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1. Þingsetning 

Formaður HSÍ, Guðmundur B. Ólafsson, setti óvenjulegt ársþing HSÍ á sextugasta og fjórða 

afmælisárinu, þann 12. apríl 2021. Þingið var haldið sem fjarfundur þar sem starfsmenn, 

stjórnarmenn og þingforseti komu saman á skrifstofu HSÍ en þingfulltrúar tóku þátt rafrænt. 

 

2. Kosning þingforseta og varaþingforseta 

Formaður HSÍ bar fram tillögu um Grím Sigurðsson sem þingforseta. Enginn hreyfði við 

andmælum og tók hann við fundarstjórn þingsins. 

Þingforseti steig í pontu og bauð þingfulltrúa velkomna. Hans fyrsta verk var að finna sér 

varaþingforseta og bar hann fram tillögu um Guðmund B. Ólafsson í það embætti. Enginn hreyfði 

við mótmælum og taldist hann því réttkjörinn.  

 

3. Staðfesting lögmæti þingsins í samræmi við lög 

Ársþing Handknattleikssambands Íslands árið 2021 var haldið rafrænt, vegna óvenjulegra 

aðstæðna sem sköpuðust í kjölfar Covid-19 faraldursins. Þingforseti staðfesti að hann hafi kynnt 

sér lög og samþykktir sambandsins og boð á þingið. Hann staðfesti að boðun á þingið væri í 

samræmi við lög. Vegna óvenjulegra aðstæðna taldi hann rétt að kanna hvort þingfulltrúar væru 

andvígir því að þingið væri haldið sem fjarfundur en ekki sem hefðbundið þing. 

Engin andmæli bárust og þingforseti lýsti þingið því löglegt. 

 

4. Kosning þingritara og varaþingritara 

Þingforseti lagði fram tillögu um að Kolbrún Helga Hansen tæki að sér embætti þingritara og að 

Magnús Kári Jónsson yrði varaþingritari. Engar aðrar tillögur né mótmæli bárust og þingforseti 

lýsti því yfir að tillögurnar væru samþykktar. Tóku þau þegar til starfa. 

 

5. Kosning þriggja manna í kjörbréfanefnd 

Tilnefnd voru: 

• Anna I. Jónsdóttir 

• Gunnar Magnússon 

• Kjartan Vídó Ólafsson 
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Enginn lagði fram athugasemdir eða kom með aðrar tillögur. Lýsti þingforseti því yfir að þau væru 

því réttkjörinn. Tók nefndin til starfa þegar í stað. 

 

6. Þinggerð síðasta árs lögð fram 

Þinggerð síðasta árs lá fyrir í tölvupósti sem sendur var á alla þingfulltrúa fyrir þingið. Auk þess lá 

hún fyrir á heimasíðu HSÍ. Í ljósi þess að þingið var haldið sem fjarfundur lýsti þingforseti því yfir 

að þinggerð síðasta árs hafi verið lögð fram með fullnægjandi hætti. Enginn lagði fram 

athugasemdir við þinggerð síðasta árs. 

 

7. Ávörp gesta 

Knútur G. Hauksson, stjórnarmaður ÍSÍ, var gestur þingsins og þingforseti bauð hann velkominn 

upp í pontu. 

Knútur kynnti sig fyrir þinggestum en hann situr í framkvæmdastjórn ÍSÍ með stuðningi frá 

Handknattleikssambandinu. Hann var áður meðal annars formaður handknattleiksdeildar Fram 

og stjórnarmaður og síðan formaður HSÍ og þekkir því vel til handknattleikshreyfingarinnar. Hann 

bar þinginu kveðju frá framkvæmdastjórn og framkvæmdastjóra og þá sérstaklega frá Lárusi, 

formanni HSÍ, sem hugðist mæta á þingið en komst því miður ekki. Knútur sagði ársþingið vera 

góðan vettvang hjá ÍSÍ til að þakka fyrir mikið og gott samstarf við starfsfólk og formann 

handknattleikssambandsins. Það hafi ávallt verið mikilvægt en aldrei eins mikilvægt og á liðnu 

Covid ári að íþróttahreyfingin sýni samtakamátt sinn.  

Árið hafi ekki verið einfalt fyrir íþróttastarfið en með mikilli vinnu og endalausum fundum taldi 

Knútur að hreyfingin í heild sinni hafi náð frábærum árangri í að ná fjárhagslegum stuðningi til að 

geta haldið úti sterku íþróttastarfi, þrátt fyrir lokanir og hömlur og önnur úrræði. Styrkir og 

úrbætur sem íþróttahreyfingunni hafi veitt megi lauslega meta á um það bil 3-4 milljarða. Með 

samtakamættinum hafi hreyfingin náð að tryggja rekstrargrundvöll íþróttafélaga og sérsambanda 

á þessum viðsjárverðum tímum. Knútur tók það fram að alltaf megi gera betur og að nauðsynlegt 

væri að gagnrýnisraddir heyrðust og að öllum steinum væri velt við. ÍSÍ hafi meðal annars verið 

gagnrýnt fyrir að vera of lin við stjórnvöld til að tryggja íþróttastarfið almennt. Knútur sagði ekkert 

vera fjarri sannleikanum. Endalausir fundir ÍSÍ og sérsambandanna með sóttvarnaryfirvöldum og 

ráðuneytum hafi skilað miklum árangri þó að ekki hafi allt náðst fram eins og hreyfingin hefði 

viljað. Margar ráðstafanir hafi verð ÍSÍ óskiljanlegar og því verður ekki breytt en ÍSÍ hafi hins vegar 

talið vænlegast til árangurs að berjast fyrir sínum málstað beint við yfirvöld, á fundum með þeim 

augnlitis til augnlitis frekar en að berjast við þau á opinberum vettvangi. Samtakamáttur 

íþróttahreyfingarinnar hafi verið mikill og hafi verið hennar styrkur. Knútur var þess fullviss að 

svo verði áfram sama hvað mönnum finnist um einstaka ráðstafanir. 
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Að lokum kom Knútur inn á önnur mál. Þrátt fyrir Covid hafi ÍSÍ, nú sem fyrr, unnið að ýmsum 

hagsmunamálum íþróttahreyfingarinnar. Sjálfur hafi hann verið í forstöðuhópum sem hafa verið 

að skoða tryggingamál íþróttafólks. Þau mál séu nú komin í farveg og ÍSÍ væntir þess að gerður 

verði einn stór samningur, inn í hvern sérsambönd og íþróttafélög geti gengið. Einnig hafi ÍSÍ 

unnið að íþróttamiðstöð og fleiri verkefnum.  

Covid-ið hafi verið mjög fyrirferðarmikið hjá íþróttahreyfingunni en tekist hafi að finna lausnir á 

sem flestum þáttum. Knútur óskaði þingfulltrúum góðs á þinginu og velfarnaðar í framtíðinni. 

Hann skilaði kærri kveðju frá ÍSÍ og þakkaði fyrir frábært samstarf. 

 

8. Álit kjörbréfanefndar lagt fram og samþykkt 

Þingforseti bauð Kjartan Vídó Ólafsson upp í pontu til að kynna störf kjörbréfanefndar. 

Á ársþingi HSÍ geta setið í heildina 88 þingfulltrúar. Kjörbréfanefnd bárust 60 kjörbréf fyrir þingið. 

Þar sem þingið að þessu sinni var í formi fjarfundar reyndist erfitt fyrir kjörbréfanefnd að athuga 

skráningu þingfulltrúa þegar þeir mættu á þingið. Kjartan bað því fulltrúa frá hverju félagu að 

staðfesta mætingu sinna fulltrúa og hafa samband ef eitthvað upp á vantaði. Þá las hann upp 

skráningu þingfulltrúa félag fyrir félag. 

Mætt voru: 

Afturelding: Hannes Þór Sigurðarson, Kristrún Kristjánsdóttir, Erla Dögg Ragnarsdóttir, Hanna 

Björk Halldórsdóttir 

FH: Ásgeir Jónsson, Sigurður Örn Þorleifsson, Sverrir Reynisson, Sigurgeir Árni 

Ægisson. 

Fjölnir: Davíð Arnar Einarsson, Jarþrúður Hanna, Hans Lillendal Hansson, Magnús 

Arnarson 

Fram: Bjarni Kristinn Eysteinsson, Þorgrímur Smári Ólafsson, Magnús Gunnar 

Erlendsson, Ásbjörn Sveinbjörnsson 

Fylkir:  Arna Hrund Arnardóttir, Ómar Örn Jónsson, Ingvar Örn Ákason 

Grótta:  Kári Garðarsson, Ásmundur Einarsson, Kristín Finnbogadóttir 

Haukar: Valdimar Óskarsson, Ásgeir Örn Hallgrímsson, Herbert Ingi Sigfússon, Sandra Björk 

Benediktsdóttir 

HK: Guðjón Björnsson, Friðrika Alda Sigvaldadóttir, Daníel Freyr Grétarsson, 

Guðmundur Ómar Hafsteinsson 

ÍBA:  Erlingur Kristjánsson 

ÍBV:  Grétar Þór Eyþórsson, Pálmi Harðarson, Hilmar Þór Björnsson, Daði Arnþórsson 

ÍR: Sigurður Rúnarsson, Matthías Imsland, Kristján Björgúlfsson, Arnar Freyr 

Guðmundsson 

KA:  Siguróli Sigurðsson, Sævar Pétursson, Haddur Júlíus Stefánsson, Atli Ragnarsson 

Mílan:  Einar Sindri Ólafsson 
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Selfoss: Þórir Haraldsson, Þorsteinn Rúnar Ásgeirsson, Anton Ingi Rúnarson, Ólafur 

Einarsson 

Stjarnan: Pétur Bjarnason, Lárus Halldórsson, Sigurður Bjarnason, Sófus Gústavsson 

Valur: Theódór Hjalti Valsson, Svala Þormarsdóttir, Páll Grétar Steingrímsson, Eva 

Gunnarsdóttir 

Víkingur: Helga Birna Brynjólfsson, Hallur Magnússon, Bjarki Eiríksson, Fannar Helgi 

Rúnarsson 

 

9. Kosning þriggja manna í fjárhagsnefnd, laganefnd og allsherjarnefnd þingsins 

Í fjárhagsnefnd voru tilnefnd: 

• Atli Ragnarsson 

• Arnar Þorkelsson 

• Pálmi Harðarson 

Engar athugasemdir eða aðrar tillögur bárust. 

Þingheimur samþykkti fjárhagsnefnd. 

Í sameinaða allsherjar- og laganefnd voru tilnefnd: 

• Guðjón Björnsson 

• Guðmundur B. Ólafsson 

• Þórir Haraldsson 

Engar athugasemdir eða aðrar tillögur bárust. 

Þingheimur samþykkti sameinaða allsherjar- og laganefnd. 

 

10. Lögð fram skýrsla fráfarandi stjórnar 

Guðmundur B. Ólafsson, formaður HSÍ, steig í pontu og kynnti skýrslu fráfarandi stjórnar. 

Guðmundur byrjaði á því að bera þinginu kveðju frá Júlíusi Hafstein, heiðursforseta HSÍ, sem hefur 

alltaf mætt á ársþing HSÍ. Vegna þess að þingið var haldið með óvenjulegum hætti gátu 

heiðursforsetar og gestir því miður ekki mætt. Júlíus skilaði bestu kveðju til þingsins.  

Þá upplýsti Guðmundur þingfulltrúa um að breytingar yrðu á stjórn sambandsins. Karl Daníelsson 

gæfi ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnarsetu og Guðmundur færði honum bestu þakkir fyrir 

hans framlags til starfs HSÍ og handboltans í áratugi.  

Undanfarið starfsár var að mörgu leyti sérstakt og Guðmundur rifjaði upp að gera þurfti hlé á 

deildarkeppni vorið 2020 og síðan að hætta öllum keppnum áður en tímabilinu 2019-2020 lauk 
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vegna Covid ástandsins. Guðmundur sagði að starfið á yfirstandandi ári hafi einkennst af samhug. 

Það hafi jafnframt vakið þónokkra athygli að enginn ágreiningur hafi verið um þær ákvarðanir 

sem teknar voru sameiginlega í handknattleikshreyfingunni, meðal annars þegar ákveðið var að 

hætta deildarkeppninni. Það lýsi mikilli samkennd í hópnum og Guðmundur taldi að saman gæti 

hreyfingin gert góða hluti.  

Vandamálin á yfirstandandi tímabili hófust í byrjun janúar en þá voru menn bjartsýnir á að mótið 

myndi klárast. Hins vegar þegar hin svokallaða fjórða bylgja kom, setti hún allt í lás hjá 

íþróttahreyfingunni. Guðmundur upplýsti að stjórnin vonaðist hins vegar, miðað við nýjustu 

fréttir, til þess að létt yrði á takmörkunum í lok vikunnar og þá yrði tekin upp umræða um hvernig 

leyst yrði úr deildarkeppnunum í framhaldinu. Stjórnin vissi, eftir síðasta formannafund, að 

skiptar skoðanir væru um það hvernig ætti að ljúka tímabilinu. Guðmundur var samt viss um að 

góð samstaða næðist þegar þar að kæmi. 

Forsvarsmenn HSÍ tóku þá ákvörðun í öllu covid-umstanginu að vera ekki í stjórnarandstöðu 

gagnvart sóttvarnaryfirvöldum heldur að vera jákvæðir og frekar að vinna með þeim og 

stjórnvöldum, þrátt fyrir að vera oft á tíðum undrandi á sumum ákvörðunum þeirra. Má þar nefna 

að vangaveltur um hvers vegna menn gátu fengið að sitja í leikhúsi á leiksýningu en gátu ekki farið 

á handboltaleik í helmingi stærra húsi. Þrátt fyrir fullt af sambærilegum atriðum ákváðu 

forsvarsmenn HSÍ að vinna saman í þessum aðstæðum og taldi Guðmundur að sá árangur sem 

hafi náðst, væri meðal annars út af þeirri samheldni og skilning sem handboltahreyfingin hafi sýnt 

á þeim einstöku aðstæðum sem voru uppi. Guðmundur sagði að mikil vinna hafi farið fram, þó 

að hún hafi kannski ekki farið hátt, við að tryggja íþróttafélögunum og íþróttasamböndunum 

styrki. Eins og Knútur kom inn á áðan var vinnan, við að ná fram viðunandi niðurstöðu um 

fjármálin, leidd af ÍSÍ og Guðmundur taldi það hafa tekist vel til. Heilmiklir fjármunir hafi komið 

inn í íþróttahreyfinguna að undanförnu og bjargað fjárhagi sumra félaga og sambanda. HSÍ hafi 

lagt sitt á vogarskálarnar í baráttunni og gætt hagsmuna sinna til að ná fram ákveðinni niðurstöðu 

og Guðmundur taldi að handboltahreyfingin ætti að þakka fyrir það sem fengist hafi frá 

stjórnvöldum til áframhaldandi íþróttastarfs. Eins og gefur að skilja hafi farið mikill tími í allt 

umstangið í kringum covid og alls konar spurningar hafi komið upp, í hverjum skrifstofa HSÍ hafi 

þurft að vinna. Komu landsliða þurfti að undirbúa með einstökum hætti og skipuleggja þurfti mjög 

flókin ferðalög. Guðmundur taldi að starfsfólk HSÍ, sem ekki væri fjölmennt, hafi unnið þrekvirki 

við því að halda starfinu gangandi og því bæri að þakka. HSÍ væri mjög vel mannað, allir hafi staðið 

sem einn og samheldnin á skrifstofunni væri engri lík. 

Guðmundur fjallaði um góðan fjárhag sambandsins. Góð afkoma skýrist fyrst og fremst af því að 

HSÍ hafi haldið tekjum sínum að stórum hluta þrátt fyrir erfitt ástand. Tekist hafi að halda vel í 

styrktaraðila sambandsins, fengist hafi styrkir gegn auknum kostnaði og dregið hafi úr kostnaði 

vegna færri landsleikja í öllum flokkum. Þá sagði hann að Arnar færi betur yfir fjárhaginn seinna 

á þinginu en að mikilvægt væri að sambandið gerði sér grein fyrir því að þrátt fyrir hagstæða 

afkomu þá hafi margt verið látið bíða sem klára þurfi seinna. 
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Á síðasta starfsári var lögð fram heilmikil vinna og framlag til þess að þrýsta á stjórnvöld og fá 

fram byggingu þjóðarleikvangs fyrir landsliðið. Sú vinna hefur gengið mjög hægt, að sögn 

Guðmundar, en lögð var fram skýrsla sem sýni fram á að hér er vel hægt að búa til völl sem tekur 

5-8.000 manns. Jafnframt sýni skýrslan að vel er hægt að reka slíkan þjóðarleikvang á Íslandi. Eins 

og málið stendur á þessum tímapunkti, sagði Guðmundur, er nýr þjóðarleikvangur ekki inni á 

fjárhagsáætlun hjá ríkisstjórn. Verkefnið sé samvinnuverkefni milli ríkis og borgar og það hafi ekki 

fengist svarið við því hvernig menn ætli að skipta þeim stofnkostnaði sem þarna liggi og menn 

hafi heldur ekki alveg klárað hvernig fer með rekstrarkostnaðinn. Guðmundur sagði það vera 

algjörlega ljóst í sínum huga að svona þjóðarleikvangur geti staðið undir sér. Það væri til dæmis 

hægt að sjá á rekstri Egilshallar. Sú eining gengi mjög vel og því taldi Guðmundur að hugsa þyrfti 

upp nýjar leiðir, í bæði fjármögnun á verkefninu og á rekstrinum. Þá sagðist hann telja það 

vænlegast að leita til einkaaðila við reksturinn. Reynsla væri af því við Egilshöll og Laugardalshöll. 

Þar væru rekstraraðilar og því ætti nýr þjóðarleikvangur að geta orðið að veruleika. Næsta 

hlutverk handknattleikshreyfingarinnar í því verkefni væri að ýta á eftir því að útbúa hugsanlega 

leiðir, það er opna á leiðir sem geta auðveldað ríki og borg að taka ákvörðun.  

Helstu verkefni HSÍ á næstu árum snýr að útbreiðslu handboltans, að sögn Guðmundar.  

Sambandið verði að fara að huga að fjölgun liða og handboltanum á landsvísu. Fjölga þurfi 

bæjarfélögum sem taka þátt og HSÍ verði að eiga frumkvæði að því í samvinnu við félögin sem 

eru fyrir. Veita þurfi félögum hjálparhönd og koma því þannig fyrir að þau geti tekið þetta að sér 

sem samstarfsverkefni. Einnig þurfi við að huga að útbreiðslunni varðandi iðkendur og halda því 

merki á lofti að fjölga iðkendum. Farið var í verkefni undir slagorðinu Breytum leiknum, þar sem 

einkum var höfðað til ungra stúlkna. Verkefnið fór vel af stað en stoppaði svolítið út af covid en 

Guðmundur sagði þetta verkefni sem þurfi að halda áfram með, til að auka útbreiðsluna.  

Annað stórt verkefni að sögn Guðmundar er að horfa á leiðir til að koma handboltanum, og 

íþróttum almennt, til neytenda, það er til áhorfenda. Miðað við þá þróun sem hafi orðið í 

sjónvarpsmálum, þurfi að huga að því af alvöru hvernig þessum sjónvarpsmálum verði háttað og 

kynnast þeirri tækni sem standi til boða. Stjórnin muni beyta sér fyrir því að afla allrar þeirrar 

þekkingar sem hún getur til þess að geta tekið ákvörðun um það með félögunum hvernig 

hreyfingin vilji haga þessum sjónvarpsmálum til framtíðar. 

Að lokum sagði Guðmundur: „Ágætu félagar, framtíðin er björt, hvort sem horft er til landsliða 

eða áhuga á íþróttinni en við þurfum að vera tilbúin að takast á við nýjar áskoranir til að halda 

merkjum handboltans á lofti.“ Þá sagði hann að á næsta ári væru um 100 ár frá því að handboltinn 

kom til Íslands. Valdimar kom frá Danmörku þaðan sem hann lagði stund á íþróttakennslu og 

lærði handknattleik. Hann hreyfst af íþróttinni og hóf æfingar hér á landi árið 1922. Hann lagði 

fyrst áherslu á að kenna menntaskólanemum íþróttina og kom síðan á keppni á milli reykvískra 

menntaskólanema og menntaskólanema í Flensborg og það eru fyrstu keppnirnar í 

handboltanum á Íslandi. Hafnfirðingarnir kepptu á móti Reykvíkingum undir stjórn Hafsteins 

Geirssonar. Út frá kennslu Valdimars í menntaskólunum þróaðist handboltinn og hófst keppni í 

honum nokkru síðar. 
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Guðmundur lagði áherslu á að það væri „okkar“ verkefni, það er stjórnar, þinfulltrúa og annarra 

sem koma að handboltanum í dag, að halda því góða starfi áfram. Það væru orðin hundrað ár 

síðan og íþróttin hafi fest svo í hugum landsmanna að allir kalli hana þjóðaríþrótt og landsliðið, 

strákana okkar og það væri „okkar“ hlutverk að halda þessu gangandi núna næstu áratugina á 

eftir. Þannig að verkefnið væri stórt. 

Þá óskaði Guðmundur þingfulltrúum góðu þingi og málefnalegum umræðum um þær tillögur sem 

að lágu fyrir og þakkaði fyrir sig. 
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11. Gjaldkeri leggur fram reikninga HSÍ 

Arnar Þorkelsson, gjaldkeri stjórnar, steig í pontu til að fjalla um reikninga sambandsins. 

Arnar útskýrði að ársreikningurinn samanstæði af rekstrarreikning, efnahagsreikning, 

sjóðsstreymi og svo skýringum og sundurliðun. Ársreikninginn sjálfan var að finna í 

þinggögnunum og vildi Arnar skauta yfir það helsta. Sýna hvernig fjárhagur sambandsins væri 

byggður og hvernig hann hafi þróast undanfarin ár. Hann sagði þetta sérstaka ár hafa reynt á 

starfsfólkið á skrifstofunni í fjármálum og það væri gleðilegt að geta sýnt jákvæða 

rekstrarniðurstöðu. Rekstrartekjur sambandsins árið 2020 voru um 250 milljónir. Þær lækkuðu 

reyndar um 41 milljón en það jákvæða var að á sama tíma lækkuðu rekstrargjöldin um 81 milljón 

og voru um 196 milljónir. Hagnaður sambandsins var því um 53 milljónir á árinu. Arnar sagði það 

virkilega vel af staðið. Í takt við betri afkomu og stöðu sambandsins voru fjármagnsliðir jákvæðir 

í fyrsta sinn í þónokkurn fjölda ára. Það sem væri kannski ánægjulegast við niðurstöðuna væri að 

sambandið hafi haldið í sína styrktaraðila. HSÍ sýndi gríðarlegt aðhald í rekstri og ástæðan fyrir 

því að rekstrargjöldin voru ekki með eins há á árinu var að töluvert færri landsleikir fóru fram og 

þá sérstaklega hjá yngri landsliðunum. 

Stefna sambandsins er meðal annars að standa vel að aðildarfélögunum og Arnar sagði það 

ánægjulegt að HSÍ hafi getað styrkt aðildarfélögin um samtals 13 milljónir króna á árinu í formi 

endurgreiðslna á mótakostnaði. Samhliða því voru settir töluverðir fjármunir hjá sambandinu í 

útbreiðsluverkefni. Annars vegar í átak með Bónus í janúar í kringum EM, og hins vegar í Breytum 

leiknum. 

Rekstrarreikningurinn sýnir hvaðan tekjur HSÍ komu á síðasta ári. Tveir stærstu tekjuliðirnir voru 

annars vegar styrkir frá ÍSÍ og Lottó, og hins vegar styrkir frá aðrir almennir styrkir. Styrkir frá ÍSÍ 

og Lottó lækkuðu um 5 milljónir á milli ára, en voru samt sem áður um 37% af heildartekjum 

sambandsins. Það skýrist að mestu leyti af því að afrekssjóðurinn lækkaði árið 2020 um 10 

milljónir en á sama tíma þá hækkuðu Lottó tekjurnar okkar um 5 milljónir. Styrkir frá 

styrktaraðilum stóðu í stað og sagði Arnar það gífurlega jákvætt í því árferði sem hefur verið í 

samfélaginu. Mikil vinna hafi farið fram hjá starfsmönnum sambandsins og stjórn við að tryggja 

fjármunina og ánægjulegt sé að sjá að upphæðir styrktaraðila hafi staðið í stað á þessum tíma. 

Liðurinn aðrar tekjur féll verulega á milli ára og var 29 milljónir árið 2020 en 60 milljónir árið á 

undan. Helstu skýringinuna sagði Arnar vera þá að undir þennan lið falli endurrukkaður kostnaður 

vegna yngri landsliða og þar sem verkefni þeirra lögðust niður að mestu leyti á síðasta ári að þá 

féll sá liður niður. Það væri kannski sá stóri einstaki liður sem skýri tekjufall ársins. Þá sagði Arnar 

að tekjur af landsleikjum hafi fallið á milli ára í samræmi við færri verkefni og tekjur af mótahaldi 

sömuleiðis.  

Næst fór Arnar yfir skiptinguna á rekstrarkostnaði sambandsins á síðasta ári. Um 40% af 

útgjöldum sambandsins fór í rekstur landsliða. Engu að síður lækkaði sá liður um 86 milljónir á 

milli ára og hefur oft verið hærri. Arnari fannst rétt að nefna að þetta væri beinn kostnaður við 

landsliðin og svo væri annar liður, laun og launatengd gjöld, sem væri 30% af kostnaði 
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sambandsins og hluti af þeim kostnaði færi í að sinna afreksstarfinu. Það væri jákvætt að laun og 

launatengd gjöld lækkuðu líka á milli ára. Mótakostnaður hækkaði á milli ára, upp í 36 milljónir, 

og þar væri tvennt sem skýri hækkunina. Annars vegar að þarna kæmi endurgreiðslan á 

mótakostnaði sem náðist að styðja félögin með og í öðru lagi væri þarna kostnaður vegna 

útbreiðsluverkefna. Almennt leggur HSÍ um 20 milljónir króna í mótakostnað á hverju ári til að 

reka mót á vegum sambandsins, að sögn Arnars. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður hækkaði um 

2 milljónir á milli ára. Þar vóg mest kaup á skrifstofubúnaði sem HSÍ réðst í á síðasta ári en annar 

rekstrarkostnaður lækkar á milli ára. Undir þessum lið er einnig námskeiðakostnaður og árið 2019 

var MasterCoach þannig að kostnaður vegna þess var inni þá en ekki á síðasta ári. 

Á efnahagsreikningnum sást að eignir voru samtals 57 milljónir í lok árs 2020. Stærstu liðirnir sem 

Arnari fannst vert að nefna voru viðskiptakröfur upp á tæpar 14 milljónir sem voru óbreyttar á 

milli ára og kröfur á félög í góðum farvegi. Á sama tíma voru viðskiptakröfurnar bara almennar 

viðskiptakröfur sem myndu innheimtast og væru bara vegna almennrar starfsemi. Aðrar 

skammtímakröfur voru 18,5 milljón og voru að stærstu leyti fyrirfram greiddur kostnaður vegna 

HM 2021 í Egyptalandi. Arnar sagði það jákvætt að sjá að handbært fé sambandsins var komið 

upp í tæpar 25 milljónir um áramót sem er í samræmi við rekstrarniðurstöðuna. Viðskiptaskuldir 

lækkuðu um 4,5 milljón á milli ára og á þremur árum lækkuðu þær um 30,7 milljónir. Allar 

útistandandi skuldir sem voru úti um áramótin voru bara almennar viðskiptaskuldir sem voru ekki 

komnar á eindaga og því voru engar vaxtaberandi skuldir útistandandi. Aðrar skammtímaskuldir 

lækkuðu um 4,1 milljón á milli ára og Arnar sagði það skýrast að mestu leyti af fyrirfram 

innheimtum tekjum. Sambandið fái oft tekjur vegna ársins á eftir en núna um áramótin hafi það 

ekki þurft á slíkum fyrirgreiðslum að halda, þar sem fjárhagsleg staða sambandsins var sterkari í 

lok árs en oft áður.  

Arnar sagði það gleðiefni að eigið fé sambandsins væri loksins orðið jákvætt. Unnið hafi verið að 

því markmiðið í fjölmörg ár. Þá væri jákvætt eigið fé grunnforsenda fyrir því að HSÍ gæti haldið 

áfram að styrkja félögin og mæta áföllum sem sambandið geti orðið fyrir. Til að geta tekið á sig 

sveiflur þurfi peninga. Arnar sagði það jákvætt að sjá sambandið í þeirri stöðu. Auk þess búi árið 

2021 yfir gífurlegri óvissu eins og sjáist í fjárhagsáætlun ársins. Mikil óvissa væri um hvað 

afreksverkefni muni kosta. Dýrt væri að fara í flug, halda uppi sóttvörnum og vera með lið í 

einangrun. Hluti af ástæðunni fyrir því að afkoma ársins 2020 væri jafn góð og raun bæri vitni 

væri að verkefnum var frestað til ársins 2021 og því væri gífurleg óvissa á rekstri sambandsins 

fyrir árið 2021. Arnar sagði það þó jákvætt að sambandið væri komið réttu megin við núllið og 

gæti sett peninga í útbreiðsluverkefni og styrkt afreksstarfið enn frekar. Einna helst þá að taka 

fyrstu skrefin í þá átt að styðja við bakið á yngri landsliðunum með því að koma til móts við 

leikmenn svo að þeir þurfi ekki að borga svona gífurlega stóran hluta af kostnaðinum. Arnar 

vonaði að það gæti byrjað strax í sumar. 
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12. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga. Reikningar lagðir fram til samþykkis 

Þingforseti bauð orðið laust fyrir umræðu um skýrslu stjórnar og reikninga. 

Þórir Haraldsson, þingfulltrúi Selfoss, bað um orðið. 

Þórir byrjaði á því að þakka stjórn HSÍ og félögunum í landinu, formönnum og stjórnendum fyrir 

samstarfið á liðnu ári. Það væri margs að minnast þar en ekki síst að þetta hafi verið ár breytinga 

þar sem hreyfingin öll hafi þurft að hafa mjög gott og náið samband og samráð. Þó að kannski 

ekki allir hafið verið sammála þá sagði Þórir að alltaf hafi náðst niðurstaða sem allir hafi getað 

sætt sig við. Reyndar hafi verið mismikil ánægja með niðurstöður síðasta árs en það væri bara 

svoleiðis. Hann lýsti yfir sérstakri ánægju með peningamálin og niðurstöðu hjá HSÍ. Það væri algjör 

forsenda fyrir því að hægt væri að starfa, að peningamálin væru í lagi. Það væri bara ekki hægt 

að ljúka þessu án þess að þakka starfsfólki HSÍ og framkvæmdastjóra og öðru starfsfólki fyrir mjög 

gott samstarf og þrekvirki við erfiðar aðstæður, bæði innanlands og erlendis, í þessu 

sóttvarnarrugli sem hafi verið í gangi. Þórir tók fram að hann væri alls ekki að gagnrýna 

starfsmenn HSÍ þegar hann orðaði þetta svona. Þetta hafi bara verið alveg ótrúlegar áskoranir 

sem allir hafi þurft að takast á við. Hann taldi að hreyfingin sem heild þyrfti að hafa í huga 

niðurstöðu þeirra á Selfossi sem væri að starfsfólk félagsins og starfslið væri alveg geysilega mikils 

virði við þær aðstæður sem uppi væru. Að svona verkefni sem hreyfingin hafi verið að fást við í 

þessum sóttvarnarmálum, svo sem sóttvarnarfulltrúar, sótthreinsanir, breytingar út og suður, 

fram og til baka, það væri eiginlega orðið óframkvæmanlegt með sjálfboðavinnu. Það væri bara 

staðreynd sem horfast þyrfti í augu við.  

Nokkrum atriðum vildi Þórir þó vekja athygli á sem betur mættu fara, sérstaklega í sambandi við 

covid. Hann sagði það alveg rétt að ríkisvaldið hafi komið til fjárhagsaðstoðar við 

íþróttahreyfinguna með rausnanlegum hætti en það næði því miður mjög skammt. Hann sagði 

hreint út að það væri ekki rétt að náðst hafi að tryggja rekstrarafkomu íþróttahreyfingarinnar í 

landinu. Það væri bara vitleysa. Rosalega mikið tekjufall væri hjá félögunum og verulegir 

rekstrarörðugleika, allavega innan handboltans. Hann tók sem dæmi að á Selfossi hafi náðst að 

skila hagnaði í rekstri undanfarin fjögur ár. Samt væri félagið í mjög miklum vandræðum núna. 

Reksturinn væri mjög erfiður, það væri mjög þungt framundan og það væri ekki af því að félagið 

væri með einhvern uppsafnaðan halla. Þórir taldi að þetta væri staðan mjög víða. Hann gagnrýndi 

þá taktík sem íþróttahreyfingin hafi notað gagnvart stjórnvöldum í covid. Sagði hann að fólk í 

hreyfingunni, stuðningsfólk, stuðningsaðilar og styrktaraðilar spyrði  ‚bíddu hvar er 

íþróttahreyfingin‘ og ‚það heyrist ekkert frá henni‘. ‚Hvar er handboltahreyfingin‘ ‚það heyrist 

ekkert frá henni‘. Þórir tók fram að hann væri ekki að gagnrýna endilega það sem hafi verið sagt 

eða gert en það væri hans skoðun að þarna hafi verið gengið of skammt. Að sýnilegur þrýstingur 

hafi skilað öðrum árangri gagnvart stjórnvöldum. Það væri hægt að rekja þess dæmi. Núna væri 

komið að því annað árið í röð að aðaluppskerutími og tekjuöflunartími handboltafélaganna væri 

sleginn út af borðinu. Bara núllað út. Þrátt fyrir að mögulega væri hægt að hefja æfingar fljótlega 

þá væri þriggja vikna stopp og nánast útilokað að áhorfendur megi mæta á úrslitaleiki 

Íslandsmótsins. Uppskeruhátíðirnar hjá yngri flokkunum væru að detta út hver á fætur annarri. 
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Útlit væri fyrir tekjulausu tímabil með miklum útgjöldum. Og ekki hafi heyrst orð á opinberum 

vettvangi frá HSÍ um það. Ekki eitt. Um þá erfiðleika sem væru framundan. Þóri fannst ekki ráðlegt 

að fara í fulla úrslitakeppni við slíkar aðstæður. Það myndi aðeins bæta kostnaði á félögin. Hugsa 

þyrfti um hvernig hreyfingin kæmi út úr þessu ári og inn í næsta ár. Áskoranirnar framundan væru 

rosalega erfiðar og Þórir taldi að mörg félög eða flest félögin væru í mjög erfiðri stöðu. Þau hafi 

kannski verið að bera sig vel en þegar þau myndu svo missa út tekjuöflunartímabilið, misstu þau 

líka út sýnileikann. Félögin gætu misst út sambandið við sjálfboðaliðana og sýnileika 

styrktaraðilana sem kaupa auglýsingar í hús, á búninga og svo framvegis. Þórir sagði að þetta ætti 

eftir að verða mjög erfið staða og vildi því að umræðan væri tekin í hreinskilni og að haldið yrði 

mjög vel á spilunum. 

Þórir tók undir orð formanns stjórnar HSÍ að handboltinn í heild ætti bjart framundan. Hins vegar 

minnti hann hreyfinguna á að horfa í eigin barm og „ég ætla bara að halda áfram að vera aðeins 

leiðinlegur,“ sagði hann. Talað hafi verið um vandamál kvennahandboltans, að það þurfi að fjölga 

liðum og bæjarfélögum en Þórir gagnrýndi harðlega vinnubrögð þjálfara og formanna félaga 

þegar kæmi að leikmannamálum. Dæmi væru um að samningsbundnir leikmenn á aldrinum 15-

16 ára fengju símtöl frá þjálfurum og formönnum félaga með gylliboð um að koma til annara 

félaga. Þetta væru börn, sagði Þórir og endurtók sig til að leggja áherslu á orð sín. Honum fannst 

handboltahreyfingin þurfa að horfa í eigin barm og viðurkenna að þetta væru ekki vinnubrögð 

sem hreyfingin vildi halda.  

Að lokum endurtók Þórir að hreyfingin væri á réttri leið og það að fjárhagur HSÍ væri kominn á 

réttan kjöl velti rosalega stórum steini frá og gæti lagað leiðir framundan. 

Þingforseti bauð orðið aftur laust.  

Formaður, Guðmundur B. Ólafsson, fékk orðið. 

Guðmundur þakkaði Þóri fyrir hans inntak í umræðuna. Hann var sammála um að það má alltaf 

gera betur. Hins vegar taldi hann sig geta fullyrt að enn væri verið að vinna í fjármálum og 

styrkjum gagnvart ríkisvaldinu inn í íþróttahreyfinguna. Sú vinna væri unnin undir forystu ÍSÍ 

vegna þess að það gætu ekki allir verið þar bankandi á dyr. Sú vinna væri því stöðugt í gangi. Ýmiss 

úrræði stæðu íþróttafélögum fyrir dyrum eins og lokunarstyrkir og slíkt ef menn sýndu fram á 

tekjufallið og bað Guðmundur alla um að kynna sér það sem væri í boði og endilega sækja um 

það og tryggja handboltahreyfingunni sem mest af því framlagi sem menn gætu fengið. Varðandi 

það hvað HSÍ ætti að vera sýnilegt í umræðunni varðandi þessa hluti sagði Guðmundur að tekin 

hafi verið sú ákvörðun, hvort sem hún væri rétt eða röng, að fylkja okkur á bak við ÍSÍ sem 

forystuaflið gagnvart stjórnvöldum og teldi stjórn HSÍ það samstarf hafa verið farsælt. 

Guðmundur sagðist ekki vera maður mikilla orða um það að vera að gaspra um eitthvað sem 

menn hefðu kannski ekki nógu mikið vit á, eins og varðandi þessar sóttvarnarreglur og annað 

slíkt. Þá sagði hann ekki víst að svoleiðis umræða, að maður sé í fjölmiðlum og gagnrýna þessa 

hluti, skili neitt rosalega miklu. Hann hélt jafnvel að slík umræða gæti skaðað 

handboltahreyfinguna af því að það væri mikill einhugur meðal þjóðarinnar á bak 
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sóttvarnarreglurnar. Þrýstingurinn væri sannarlega fyrir hendi. HSÍ væri í beinu sambandi við 

ráðuneytið. Sambandið væri að reyna að þrýsta á hluti þar til þess að reyna að fá þá í gegn, og þó 

svo að það færi kannski ekki hátt þá væri HSÍ að beita þessum þrýstingi með öðrum 

sérsamböndunum. Sent hafi verið bréf með körfuknattleikssambandinu og 

knattspyrnusambandinu til þess að þrýsta á þessar niðurstöður. Guðmundur ítrekaði að hans 

skoðun væri sú að það að vera á einhverjum forsíðum í blöðum eða á vefmiðlum til að gagnrýna 

sóttvarnarstefnuna myndi ekki skila neinum árangri. Þá hvatti hann félögin til að leita allra leiða, 

allra möguleika sem í boði væru varðandi fjárstyrki og sagði að sambandið myndi sannarlega 

halda áfram að þrýsta á að fá eins mikið bætt og kostur væri. Guðmundur sagði það vera alveg 

rétt sem Þórir sagði að úrslitakeppnin myndi hugsanlega leiða til enn meiri íþyngingar fyrir félögin 

ef áhorfendur fengju ekki að mæta. Litlar líkur væri á því að áhorfendur yrðu leyfðir en finna þyrfti 

bara þá leið sem væri hagkvæmust fyrir alla og ákveða, hvernig ljúka ætti mótinu.  

Að lokum þakkaði Guðmundur Þóri fyrir umræðuna og sagði að öll jákvæð gagnrýni væri góð. 

Fleiri báðu ekki um orðið. 

Þingforseti opnaði fyrir rafræna kosningu um skýrslu stjórnar og ársreikning síðasta árs. Opið var 

fyrir atkvæði í 5 mínútur. 

Skýrsla stjórnar og ársreikningur síðasta árs voru samþykkt samhljóma. 

 

13. Stjórn HSÍ leggur fram fjárhagsáætlun HSÍ, þar með talið þátttökugjöld, fyrir næsta 

starfsár 

Þingforseti bauð Arnar Þorkelsson upp í pontu til að kynna fjárhagsáætlun næsta árs. 

Sem hluta af fjárhagsáætlun lagði Arnar fram mótagjöld fyrir tímabilið 2021-2022. Tillagan um 

þátttökugjöld var óbreytt frá fyrra ári.  

Fjárhagsáætlun sambandsins hljóðaði upp á að sambandið myndi skila hagnaði upp á tæpar 2 

milljónir á komandi ári. Eins og komið hefur fram er árið 2021 mikið óvissuár og sagði Arnar að 

erfitt væri að áætla hverjar tekjurnar yrðu sem og kostnaðurinn í kringum afreksstarf HSÍ. Óvíst 

væri hvaða verkefni myndu fara fram og áfallinn kostnaður væri núþegar orðinn hár, bæði vegna 

HM í Egyptalandi og þeirra landsliðsverkefna sem þegar hefðu farið fram.  

Þingforseti lagði til að fjárhagsáætluninni yrði vísað til fjárhagsnefndar.  

Engin andmæli bárust. 

Fjárhagsáætlun var vísað til fjárhagsnefndar. 
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14. Tillögur um breytingar á lögum teknar til afgreiðslu 

Róbert Geir Gíslason, framkvæmdastjóri HSÍ, steig í pontu og kynnti tillögur um breytingar á 

lögum. 
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Þingforseti lagði til að þingskjölum yrði öllum í heild sinni vísað til laga- og allsherjarnefndar til 

umfjöllunar í þinghléinu. 

Engar athugasemdir bárust 

Tillögum til breytinga á lögum var vísað til allsherjar- og laganefnar. 

 

15. Teknar til umræðu aðrar tillögur og önnur mál, sem hafa borist til stjórnar 

Stjórninni bárust engar tillögur eða önnur mál að þessu sinni. 

 

 ----- Þinghlé meðan þingnefndir starfa ------ 

 

Þingforseti bauð þingfulltrúa velkomna aftur eftir hlé og óskaði eftir uppfærðri stöðu frá 

kjörbréfanefnd.  

Kjartan Vídó Magnússon steig í pontu og fór aftur yfir mætingu þingfulltrúa. Hann sagði að 

kjörbréfanefnd myndi svo fara yfir tölurnar og láta þingforseta vita um fjölda atkvæða. 

 

16. Álit þingnefnda og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær 

Þingforseti bauð Arnar Þorkelsson upp í pontu til að gera grein fyrir störfum fjárhagsnefndar. 

Arnar þakkaði þeim sem mættu í fjárhagsnefnd fyrir góðar umræður. Það var samróma álit 

nefndarinnar að leggja fram fjárhagsáætlun og mótagjöld næsta árs á óbreyttu formi. 

Þingforseti lagði fjárhagsáætlun fram til samþykktar og opnað var fyrir rafræna kosningu í þrjár 

mínútur. 

Fjárhagsáætlun næsta árs var samþykkt samhljóða. 
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Guðmundur B. Ólafsson kynnti störf allsherjar- og laganefndar. Hann kynnti allar tillögurnar áður 

en greitt var atkvæði um þær og gaf svo þingforseta orðið. 

Þingforseti fór yfir framkvæmd kosningu þingskjalanna. Opið var fyrir atkvæði í 3 mínútur fyrir 

hverja tillögu og þingforseti stýrði atkvæðagreiðslunni og kynnti niðurstöður fyrir hvert þingskjal 

jafnóðum. 

Þingskjal nr. 4 

Lagt til að það yrði samþykkt óbreytt. 

Þingskjal 4 var samþykkt með 52 atkvæðum.  

Þingskjal nr. 5 

Lagt til að það yrði samþykkt óbreytt. 

Þingskjal 5 var samþykkt með 48 atkvæðum.  

Þingskjal nr. 6 

Lagt til að það yrði samþykkt óbreytt. 

Þingskjal 6 var samþykkt með 50 atkvæðum. 

Þingskjal nr. 7 

Lagt til að það yrði samþykkt óbreytt. 

Þingskjal 7 var samþykkt með 45 atkvæðum gegn 2 atkvæðum. 

Þingskjal nr. 8 

Lagt til að það yrði samþykkt óbreytt. 

Þingskjal nr. 8 var samþykkt með 54 atkvæðum.  

Þingskjal nr. 9 

Mikil umræða skapaðist í nefndinni um stöðu kvennahandboltans í dag. Í ljósi þeirrar umræðu 

lagði stjórn HSÍ fram frávísunartillögu. 

Frávísunartillaga frá stjórn HSÍ hljóðar svo: Stjórn HSÍ leggur til að breytingu á þingskjali 9 verði 

vísað frá og að tillögunni að öðru leyti verði vísað til stjórnar til umfjöllunar um stöðu 

kvennahandboltans og skipuð nefnd þar um. 

Guðmundur sagði það einföldustu leiðina að vísa skjalinu frá og gefa stjórninni boltann um að 

taka upp alvöru umræður um stöðu kvennaboltans. Fram hafi komið í umræðu nefndarinnar að 

kjarninn í tillögu HK væri að opna á umræðu um stöðu kvennahandboltans. Guðmundur hrósaði 

þeim fyrir að vekja máls á stöðunni. 
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Niðurstaða allsherjar- og laganefnd var að vísa tillögu HK frá með þeim formerkjum að stjórnin 

tæki við því. 

Áður en þingforseti bar frávísunartillöguna undir atkvæði bauð hann orðið laust fyrir umræður. 

Engin bað um orðið. 

Þingforseti bar upp frávísunartillögu stjórnar til samþykktar. 

Frávísunartillaga stjórnar var samþykkt með 47 atkvæðum gegn 5 atkvæðum. 

Ekki var því þörf á að kjósa um þingskjal nr. 9. 

Þingskjal nr. 10 

Lagt til að það yrði samþykkt óbreytt. 

Þingskjal nr. 10 var samþykkt með 43 atkvæðum gegn 2 atkvæðum. 

 

17. Önnur mál 

Þingforseti bauð orðið laust. Enginn kvað sér hljóðs. 

Engin önnur mál voru á dagskrá. 

 

18. Kosning stjórnar 

Kosið var í fimm embætti í stjórn, hvert um sig til tveggja ára. 

Í eftirfarandi fjögur embætti var aðeins einn frambjóðandi um hverja stöðu og töldust þeir því 

allir sjálfkjörnir. 

• Framboð til formanns HSÍ:     Guðmundur B. Ólafsson 

• Framboð til varaformanns HSÍ:    Davíð B. Gíslason 

• Framboð til formanns landsliðsnefndar karla:  Páll Þórólfsson 

• Framboð til formanns markaðs- og kynningarnefndar: Jón Viðar Stefánsson 

Tvö framboð bárust til formanns fræðslu- og útbreiðslunefndar HSÍ: 

• Daði Hafþórsson 

• Inga Lilja Lárusdóttir 

Þingforseti bauð þeim að ávarpa þingið áður en kosning hófst. Inga Lilja bað um orðið. 

Inga kynnti sig með fullu nafni og sagðist vera 46 ára gömul frá Akureyri. Nú væri hún gift, tveggja 

barna móðir og byggji í Mosfellsbænum. Hún hefur starfað sem fjármálastjóri Vélfangs síðustu 4 

ár. Áður vann hún sem aðalbókari Háskólans í Reykjavík í 15 ár. Inga spilaði handbolta með Þór 
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upp alla yngri flokkana og með meistaraflokki KA/Þór þegar það var að byrja. Hún var formaður 

handknattleiksdeildar Aftureldingar í 10 ár ásamt því að vera formaður barna- og unglingaráðs í 

7 ár. Þá stofnaði hún, ásamt Einari Andra og Ásgeiri Sveinssyni, handboltaakademíu við FMOS 

árið 2015. Inga sat í varastjórn HSÍ síðastliðin þrjú ár. Á síðasta ársþingi var kallað eftir því að fleiri 

konur kæmu inn í aðalstjórn og þess vegna ákvað Inga að bjóða fram krafta sína að þessu sinni. 

Að lokum sagðist hún hafa brennandi áhuga á handbolta og hafi verið í kringum hann í um 40 ár 

sem leikmaður, móðir leikmanns, starfsmaður, formaður deildar og stjórnarmaður. 

Daði Hafþórsson bað ekki um orðið. 

Þingforseti opnaði fyrir rafræna kosningu í sæti formanns fræðslu- og útbreiðslunefndar HSÍ. 

Niðurstöður kosninganna voru sem hér segir: 

• Daði Hafþórsson hlaut 9 atkvæði. 

• Inga Lilja Lárusdóttir hlaut 42 atkvæði. 

Inga Lilja Lárusdóttir var því réttkjörinn formaður fræðslu- og útbreiðslunefndar HSÍ til næstu 

tveggja ára. 

Framboð til varastjórnar HSÍ til eins árs: 

• Alfreð Örn Finnsson 

• Guðmundur Þór Jónsson 

• Hrafnhildur Ósk Skúladóttir 

Töldust þau öll sjálfkjörin. 

 

19. Kosning 2 skoðunarmanna og 2 til vara 

Tilnefndir tveir skoðunarmenn reikninga voru: 

• Magnús Gunnar Erlendsson 

• Theódór Ingi Pálmason 

Til vara voru tveir eftirtaldir skoðunarmenn tilnefndir: 

• Guðmundur Frímannsson 

• Jón Gestur Viggósson 

Engin mótframboð eða aðrar tillögur bárust. 

Tilnefndir tveir skoðunarmenn og tveir varaskoðunarmenn töldust allir réttkjörnir. 
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20. Kosning í dómstóls HSÍ, 3 aðaldómarar og 3 til vara, allir löglærðir 

Þingforseti bað Davíð B. Gíslason, varaþingforseta, að taka við stjórn þingisins vegna þess að hann 

gaf sjálfur kost á sér í dómstól HSÍ. 

Tilnefndir þrír aðaldómarar í dómstól HSÍ voru: 

• Bjarki Þór Sveinsson 

• Grímur Sigurðsson 

• Sigurður Smári Hilmarsson 

Þrír varamenn í dómstól HSÍ voru tilnefndir: 

• Bergþóra Sigmundsdóttir 

• Eiríkur Elís Þorláksson 

• Guðmundur Þór Jónsson 

Engar athugasemdir né aðrar tillögur bárust. 

Þau töldust öll réttkjörin sem dómarar í dómstól HSÍ. 

 

21. Kosning í áfrýjunardómstól HSÍ, 3 aðaldómarar og 3 til vara, allir löglærðir 

Tilnefndir þrír aðaldómarar voru: 

• Gunnar Jónsson 

• Jóhannes Albert Sævarsson 

• Þorsteinn Einarsson 

Tilnefndir þrír varadómarar voru: 

• Benedikt Bogason 

• Guðjón Marteinsson 

• Þorsteinn Einarsson 

Engar athugasemdir né aðrar tillögur bárust. 

Töldust þeir allir réttkjörnir í áfrýjunardómstól HSÍ 

 

22. Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ 

Samkvæmt venju lagði þingforseti fram þá tillögu að vali á fulltrúum á íþróttaþing yrði vísað til 

stjórnar. Engar athugasemdir eða aðrar tillögur bárust. Þingforseti lagði tillöguna fram til 

samþykktar. 
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Samþykkt samhljóða að val á fulltrúum á íþróttaþing ÍSÍ yrði sett í hendur stjórnar HSÍ. 

 

23. Þingslit 

Þingforseti gaf nýkjörnum formanni, Guðmundi B. Ólafssyni, orðið til að slíta þinginu. 

Guðmundur taldi þingið hafa gengið vel þrátt fyrir að það hafi verið haldið með óhefðbundnum 

hætti. Verkefnin framundan væru ær, meðal annars að taka ákvörðun um hvernig ljúka ætti 

mótinu þetta tímabilið. Síðan væru þau verkefni sem meðal annars voru rædd á þinginu, um 

stöðu kvennahandboltans og framtíðarskipulag hans. Jafnframt hvernig væri hægt að fjölga 

iðkendum í handboltanum á þessu núna næstum 100 ára afmæli handboltans á Íslandi sem væri 

núna þessi ár 2021-2022. Guðmundut vænti góðs samstarfs áfram og þakkaði þingfulltrúum góða 

þingsetu og sagði þinginu slitið. 

Þingi slitið. 


