
95. ársþing Ungmennasambands Dalamanna og Norður Breiðfirðinga 
 

Þingið var haldið í Dalabúð í boði Glímufélags Dalamanna þann 18. apríl 2016, kl. 18.00 

Mætt voru: Herdís Erna Matthíasdóttir, Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir, Björn Samúelsson, 

Hallfríður Valdimarsdótti, Arnar Svansson, Ingibjörg Jóhannsdóttir, Arnar Eysteinsson, 

Ingveldur Guðmundsdóttir, Heiðrún Sandra Grettisdóttir, Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir, 

Finnbogi Harðarsson, Pálmi Jóhannson, Guðbjört Lóa Þorgrímsdóttir, Berglind 

Vésteinsdóttir, Svana Jóhannsdóttir, Jóhanna Sigrún Árnadóttir, Jóhann Pálmasson, 

Guðmundur Freyr Geirsson, Þórður Ingólfsson, Svanborg Einarsdóttir, Edda 

Unnsteinsdóttir og Stefán Hrannar Dal. Gestur þingsins var Gunnlaugur Júlíusson fulltrúi 

frá framkvæmdastjórn ÍSÍ. 
 

1. Þingsetning. 

Heiðrún Sandra Grettisdóttir formaður UDN bauð þingfulltrúa og gest þingsins 

velkomna og setti þingið. 
 

2. Kosning þingforseta. 

Heiðrún Sandra stakk upp á Guðmundi Geirssyni, samþykkt. 
 

3. Kosning annarra starfsmanna þingsins.  

Heiðrún Sandra stakk upp á 2 fundarriturum, þeim Ingveldi Guðmundsdóttur og 

Svönu Hrönn Jóhannsdóttur, samþykkt. 

Heiðrún stakk upp á eftirfarandi í 3ja manna kjörbréfanefnd: Guðbjört Lóa 

Þorgrímsdóttir, Edda Unnsteinsdóttir og Björn Samúelsson, samþykkt. 

 

4. Skýrsla stjórnar  

Heiðrún formaður fór yfir starfsemi UDN ársið 2015. Félagar UDN voru alls 897 í lok 

árs 2015. 
 

5. Álit kjörbréfanefndar 

Björn Samúelsson kynnti fulltrúa aðildafélaganna. 

 

Mæting frá aðildarfélögum var eftirfarandi: 

 

Aftureldinga á rétt á 4 fulltrúnum – mætt voru: 

Herdís Erna Matthíasdóttir 

Kolfinna Ýr Ingólfsdóttir  

Björn Samúelsson 

Hallfríður Valdimarsdóttir 

 

Dögun á rétt á 3 fulltrúum – enginn mættur 
 

Ólafur Pá á rétt á 8 fulltrúum – mætt voru: 

Ingibjörg Jóhannsdóttir 

Arnar Svansson 

 

 



Stjarnan á rétt á 9 fulltrúum – mætt voru: 

Arnar Eysteinsson  

Ingveldur Guðmundsdóttir 

Heiðrún Sandra Grettisdóttir 

Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir 

 

Æskan á rétt á 7 fulltrúum – mætt voru: 

Finnbogi Harðarsson  

Pálmi Jóhannson  

Guðbjört Lóa Þorgrímsdóttir 

Berglind Vésteinsdóttir 

Svana Jóhannsdóttir 

Jóhanna Sigrún Árnadóttir 

Guðmundur Freyr Geirsson 

 

Glímufélag Dalamanna á rétt á 1 fulltrúa – mættur var: 

Jóhann Pálmasson  

 

Glaður á rétt á 5 fulltrúum – mætt voru: 

Þórður Ingólfsson  

Svanborg Einarsdóttir 

Edda Unnsteinsdóttir 

Stefán Hrannar Dal 
 

6. Ársreikningur ársins 2015 kynntur  

Ingveldur Guðmundsdóttir gjaldkeri fór yfir reikninga ársins 2015 og skýringar 

tengdar þeim. Heildarrekstrartekjur ársins voru kr. 6.016.958,- og rekstrargjöld voru 

samtals kr. 6.307.831,-. Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða var kr. -290.873,- og 

tekjuafgangur (-tap) ársins var kr. -186.961,-. Handbært fé í árslok 2015 var kr. 

5.763.258,-, viðskiptakröfur, kr. 607.170,- og skammtímaskuldir kr. 1.564.700,- 

 

7. Umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning. Reikningar bornir upp til 

samþykktar. 

Finnbogi tók til máls og ræddi um Stapavöllinn og mikilvægi þess að geta hans í 

ársreikningnum UDN. Reikningarnir voru samþykktir samhljóða. 

 

8. Ávörp gesta . 

Gunnlaugur Júlíusson gestur þingsins tók til máls. Hann skilaði kveðju frá 

forystumönnum ÍSÍ. Hann fjallaði um mikilvægi þess að það komi aðili frá þeim til að 

fá að hitta fólk á heimavelli og heyra hvað brennur á fólki vítt og breitt um landið, 

gangi, hitta fólkið  fá innsýn í starfið og hvað félagið og fólkið er að starfa við í 

hreyfingunni. Hann sagði frá starfi ÍSÍ og kynnti viðburði og heilsueflandi verkefni á 

þeirra vegum. Hann hvatti fólk til að minna á mikilvægi starfs ungmennasambanda og 

félaga í næstu þingkosningum og einnig til að minna þingmenn á að standa vörð um 

óbreytt skipulag á lottógreiðslum frá UMFÍ og ÍSÍ. Talaði um Unglingalandmótið og 

hversu mikilvægt það væri og að vel væri staðið að því. Bauð okkur velkomin á 

Unglingalandsmótið í Borgarnesi. 

Hrósaði Samvest samstarfinu, sagði að mikilvægt væri að styrkja og styðja þessa 

starfsemi. 
 



9. Íþróttamaður UDN. 

Heiðrún formaður kynnti úrslit í kosningu um íþróttamann ársins 2015.  

1. sæti með 24 stig – Vignir Smári Valbergsson (frjálsar íþróttir)   

2. sæti með 20 stig – Sindri Geir Sigurðarson (glíma)    

3. sæti með 16 stig – Inga Heiða Halldórsdóttir (hesta íþróttir)   

 

Svana framkvæmdastjóri UDN tekur að sér að afhenda Vigni bikarana. 
 

10. Tillögur lagðar fram og skipað í nefndir ef með þarf. 

 

Tillaga 1  

95. ársþing UDN haldið í Dalabúð, 18. apríl 2016 þakkar sveitastjórnum 

Dalabyggðar og Reykhólahrepps fyrir veittan stuðning á árinu. Samþykkt samhljóða. 

 

Tillaga 2 

95. ársþing UDN haldið í Dalabúð, 18. apríl 2016 leggur til að ráðin fimm 

frjálsíþróttaráð, knattspyrnuráð, sundráð, blakráð og badmintonráð verði áfram til 

undir UDN en á þessu þingi verði einungis kosnir fulltrúar í frjálsíþróttaráð og 

knattspyrnuráð. Stjórn verði heimilt að skipa fólk í önnur ráð á milli þinga ef þörf er 

á og óskir koma frá félagsmönnum um að þau hefji störf að nýju.   
 

Elísabet lagði fram eftirfarandi breytingatillögu við tillögu 2.  

95. ársþing UDN haldið í Dalabúð, 18. apríl 2016 leggur til að 

frjálsíþróttaráð,   knattspyrnuráð, sundráð, blakráð og badmintonráð verði 

lögð niður og stofnað verði íþróttaráð sem verði undir UDN. 
   

Tillaga 3 

95. ársþing UDN haldið í Dalabúð, 18. apríl 2016 samþykkir að hafa félagsgjöld 

óbreytt eða kr. 200 fyrir hvern aðila 16 ára og eldri. Samþykkt samhljóða. 

 

Tillaga 4  

95. ársþing UDN haldið í Dalabúð, 18. apríl 2016 samþykkir eftirfarandi tillögu að 

fjárhagsáætlun fyrir árið 2016.  

 

Tillaga 5 

95. ársþing UDN haldið í Dalabúð, 18. apríl 2016 hvetur sambandsaðila til að auka 

þátt umhverfisverndar í starfi sínu, til dæmis með því að framkvæma hreinsunarátök á 

sínum svæðum.                                          

 

11. Hlé: Veitingar í boði Glímufélagsins 

 

12. Afgreiðsla tillagna 

Tillaga 1  

Samþykkt samhljóða. 

 

Tillaga 2  

Umræður urðu um tillöguna fyrir hlé.  Elísabet dró breytingatillögu sína til baka.  

 

Tillaga 2 var samþykkt samhljóða óbreytt. 



 

Tillaga 3  

Samþykkt samhljóða.  

 

Tillaga 4  

Ingveldur gjaldkeri fór yfir fjárhagsáætlun fyrir árið 2016. 
  Skýr. Áætlun 2016 

 Rekstrartekjur:    
 Félagsgjöld  1 135.000 

 Framlög og styrkir (Dalabyggð - starfsstyrkur o.fl.) 2 1.310.000 

 Tekjur af Lottó  3 3.150.000 

 Aðrar tekjur (Dalabyggð v/ tómstundafulltrúa) 4 3.800.000 

 Seldur fatnaður 5 300.000 

 Rekstrartekjur alls  8.695.000 

     

 Rekstrargjöld:    

 UDN blað   0 

 Mótakostnaður 7 220.000 

 Lokahóf barna og ungmennastarfs UDN 8 250.000 

 Lauga- / Hólafjör 9 100.000 

 Framlög og styrkir  10 3.050.000 

 Laun og launatengd gjöld  11 5.100.000 

 Skrifstofukostnaður 12 400.000 

 Stjórnun og umsýsla 13 150.000 

 Rekstur áhalda og tækja   0 

 Kostnaður v/söluvarnings  6 405.000 

 Rekstrargjöld alls  9.675.000 

     

 Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða  -980.000 

     

 Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:    

 Vaxtatekjur og verðbætur 14 135.000 

 Bankakostnaður 15 -35.000 

 Samtals  100.000 

     

 Tekjuafgangur (-tap) af reglulegri starfsemi  -880.000 

     

 Tekjuafgangur (-tap) ársins  -880.000 

 

Finnbogi tók til máls og hvatti stjórn UDN til að senda frá sér árangra og úrslit móta á 

pappír þó það sé birt á netinu þar sem enn sé til fólk sem ekki notar netið. Ingveldur 

taldi að það gæti fallið undir skrifstofukostnað. 

 

Tillaga 4 samþykkt samhljóða. 

 

Tillaga 5  



Samþykkt samhljóða. 

Tillaga 6  

95. ársþing UDN haldið í Dalabúð, 18. apríl 2016 leggur til að stofnuð verði 

uppbygginganefnd sem sér um að auka fjölbreytni í íþróttum og félagsstarfi hjá UDN. 

Nefndin verður skipuð þremur félagsmönnum UDN. Stjórn UDN er falið að skipa í 

nefndina. 
       

Samþykkt samhljóða. 
 

13. Kosningar. 

Kjósa þarf formann til eins árs, gjaldkera, varaformann og meðstjórnanda til tveggja ára, 

tvo varamenn, tvo skoðunarmenn reikninga, frjálsíþróttaráð og knattspyrnuráð til eins árs.  

 

Eftirfarandi var samþykkt 

 

Stjórn UDN: 

Heiðrún Sandra Grettisdóttir formaður til eins árs 

Jóhanna Sigrún Árnadóttir varaformaður til tveggja ára 

Ingveldur Guðmundsdóttir, gjaldkeri til tveggja ára 

Herdís Erna Matthíasdóttir, meðstjórnandi til tveggja ára 

 

Til vara: 

Anna Bergling Halldórsdóttir 

Arnar Svansson 

 

Skoðunarmenn: 

Ingibjörg Jóhannsdóttir 

Svanborg Einarsdóttir 

 

Knattspyrnuráð: 

Arnar Svansson  

Vésteinn Örn Finnbogason 

Björn Samúelsson 

          Stefán Rafn Kristjánsson (varamaður) 

 

Frjálsíþróttaráð: 

Jóhanna Sigrún Árnadóttir  

Arnar Eysteinsson 

Herdís Erna Matthíasdóttir 

Rebekka Eiríksdóttir (varamaður) 

 

Fimmti fulltrúinn í stjórn er Pálmi Jóhannsson sem var kosinn ritari til 2ja ára, árið 2015. 

 

14. Önnur mál 

Svana framkvæmdastjóri tók til máls og fjallaði um sjálfboðaliðastarfið, mikilvægi þess 

og mikilvægi samvinnu allra. Hún vill efla starf UDN og hvetur fólk til að leita til sín ef 

það hefur hugmyndir eða áhuga á að leggja fram krafta sína. 

 

Arnar Eysteinsson tók til máls og fjallaði um SamVest samstarfið og fór yfir skýrslu 

SamVest en UMFÍ veitti samstarfinu hvetningarverðlaun UMFÍ á síðasta landsþingi. 



Heiðrún Sandra tók til máls og benti fundamönnum á úthlutunarreglur vegna starfsstyrkja 

frá Dalabyggð aftast í þinggögnunum. Hún óskaði er eftir umsóknum fyrir 1. júlí 2016 og 

verður styrkurinn greiddur sem næst 1. ágúst. Þetta verður nánar kynnt til formanna síðar. 

 

Gunnlaugur, gestur þingsins, tók til máls og tók undir orð Svönu varðandi 

sjálfboðaliðastarfið.  

 

Arnar Eysteinsson tók til máls og fjallaði um starf Samstarfsnefndar ungmennafélaganna 

Dögunar, Ólafs Pá, Stjörnunnar og Æskunnar. 

 

Þórður tók til máls og benti á að Dögun eigi 100 ára afmæli á næstu dögum og óskar þeim 

til hamingju, stjórnin tekur að sér að koma kveðjum til Dögunar.  
 

15. Þingslit 

Heiðrún þakkaði Glímufélaginu fyrir gott þing og góðar veitingar, þakkaði gestinum fyrir 

komuna og sleit þinginu kl. 20:15 


