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Fundarsetning
Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, setti fundinn, og bauð fundarmenn velkomna.
Góðir fundarmenn.
Ég býð ykkur velkomin til þessa 41. sambandsráðsfundar og óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs.
Fundurinn er haldinn á óvenjulegum tíma. En það er af sérstöku tilefni. Aðalmál fundarins er eins
og komið hefur fram, umræður um kosti og galla við mögulega inngöngu íþróttabandalaga í UMFÍ.
Þessi ákvörðun stjórnar UMFÍ að halda sambandsráðsfund er tekin í framhaldi af samþykkt frá 50.
sambandsþingi UMFÍ á síðasta hausti þar sem samþykkt var tillaga um að beina því til stjórnar
UMFÍ að tekið verði til skoðunar að halda aukaþing vegna inngöngu íþróttabandalaga í UMFÍ.
Ekki var yfir allan vafa hafið hvort slíkt aukaþing og það sem þar væri samþykkt, stæðist lög UMFÍ.
Stjórn UMFÍ ráðfærði sig því við lögfræðinga um málið. Með hliðsjón af vilja síðasta sambandsþings
var ákveðið að boða til sambandsráðsfundar og skoða og ræða frá sem flestum sjónarmiðum kosti
og galla við inngöngu íþróttabandalaga.
Það var tilfinning mín, eftir að hafa heyrt umræður á þinginu, að fólk hefði ekki sett sig vel inn í
málin, sett fram spurningar eða leitað skýringa um inngönguferlið. Þó voru tillögurnar sendar til
allra sambandsaðila í byrjun síðasta árs og aftur síðasta haust í gögnum vegna sambandsþingsins.

Við skulum hafa það í huga, að samtök okkar sem eru orðin 110 ára, hafa víða verið snar þáttur í
þjóðlífinu, eru í raun hluti af menningu okkar. Þennan menningarlega þátt
ungmennafélagshreyfingarinnar ber okkur að varðveita og hlúa að. Við skulum einnig hafa það í
huga að okkur ber að þróa og efla okkar hreyfingu til framtíðar. Ég er þeirrar skoðunar að okkar
hreyfing hafi margt jákvætt að bjóða, okkar samfélagi til hagsbóta. Því tel ég að stækkun
samtakanna með inngöngu íþróttabandalaganna veiti okkur möguleika á að koma betur og víðar
að jákvæðum málum í samfélaginu.
Magnús Þór Sigmundsson, sem samdi lagið „Ísland er land þitt“, sagði við mig á síðasta ári:
„Ég hef alltaf haft einhverjar taugar, góðar tilfinningar til þessarar hreyfingar. Það er eitthvað svo
mannlegt, eitthvað svo mennskt við hana”.
Þetta fannst mér mjög jákvæð umsögn um ungmennafélagshreyfinguna. Við þurfum að varðveita
svona viðmót.
Annar einstaklingur, Júlíus Hafstein, fyrrverandi formaður Ólympíunefndar Íslands, sagði við okkur
Auði um daginn:
„Það á aldrei að sameina UMFÍ og ÍSÍ. Þeir sem vilja það hafa ekki þekkingu á sögunni. Það er allt
önnur menning í þessum samtökum”.
Þarna talaði maður sem er með mikla reynslu, hefur starfað og fylgst með innan
íþróttahreyfingarinnar lengi og getur horft til baka og yfir sviðið.
Ég hef alltaf sagt að ég er ekki að vinna að því að sameina UMFÍ og ÍSÍ. Það er grasrótarinnar að
ákveða það og mér finnst ég vera að hitta fleiri og fleiri sem telja það ekki til hagsbóta.
Þessi mál og mörg fleiri þessu tengt skulum við ræða hér á fundinum, mynda okkur skoðanir
samkvæmt bestu upplýsingum og sjáum hvað dagurinn skilur eftir sig. Ég vonast eftir
málefnalegum umræðum sem byggðar eru á rökum, ekki að afstaða fólks sé útskýrð með „af því
bara“. Það lýsir ekki nægilegri íhugun á málunum.
Hér verður því ekkert ákveðið um inngöngu bandalaganna að UMFÍ. Það er gert á
sambandsþingum. Við getum hins vegar komist að sameiginlegri niðurstöðu um hvernig vinna skal
málið áfram.
Ég get ekki sett þennan fund öðruvísi en að koma inn á málefni sem hefur verið í umræðunni
undanfarið, þ.e. #metoo-byltingin. Þar hafa komið fram frásagnir af upplifunum margra kvenna
sem eru afar ljótar og ekki sæmandi okkar þjóðfélagi. Íþrótta- og æskulýðshreyfingin þarf að láta til
sín taka í þessu efni. Slík hegðun verður ekki liðin.
Ég skora á alla sem hér eru að koma fram sem ein heild og vera á varðbergi gegn kynferðislegu
áreiti og ofbeldi. UMFÍ er aðili að Æskulýðsvettvanginum, í samstarfi við Skátana, Landsbjörgu og
KFUM og KFUK. Þar eru til ferlar sem hægt er að nota til að vísa málum í farveg til fagráðs - fagráðs
sem í sitja einstaklingar með sérþekkingu. Ég hvet ykkur til að kynna ykkur þessar leiðir og einnig
að leita til Þjónustumiðstöðvar UMFÍ ef þið þurfið að leita upplýsinga varðandi slík mál.
Í ljósi þeirrar umræðu sem hefur verið í samfélaginu að undanförnu vildi ég koma þessu hér að.
Gangi okkur öllum vel í dag og höfum líka gaman.
Ég segi 41. sambandsráðsfund UMFÍ settan.

Kosnir starfsmenn fundarins
Svali H. Björgvinsson kjörinn fundarstjóri. Sigurður Óskar Jónsson og Auður Inga Þorsteinsdóttir tóku
að sér að rita fundargerð.
Svali H. Björgvinsson tók við stjórn fundarins og gaf Þóri Haraldssyni orðið.
Mál lagt fyrir fundinn: aðild íþróttabandalaga að UMFÍ
Þórir fór yfir forsögu þess að íþróttabandalög óska eftir aðgöngu að UMFÍ. Þórir sat í nefndinni sem
lagði tillögur fram fyrir sambandsþing 2017. Málið hefur þó verið rætt allar götur síðan árið 1999.
Á þingi 2015 samþykkti þingið að vinna að því að íþróttabandalögum yrði heimiluð innganga í UMFÍ.
Málið var síðan fellt á þingi 2017.
Álitamálin eru félagsleg annars vegar og efnisleg hins vegar, m.a. samsetning sambandsþing og ágóði
af lottói.
Nefndin lagði til að hámarksfjöldi fulltrúa hvers sambandsaðila á þingi yrði 10 + formaður. Núna eru
þeir 17 + formaður. Nefndin lagði einnig til að nýir sambandsaðilar fái ekkert lottó fyrr en búið er að
búa til nýjar reglur um heildarskiptingu lottótekna.
Þórir fór yfir nokkrar sviðsmyndir.
Fundarstjóri kynnti sig betur og fór yfir hvernig umræða fundarins verður. Hann benti á ýmsar
breytingar sem hafa verið gerðar í mannkynssögunni. Breytingar hafa ekki alltaf tekist vel, en aðrar
mjög vel. Fundarmönnum verður skipt í 6 manna hópa, einn stýrir umræðunni á hverju borði og einn
ritari.
Hópavinna
Fyrst fengu hóparnir tvö álitaefni til að ræða og tóku 60 mínútur í það.
1. Framtíð UMFÍ með óbreyttu skipulagi.
a. Vöxtur, útbreiðsla, staða og markmið
2. Framtíð UMFÍ með þeim breytingum sem hér eru til skoðunar.
a. Vöxtur, útbreiðsla, staða og markmið
Fulltrúar hópanna kynntu sýnar niðurstöður.
Sigurður Óskar Jónsson USÚ/UMFÍ
Þórir Haraldsson HSK
Örn Guðnason HSK/UMFÍ
Þórarinn Hannesson UÍF
Gunnar Gunnarsson UÍA/UMFÍ
Sigurbjörn Árni Arngrímsson HSÞ
Varðandi spurningu 1, þá var nefnt að hætt væri við stöðnun, fólk yrði útundan og takmörkun
tækifæra.
Hóparnir voru sammála um að stærstu kostir við þessar breytingar væru að auðveldara væri að tala
við fjárveitingarvaldið, í ljósi sterkari heildarsamtaka. Auðveldara að breiða út boðskapinn, þar sem
beint samtal yrði við fleiri.

Helgi Gunnarsson benti á að ekki hafa öll íþróttabandalög sótt um aðild.
Þórir Haraldsson, HSK sagði að gengið hefði út frá því að umsóknir þeirra sem hafa sótt um verði
teknar fyrir. Aðrar umsóknir yrðu teknar fyrir jafnóðum.
Hópavinna 2
Hóparnir fengu aftur spurningu. Hver eiga næstu skref að vera, ályktun, eða önnur leið?
Áður en umræðan hófst kom Haukur Valtýsson í pontu og greindi frá ástæðu þess að
íþróttabandalög vilja vera með. Þau vantar samstarfsvettvang. Þau vilja líka vera hluti af UMFÍ vegna
þess að þannig fengju þau betri aðgang að ríkisvaldi vegna fjármuna til reksturs. Þau myndu líka vilja
geta sótt um að halda landsmót UMFÍ. Með því að vera í UMFÍ séu þau jafnvíg héraðs- og
ungmennasamböndum.
Hópstjórar kynntu vinnu seinni hópavinnu í sömu röð og áður.
Ályktun fundarins:
41. sambandsráðsfundur UMFÍ, haldinn í Garðabæð 13. janúar 2018, samþykkir að fela stjórn UMFÍ
að halda áfram vinnu varðandi aðild íþróttabandalaga að UMFÍ. Kynning skal fara fram meðal
sambandsaðila, tímanlega fyrir sambandsþing UMFÍ 2019.
Huga skal af eftirfarandi þáttum:
Upplýsingagjöf
Samtal við íþróttabandalögin um áhuga
Samtal við ÍSÍ
Framtíðarskipulag lottóúthlutunar
Gæta hagsmuna núverandi sambandsaðila
Hvað gerist með inngöngu, framtíðarsýn (þar á meðal íþróttahéruð)
Skýrari framtíðarsýn – með aðild íþróttabandalaga
Einar Haraldsson, Keflavík hefur efasemdir um boðun þessa fundar. Hann vill meina að niðurstaða
þingsins á Hallormsstað hafi verið afdráttarlaus og hér sé verið að snúa henni við vegna óánægju
þingsins eftir atkvæðagreiðsluna.
Tillagan borin upp til samþykkis. Tillagan samþykkt með 26 atkvæðum gegn 3.
Önnur mál
#metoo
Fundarstjóri fór yfir þá umræðu sem hefur verið í gangi varðandi #metoo.
Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri lagði fram drög að ályktun.
Við, stjórnendur sambandsaðila ungmennafélagshreyfingarinnar munum bregðast við og leggja
okkar af mörkum í baráttunni gegn hvers kyns ofbeldi innan íþrótta- og
ungmennafélagshreyfingarinnar.
Valdemar Leó Friðriksson, UMSK vill að yfirlýsingar komi skýrt og hratt fram. Eitthvað samræmt
komi fram frá ÍSÍ og UMFÍ.

Guðríður Aadnegard, Helga Jóhannesdóttir, Gunnar Gunnarsson, Sigmar Helgason USVS og Ásdís
Sigurðardóttir UMSE bentu á ýmislegt sem betur mátti fara, og var orðið við því.
Tillagan samþykkt með lófataki.
Fundarslit
Formaður sleit fundi kl. 16:26
Fulltrúar á sambandsráðsfundi:
HSH
Hjörleifur K. Hjörleifsson
Þorsteinn H. Harðarson
HSV
Guðný Stefanía Stefánsdóttir var veðurteppt.
HSS
Vignir Örn Pálsson
HSÞ
Sigurbjörn Árni Arngrímsson
HSK
Guðríður Aadnegard
UÍA
Benedikt Jónsson
UÍF
Þórarinn Hannesson
USAH
Rúnar Aðalbjörn Pétursson
UMSB
Guðrún Þórðardóttir
UMSE
Ásdís Sigurðardóttir
UMSK
Valdimar Leó Friðriksson
Valdimar Gunnarsson
Magnús Gíslason
UMSS
Arnrún Halla Arnórsdóttir

USVS
Sigmar Helgason
USVH
Reimar Marteinsson
USÚ
Jóhanna Íris Ingólfsdóttir
Keflavík
Einar Haraldsson
UFA
Finnur Friðriksson
UMFG
Sigurður Enoksson
UMFK
Magnús I. Magnússon
UMFN
Ólafur Eyjólfsson
UMFF
Jón Karl Ólafsson
Guðmundur L. Gunnarsson
USK
Anna Bjarnadóttir
Umf. Vesturhlíð
Einar K. Jónsson
UMFÞ
Baldvin Hróar Jónsson
Gunnar Helgason
Stjórn
Haukur Valtýsson
Örn Guðnason
Guðmundur Sigurbergsson
Gunnar Gunnarsson
Jóhann Steinar Ingimundarson
Ragnheiður Högnadóttir
Sigurður Óskar Jónsson

Gunnar Þór Gestsson
Lárus B. Lárusson
Helga Jóhannesdóttir
Starfsfólk
Auður Inga Þorsteinsdóttir
Helgi Gunnarsson
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
Ómar Bragi Stefánsson
Sabína Steinunn Halldórsdóttir
Ragnheiður Sigurðardóttir
Guðbirna K. Þórðardóttir
Gestir
Þórir Haraldsson
Helga Guðrún Guðjónsdóttir

