
65. ÁRSÞING ÍBA 
  27. APRÍL 2022 
     

 
 

 

 

 

Vísað til:    Laganefndar     Fjárhagsnefndar     Allsherjarnefndar     
 

 

 

Tillaga um breytingar á reglugerð um Íþróttamann 
Akureyrar 

Flutningsaðili: Stjórn ÍBA 
 
 

65. Ársþing ÍBA, haldið 27. apríl að Jaðri samþykkir eftirfarandi breytingar á reglugerð ÍBA um 
Íþróttamann Akureyrar: 
 

Gildandi reglugerð 
 

REGLUGERÐ UM ÍÞRÓTTAMANN 

AKUREYRAR 

 

1. grein 

Velja skal íþróttakarl og íþróttakonu til 

titilsins Íþróttamaður ársins á Akureyri. 

 

2. grein 

Titilinn íþróttamaður Akureyrar skal að 

jafnaði veita íþróttamönnum 16 ára eða 

eldri. 

 

3. grein 

Íþróttamaður ársins getur einungis orðið sá 

er keppt hefur með aðildarfélagi ÍBA á liðnu 

ári. 

 

4. grein 

Íþróttamaður ársins skal valinn eftir árangri 

í íþróttagrein sinni og framkomu jafnt í 

keppni sem utan vallar.  Aðildarfélög ÍBA 

senda inn tilnefningar til kjörs um 

Íþróttamann Akureyrar. Æskilegt er að 

félögin tilnefni bæði íþróttakarl og 
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íþróttakonu. Hafi margir aðilar innan félags 

náð framúrskarandi árangri og verið til 

fyrirmyndar í sinni grein mega félögin senda 

inn fleiri tilnefningar. 

 

5. grein 

Stjórn Afrekssjóðs Akureyrar velur 10 

einstaklinga af hvoru kyni úr innsendum 

tilnefningum. Stjórn og framkvæmdastjóri 

ÍBA, Frístundaráð, deildarstjóri 

íþróttadeildar og starfsmaður ÍSÍ á Akureyri, 

velja íþróttakarl og íþróttakonu ársins eftir 

úrvinnslu tilnefninga af stjórn Afrekssjóðs 

Akureyrar.  Einnig hafa fjölmiðlar sem 

staðsettir eru á Akureyri og fjalla um íþróttir 

rétt til þátttöku í valinu. 

 

6. grein 

Valið fer þannig fram að hver aðili hefur 58 

stig til umráða fyrir hvort kyn og skal velja 

10 einstaklinga í aðskildri kosningu í 

samræmi við eftirfarandi stigatöflu.  

Stigahæsti íþróttakarl og stigahæsta 

íþróttakona skulu krýnd Íþróttamenn ársins 

á Akureyri. 

 

1. sæti 12 stig 

2. sæti 10 stig 

3. sæti 8 stig 

4. sæti 7 stig 

5. sæti 6 stig 

6. sæti 5 stig 

7. sæti 4 stig 

8. sæti 3 stig 

9. sæti 2 stig 

10. sæti 1 stig 
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tilnefningum. Stjórn og framkvæmdastjóri 

ÍBA, FrístundaráðFræðslu- og lýðheilsuráð, 
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verða ofar í verðlaunaröð sem oftar hlýtur 
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7. grein 

Val íþróttamanns ársins skal birt í 

janúarmánuði næsta árs. 

 

8. grein 

Undirbúningsnefndin tekur til starfa einum 

mánuði fyrir útnefningu. 

 

Samþykkt á formannafundi ÍBA 11. apríl 

2019 

 

hærri stig í kosningu.  Verði einstaklingar 

jafnir á hæstu tölu, skal telja saman 

næsthæstu tölu og koll af kolli þar til 

niðurstaða fæst í verðlaunaröð. 

 

 

7. grein 

Val íþróttamanns ársins skal birt í 

janúarmánuði næsta árs. 

 

8. grein 

Undirbúningsnefndin tekur til starfa einum 

mánuði fyrir útnefningu. 

 

Samþykkt á formannafundi ÍBA 11. apríl 

2019ársþingi ÍBA 27. Apríl 2022. 
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Tillaga um breytingar á Lottóreglugerð ÍBA  
Flutningsaðili: Stjórn ÍBA 

 
65. Ársþing ÍBA, haldið 27. apríl 2022 að Jaðri samþykkir eftirfarandi breytingar á reglugerð 
ÍBA um lottóúthlutun. 
 

 
Öll innkoma lottófjárs rennur til aðildarfélaga ÍBA sem standa fyrir barna- og unglingastarfi. 

• Greiðslum frá Lottó skal skipt milli aðildarfélag ÍBA og fer skipting eftir fjölda 
iðkanaiðkendafjölda innan hvers félags sem stundaðar eru innan sérsambanda eða 
íþróttanefnda ÍSÍ. 

• Iðkendatala miðast við fjölda iðkenda 5-19 ára hjá félögum, m.v. upplýsingar úr 
rafrænu skráningarkerfi samþykkt af ÍBANÓRA. 

• Það er ábyrgð félaganna og deilda þeirra að rétt skráning iðkenda inní NÓRA fari 
fram. 

• Úthluta skal öllum lottótekjum sem berast ÍBA hálfsárslega og miðast við 
iðkendafjölda á tveimur æfingatímabilunum í NÓRA:  

o 1. desember – 31. maí 
o 1. júní – 30. nóvember 

• Félög sem hafa ekki möguleika á barna- og unglingastarfi fá 1%. 

• Skilyrði fyrir úthlutun hvers árs er að félagið hefur hafi haldið aðalfund og skilað inn 
tilskildumin gögnum til ÍBA og ÍSÍ sbr. 5. gr. laga Íþróttabandalags Akureyrar. 

 
Ný aðildarfélög þurfa að hafa starfað í þrjú ár áður en þau eiga rétt á lottótekjum.   
 
Reglur þessar taka gildi við úthlutun Lottófjár frá og með 1. Júní 2022. 
 

Samþykkt á 65. Ársþingi ÍBA, 27. Apríl 2022. 
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Tillaga um prentun árskýrsla ÍBA  
Flutningsaðili: Stjórn ÍBA 

 
65. ársþing ÍBA, haldið 27. apríl 2022 að Jaðri samþykkir eftirfarandi tillögu um prentun 
árskýrsla ÍBA: 
 
 
Umhverfismál skipta okkur öll máli og þar getur íþróttahreyfingin lagt sitt af mörkum eins og 
aðrir. Í umhverfisstefnu ÍBA kemur m.a. fram: 

 
Að á ársþingum ÍBA, formannafundum og öðrum viðburðum sé reynt að takmarka 
notkun pappírs og leggja áherslu á rafræna upplýsingagjöf. 
 

Stjórn ÍBA leggur til að framvegis verði ársskýrslur ÍBA ekki lengur prentaðar, nema að 
lágmarks upplagi ef þurfa þykir, og hafi ársskýrslur ÍBA þess í stað aðgengilegar í rafrænni 
útfærslu á heimasíðu sinni.  
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Þakkartillaga ÍBA  
Flutningsaðili: Stjórn ÍBA 

 
 
65. ársþing ÍBA, haldið 27. apríl 2022 að Jaðri samþykkir eftirfarandi þakkartillögu ÍBA: 
 
 
Íþróttabandalag Akureyrar og aðildarfélög þess þakka Akureyrarbæ fyrir veittan stuðning til 
íþróttamála bæjarins á síðustu árum og vonast eftir áframhaldandi stuðning á þeim 
mikilvæga málaflokki í Íþróttabænum Akureyri. Ennfremur þakkar íþróttahreyfingin öllum 
þeim sjálfboðaliðum og styrktaraðilum sem hafa lagt sitt af mörkum til þess að gera 
íþróttastarfið á Akureyri eins gott og það er. Mikilvægi sjálfboðaliða og styrktaraðila er 
gríðarlegt til þess að íþróttahreyfingin geti haldið áfram að gera gott íþróttastarf betra. Þá er 
ríkisstjórn Íslands einnig þakkað fyrir mikilvægan stuðning til íþróttaheyfingarinnar vegna 
Covid-19. 
 
 
 
 
 


