRMÁLA-, LAGAUMHVERFI OG REKSTUR ÍÞRÓTTAFÉLAGA 

Viðfangsefni Umfang og starfsemi íþróttafélaga hefur vaxið mjög á undanförnum árum og 
eru mörg félög rekin eins og nútíma fyrirtæki. Velta félaganna er mikil, 
starfsmönnum fer fjölgandi og eru þeir ýmist launþegar eða verktakar.  Félögin 
greiða ýmis opinber gjöld, skila skattauppgjöri o.s.frv. Hin hefðbundna gamla 
félagssamtaka umgjörð félaganna er á undanhaldi og er öflun fjár til 
starfseminnar veigamikill þáttur í starfi og rekstri íþróttafélaga.   

12:15-12:30 Skattar og skyldur íþróttafélaga. Ásmundur G. Vilhjálmsson, aðjúnkt við 
Viðskiptafræðideild HÍ. 

12:35-12:50 Rekstur íþróttafélaga - fyrirtæki 
eða félagasamtök?  

Jón Karl Ólafsson, formaður 
Ungmennafélagsins Fjölnis. 

 Umræður 
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HLUTI 2 - ÁBYRGÐ ÍÞRÓTTAFÉLAGANNA/STJÓRNARMANNA – TRYGGINGAR IÐKENDA/LAUNÞEGA 
Viðfangsefni Tryggingar fyrir óhöppum iðkenda, starfsmanna.  Velt er upp hvaða trygging 

(íþróttafélaga/heimilisins) gildir fyrir hverju og við hvaða aðstæður? 

13:10-13:25 Beinbrot og augnskaði. Ábyrgð á 
slysum við íþróttaiðkun. 

Ása Ólafsdóttir, dósent við Lagadeild HÍ. 

13:30-13:45 Ábyrgð stjórnenda íþróttafélaga 
og eigenda íþróttamannvirkja 
vegna óhappa iðkenda. 

Jón Finnbogason, lögmaður, formaður 
Íþrótta- og tómstundaráðs Kópavogs (ÍTK) 
og í framkvæmdastjórn ÍSÍ. 

 Umræður 

 

14:00-14:25 Kaffihlé 

 

HLUTI 3 - MANNAUÐUR; STARFSMENN OG SJÁLFBOÐALIÐAR 

Viðfangsefni Með auknum umsvifum í íþróttastarfinu eykst þörfin fyrir meiri mannauð og 
ekki síst fleiri sjálfboðaliða. Markvissum aðferðum hefur verið beitt til að styrkja 
og efla þátttöku samfélagsþegnanna í sjálfboðaliðastarfi. Íþróttafélögin hafa 
þróað ákveðið verklag og skipulag til að vekja áhuga fólks á því að taka þátt í 
sjálfboðaliðastarfi á þeirra vegum. 

14:25-14:40 Stjórnun og hvatning 
sjálfboðaliða. 

Steinunn Hrafnsdóttir, dósent 
Félagsráðgjafardeild HÍ. 

14:45-15:00 Virkjun, verkefni og viðurkenning 
sjálfboðaliða í íþróttum. 

Þráinn Hafsteinsson, framkvæmdastjóri 
Íþróttafélags Reykjavíku (ÍR). 

 Umræður 

 

HLUTI 4 - ÍÞRÓTTAUPPELDI 

Viðfangsefni Þátttaka barna og ungmenna í starfi íþróttafélaga hefur aukist mjög á 
undanförnum árum og fer hluti uppeldis þeirra fram í íþróttafélögum. Í ljósi 
þess er mikilvægt að hjá íþróttafélögum starfi t.d. menntaðir þjálfarar og 
sjúkraþjálfarar sem hafa þekkingu á þjálffræðilegum- sem og fyrirbyggjandi 
þáttum íþróttaþjálfunar og endurhæfingar. 

15:20-15:35 Álag, svefn og hvíld; áhrif á líkama 
og sál. 

Sigríður Lára Guðmundsdóttir, dósent við 
Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 
HÍ. 

15:40-15:55 Hlutverk sjúkraþjálfara innan 
íþróttafélaga. 

Árni Árnason, dósent við Námsbraut í 
sjúkraþjálfun, HÍ. 

 Umræður 

 

16:15-16:30 Samantekt helstu atriða – ályktun  /  Lokaorð og ráðstefnuslit 
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