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42. sambandsráðsfundur UMFÍ EFNISYFIRLIT

UMFÍ er málsvari þess að allir geti tekið þátt á sínum forsendum. UMFÍ leggur áherslu á gleðina sem felst í 
samveru, breiðri þátttöku og trúir á gildi þess að láta gott af sér leiða, bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og 
umhverfinu. UMFÍ er framsækin hreyfing, sýnir frumkvæði og vinnur að markmiðum sínum á faglegan hátt. 
Gildi UMFÍ endurspeglast í ungmennafélagsandanum sem felur í sér að bæta sjálfan sig og samfélagið um leið.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ ÁVARP FORMANNS
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ ÁVARP FORMANNS

að þátttakendur vilja að ungmennafélögin standi 
fyrir fleiri verkefnum sem hæfa ungu fólki sem vill 
æfa íþrótt, ekki eingöngu sem keppnisíþrótt eða 
afreksíþrótt. Þau vilja ekki síður viðburði fyrir þá 
sem horfa á ánægjuna og leikinn og félagsskapinn 
af því að stunda íþróttina frekar en að keppa.
 
Landsmótið á Sauðárkróki var svar við þessum 
óskum. Ég tel að Landsmótið á Sauðárkróki hafi 
komið verulega til móts við þessi sjónarmið. Á 
mótinu var lögð áhersla á lýðheilsu, þátttöku 
án hinnar hörðu keppni sem gjarnan tíðkast og 
kynningu á möguleikunum sem felast í hollri 
hreyfingu og bættri heilsu fólks. Þó var harkan ekki 
víðs fjarri Landsmótinu því að samhliða því fór 
fram Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum og  
lyftingamót.
 
Þáttakan á Landsmótinu var góð, nokkrum
tugum fleiri en áætlanir gerðu ráð fyrir og náði 
hún langt út fyrir iðkendur aðildarfélaga UMFÍ. 
Ég er sannfærður um að þátttakendum muni fjölga 
eftir því sem á líður, þegar viðburðurinn festir sig 
í sessi eins og raunin hefur orðið með öll mót 
UMFÍ. Þeir viðburðir hafa vaxið hægt og rólega.

AÐ LOKNU LANDSMÓTINU
28. Landsmót UMFÍ, sem við nefndum „Lands-
mótið“, var haldið með verulega breyttu formi 
nú í sumar. Því er rétt að horfa til baka og skoða 
hvernig til tókst. Búið er að vinna að því, nokkur 
undanfarin ár, hvernig væri hægt að breyta formi 
og áherslum frá fyrri Landsmótum og fella mótin 
meira að nútímakröfum og þörfum félaga og 
samfélagsins í dag.
 
Ég tel að mótið hafi tekist vel. Við eigum eftir 
að vinna úr ýmsum upplýsingum sem hefur 
verið aflað úr skráningum á mótið, könnunum á 
meðal þátttakenda um viðhorf til mótsins, hver 
aldursdreifing þátttakenda var, hver var þátttaka 
frá íþróttahéruðum og einnig fleiri upplýsingar. 
Þessar upplýsingar munu, meðal annarra, styðja 
ákvörðun okkar um framhald Landsmótsins.
 
Okkur, sem stóðum að undirbúningi og fram-
kvæmd mótsins, er nú ljóst eftir á að lengri tíma 
þarf til að kynna nýtt form slíkra móta. Það er 
verkefni sem mun taka einhver ár að koma til 
skila í samfélaginu og því er of snemmt að draga 
afdráttarlausar ályktanir út frá þessu eina móti 
um framtíð þess. Ég bendi á að á ráðstefnum 
UMFÍ, „Ungt fólk og lýðræði“, hefur komið fram 

 
Eitt vil ég þó nefna í þessu sambandi en það er 
að þátttaka sambandsaðila okkar var mun minni 
en reiknað hafði verið með. Það olli vonbrigðum 
og mikilvægt er að skoða ástæður þess. Ég tel að 
Landsmótið eigi framtíð fyrir sér. Það á að geta 
orðið kjölfesta sem íþróttaviðburður og lýðheilsu- 
hátíð fyrir almenning ekki síður en íþróttafólk. 
Það er mikilvægt að við ungmennafélagar tökum 
saman höndum um að kynna og efla þessi mót 
og markmið þeirra. Ég hvet til þess að öll hreyfing 
okkar standi saman að slíku verkefni. Það er  
samfélaginu til góða.
 
Ég óska öllum velfarnaðar.
 
Haukur F. Valtýsson
formaður UMFÍ
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ STJÓRN UMFÍ

STJÓRN UMFÍ 2017 – 2019

Gildi UMFÍ endurspeglast í ungmennafélagsandanum sem felur í sér að bæta sjálfan sig og samfélagið um leið.

Haukur Valtýsson
formaður 

Örn Guðnason
varaformaður 

Hrönn Jónsdóttir
ritari 

Guðmundur Sigurbergsson
gjaldkeri 

Gunnar Gunnarsson
meðstjórnandi 

Ragnheiður Högnadóttir
meðstjórnandi 

Sigurður Óskar Jónsson
varastjórn 

Gunnar Þór Gestsson
varastjórn 

Lárus B. Lárusson
varastjórn  

Helga Jóhannesdóttir
varastjórn 

Jóhann Steinar Ingimundarson
meðstjórnandi 
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ STARFSSTÖÐVAR UMFÍ

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ UMFÍ 

Þjónustumiðstöð UMFÍ er í Sigtúni 42 í Reykjavík. Í  
þjónustumiðstöðinni er haldið utan um starf UMFÍ 
og aðildarfélögum og félagsmönnum veitt ýmis 
þjónusta. Þar er einnig aðstaða til fundahalda sem 
er nýtt af ýmsum nefndum, til stjórnarfunda og 
fleiri viðburða á vegum UMFÍ sem og leigjenda í 
þjónustumiðstöð UMFÍ. 

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ 
Í þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík starfa:
 Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
UMFÍ, Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri UMFÍ, 
Jón Aðalsteinn Bergsveinsson, ritstjóri og  
kynningarfulltrúi UMFÍ, Sabína Steinunn  
Halldórsdóttir, landsfulltrúi UMFÍ, Ragnheiður 
Sigurðardóttir, landsfulltrúi UMFÍ, og  
Guðbirna K. Þórðardóttir ritari.  
 
UMFÍ rekur jafnframt þjónustumiðstöð að  
Víðigrund 5 á Sauðárkróki. Þar starfar Ómar 
Bragi Stefánsson, landsfulltrúi og framkvæmda- 
stjóri móta UMFÍ.

UMFÍ leigir aðstöðu í þjónustumiðstöðinni og 
eru samlegðaráhrif þar á milli. Þær breytingar 
urðu um mitt ár 2017 að Evrópa unga fólksins 
(EUF) flutti úr þjónustumiðstöðinni til Rannís. 
Brú – lífeyrissjóður sveitarfélaga tók á leigu 
aðstöðu í stað EUF og voru nokkrir starfsmenn 
sjóðsins með aðstöðu hjá UMFÍ fram yfir áramótin 
2018. Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra (FÁÍA) 
hafði jafnframt aðstöðu í þjónustumiðstöð UMFÍ 
fram í ársbyrjun 2018.

STARFSMENN UNGMENNA- 
OG TÓMSTUNDABÚÐANNA
Anna Margrét Tómasdóttir, forstöðumaður, 
Aron Ingi Einarsson, Dagmar Tara Eðvaldsdóttir, 
Gunnar Már Gunnarsson, Jón Valur Ólafsson, 
Jörgen Nilsson, Jóhanna Ösp Einarsdóttir (afleysing),  
Marta Sigurðardóttir, 

EFTIRFARANDI FYRIRTÆKI, 
FÉLAGASAMTÖK ERU MEÐ AÐSETUR 
Í ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ UMFÍ: 

-  Samtök markaðsfólks á Íslandi (ÍMARK)  
    Jón Þorgeir Kristjánsson er framkvæmdastjóri 
    samtakanna. www.imark.is

-   FALCOR kvikmyndaupptaka- og framleiðsla
    kvikmyndaupptaka- og framleiðsla fyrir fyrirtæki 
    og félagasamtök innan sem utan landsteina. 
    Starfsmenn eru Gunnar Örn Heimisson og  
    Davíð Kristjánsson. www.falcor.is

-  Landssamband eldri borgara (LEB) 
    Þórunn Sveinbjörnsdóttir  er formaður 
    samtakanna. www.leb.is

-   Fræðsla og forvarnir - Fræ 
    Árni Einarsson er framkvæmdastjóri Fræ

-   Æskulýðsvettvangurinn (ÆV) 
    UMFÍ er aðili að vettvanginum og flyst aðstaða
    hans á milli aðildarfélaga á nokkurra ára fresti.
     Verkefnastjóri ÆV er Sema Erla Serdar. 
     www.aev.is
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ LANDSMÓTIÐ

496 536 UMFÍ eflir þátttöku í íþróttum og hreyfingu. UMFÍ er málsvari þess að allir geti tekið þátt á sínum forsendum.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ LANDSMÓTIÐ

LANDSMÓTIÐ
Landsmótið var haldið í fyrsta sinn á Sauðár- 
króki 12.-15. júlí. Þetta var í fyrsta skiptið sem mótið 
var haldið með breyttu sniði. Samhliða því fór fram 
Landsmót UMFÍ 50+ í áttunda sinn og Meistara- 
mót í frjálsum íþróttum. Ungmennasamband 
Skagafjarðar (UMSS) var mótshaldari ásamt sveitar- 
félaginu Skagafirði.
 
Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi UMFÍ og 
framkvæmdastjóri landsmóta UMFÍ, hélt sem fyrr 
um alla þræði Landsmótsins, stýrði fjármögnun og 
undirbúningi. Verkefnastjórar voru þær Pálína Ósk 
Hraundal og Thelma Knútsdóttir, framkvæmda- 
stjóri UMSS.
 
Landsmótið hófst fimmtudaginn 12. júlí og var það 
sett með pompi og prakt daginn eftir, föstudaginn 
13. júlí. Setning Landsmótsins fór fram í Aðal- 
götunni og var henni lokað að hluta í tengslum 
við það. Við setninguna hélt Haukur Valtýsson, 
formaður UMFÍ, ávarp. Að því loknu komu fram 
Karlakórinn Heimir og hljómsveitin Albratross 
með Króksarann Sverri Bergmann í fararbroddi. 
Sauðkrækingar voru í aðalhlutverki við setninguna 
en Auðunn Blöndal og vinur hans Steindi Jr. héldu 
uppi fjörinu og kynntu skemmtikraftana til leiks. 
Þeir Auðunn og Steindi skemmtu auk þess víðar á 
Landsmótinu.
 
Boðið var upp á keppni og aðra skemmtun í um 40 
greinum og viðburðum á mótinu. Í hádeginu voru 
fyrirlestrar alla dagana með forvitnilegum erindum.
 
Á Landsmótinu voru tvær stórar kvöldskemmtanir 
laugardagskvöldið 14. júlí. Sú fyrri var veislu- og 
skemmtikvöld fyrir þátttakendur á Landsmóti UMFÍ 
50+ í íþróttahúsinu á Sauðárkróki. Þar var slegið 
upp veislu úr skagfirsku hráefni. Geirmundur 
Valtýsson sá um að gleðja veislugesti og hélt 
svo stuðinu uppi með hljómsveit sinni fram til  
klukkan 23:00.

Á SAUÐÁRKRÓKI

Það var enginn annar en diskókóngurinn Páll Óskar 
sem tók við af Geirmundi við að stýra fjörinu inn 
í nóttina. Yngra fólk var í meirihluta gesta á Palla- 
ballinu og voru um 6-700 manns í rífandi stuði.

GREINAR
Bandí, biathlon, boccía, bogfimi, brennibolti, 
bridds, crossfit, fjallahjólreiðar, fótboltapanna,  
fótbolti 3:3, frisbígolf, frjálsar íþróttir, golf, götu- 
hjólreiðar, götuhlaup, körfubolti, línudans,  
metabolic, ólympískar lyftingar, pútt, pönnuköku- 
bakstur, ringó, sandhlaup, skák, skotfimi, 
stígvélakast, strandblak, strandfótbolti, sund,  
þrautabraut.
 

LANDSMÓTSNEFND
Haukur Valtýsson, formaður - UMFÍ
Auður Inga Þorsteinsdóttir - UMFÍ
Arnrún Halla Arnórsdóttir - UMSS
Klara Helgadóttir - UMSS
Ómar Bragi Stefánsson - UMFÍ
Sigríður Svavarsdóttir - UMSS 
Þorvaldur Gröndal - UMSS
Örn Guðnason - UMFÍ

STYRKTARAÐILAR
Kaupfélag Skagfirðinga
Olís
Arion banki
Íslensk getspá
Greiðslumiðlun
 
Advania
Stálull
Vodafone
Pósturinn
Brimborg
KPMG
Lyfja

Mjólkursamsalan
CCEP
Stoð verkfræðiþjónusta
Dögun
Friðrik Jónsson byggingarverktaki
K-TAK byggingatverktaki
Frumherji
Steypustöð Skagafjarðar
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ALDURSSKIPTING ÞÁTTTAKENDA EFTIR KYNI

ALDURSDREIFING ÞÁTTTAKENDA
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ LANDSMÓTIÐ

UMFÍ vinnur markvisst að því að skapa vettvang og verkefni sem mæta þörfum landsmanna og hvetur þá til þátttöku. 
Markmiðið er að allir þjóðfélagshópar hafi aðgengi að og geti tekið þátt í fjölbreyttri hreyfingu. Ein þeirra leiða er að miðla 
upplýsingum til sambandsaðila, aðildarfélaga þeirra, þjálfara og sjálfboðaliða. 
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ 

HEFURÐU KOMIÐ ÁÐUR Á LANDSMÓT?
         Nei                         53,1%
          Já                                  46,9%
 

UPPLIFUN AF MÓTINU
Mjög góð                         35,7%
Góð                                        44,1%
Hvorki né           12,25
Annað:           7,05%
 

MYNDIRÐU MÆLA MEÐ MÓTINU VIÐ AÐRA?
           Já                          87,8%
         Nei        8%
 

LANDSMÓTIÐ

LANDSMÓTIÐ
Á SAUÐÁRKRÓKI

LANDSMÓTIÐ, KÖNNUN 
Nokkrum dögum eftir Landsmótið sendi starfsfólk UMFÍ þátttakendum mótsins 
könnun þar sem spurt var út í eitt og annað tengt mótinu.

HVAR FRÉTTIR ÞÚ AF LANDSMÓTINU?  
Frá félaginu mínu                               34,7%
Vinir sögðu frá                                  33,3%
Á samfélagsmiðlum                       32,4%
Á heimasíðu UMFÍ                14,1%
Sá auglýsingu í blaði           13,65%
Í sjónvarpi         8%
Í dagblaðagreinum           7,5%

HVERNIG FANNST ÞÉR SKRÁNINGARKERFI 
MÓTSINS?
Gott                                             43,2%
Mjög gött                     12,2%
Hvorki né       27,7%
Slæmt                8%
Mjög slæmt        6,1%
 

HVAÐ TÓKSTU ÞÁTT Í MÖRGUM GREINUM?
1-2                      61,5%
3-4                              20,2%
Engum                 11,3%
5-7                   4,2%
Annað              2,8%
 

HVERNIG FANNST ÞÉR FRAMKVÆMD 
KEPPNISGREINA TAKAST?
Mjög vel         29,6%
Vel                           44,1%
Hvorki né                 18,3%
Illa                         6,6%
Mjög illa         1,4% 

Eyjólfur og Ingibjörg og dóttir þeirra Ragnheiður 
njóta þess að hjóla saman einu sinni til tvisvar á ári. 
Þau skelltu sér saman í 65 kílómetra götuhjólreiðar 
á Landsmótinu á Sauðárkróki. „Við reynum að fara 
saman í eina hjólakeppni á ári,“ segir Ragnheiður 
sem er 27 ára og búsett í Danmörku en nældi sér í  
annað sæti í götuhjólreiðunum í flokki kvenna  
18-29 ára. Faðir hennar lenti í öðru sæti af körlum 
60 ára og eldri og var Ingibjörg í þriðja sæti í flokki 
kvenna í sama aldursflokki.
 
Þeim finnst Landsmótið frábært því þar sé hægt að 
blanda saman útilegu og íþróttum
 
Þau Eyjólfur og Ragnheiður kepptu á keppnis- 
hjólum en móðirin Ingibjörg skellti sér á fjalla- 
hjólinu í keppnina. Ekki vildi betur en svo að á  
leiðinni á Landsmótið spurði Ragnheiður móður 
sína að því í hvaða skóm hún ætlaði að keppa. 
Rann þá upp fyrir henni að hún hafði gleymt 
hjólaskónum heima. Þetta var ekki vandamál því 
hún hjólaði alla 65 kílómetrana á fjallahjóli og í  
strigaskóm.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ UNGLINGALANDSMÓT

686

KEPPENDUR VORU 1 .279 TALSINS 
Á ALDRINUM 11-18 ÁRA .

593

FJÖLMENNUSTU GREINARNAR:
Knattspyrna - 682 þátttakendur
Körfubolti - 469 þátttakendur
Frjálsar íþróttir - 465 þátttakendur
Blak - 179 þátttakendur
Bogfimi - 81 þátttakandi

Ein af leiðum UMFÍ til að bæta lýðheilsu fólks er að standa fyrir fjölbreyttum verkefnum sem stuðla að hreyfingu 
með áherslu á nýjungar í hefðbundnum sem óhefðbundnum greinum. UMFÍ hvetur sambandsaðila og aðildarfélög 
til að þróa ný og fjölbreytt verkefni. 
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ UNGLINGALANDSMÓT

21. UNGLINGALANDSMÓT UMFÍ
Unglingalandsmót UMFÍ var haldið í Þorlákshöfn 
um verslunarmannahelgina 2018, dagana 2.-5. 
ágúst. Þetta var 21. unglingalandsmót UMFÍ sem 
haldið hefur verið frá árinu 1992. Mótshaldarar 
voru Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK) og  
sveitarfélagið Ölfus.
 
Framkvæmdastjóri mótsins var sem fyrr Ómar  
Bragi Stefánsson, landsfulltrúi UMFÍ, og hélt 
hann um alla þræði við mótshaldið. Garðar  
Geirfinnsson, íþróttakennari við grunnskólann í 
Þorlákshöfn, var ráðinn verkefnastjóri Unglinga- 
landsmóts UMFÍ að þessu sinni.
 
Í aðdraganda mótsins var fjallað um það í Skin-
faxa, tímariti UMFÍ. Hengdar voru upp auglýsingar 
í íþróttahúsum og sundlaugum víða um land auk 
þess sem mótið var auglýst í héraðsfréttablöðum 
og samlesnum auglýsingum RÚV. Mótið var  
jafnframt auglýst vel á www.visir.is og sam- 
félagsmiðlum.
 
Á fyrsta degi mótsins var engin keppni. Þá  
opnaði þjónustumiðstöð. Fjöldi þátttakenda og  
aðstandenda þeirra kom þangað til að ná í gögn 
fyrir mótið, armbönd, upplýsingagögn og eintak 
af Skinfaxa, tímariti UMFÍ, sem hver einasti fékk. 
Tjaldsvæði þátttakenda voru nálægt höfninni og 
var fjöldi fólks þegar byrjaður að tjalda þar á fyrsta 
degi. Keppni hófst svo í nokkrum greinum klukkan 
9:00 daginn eftir.
 
Veðrið lék ekki við mótsgesti á föstudeginum og var 
afráðið að fresta setningu þess fram á laugardag. 
Hugrekki þarf til slíks en ákvörðunin reyndist rétt 
því að setningin fór fram degi síðar í brakandi blíðu.
 
Talsvert var um nýjungar á Unglingalandsmótinu í 
Þorlákshöfn. Þar var byggður upp strandblakvöllur 
og keppt var í dorgveiði og sandkastalagerð sem 

2018 Í ÞORLÁKSHÖFN

voru mjög fjölmennar greinar. Tekið var upp á þeirri 
nýbreytni á Unglingalandsmótinu á Egilsstöðum 
árið 2017 að bjóða upp á keppni í kökuskreytingum. 
Árangurinn var frábær þá og var ákveðið að halda 
keppnina á ný í Þorlákshöfn. Svipaða sögu var að 
segja af strandhandbolta. Keppni í greininni var 
haldin í fyrsta sinn á Landsmótinu á Sauðárkróki 
og voru viðtökurnar góðar. Í Þorlákshöfn var mikil 
ásókn í strandhandbolta. Reyndar varð að færa 
keppnisdag til vegna veðurs. En vegna mikillar 
þátttöku þurfti að bæta degi við keppnina.
 
Eins og ætíð var boðið upp á fjölbreytta afþreyingu 
alla mótshelgina. Leikjatorg var sett upp, fjölskyldu- 
mót 3:3 í fótbolta, pútt og frjálsíþróttaleikar barna 
undir 11 ára aldri. Öll kvöldin voru tónleikar með 
þekktu sem lítt þekktara tónlistarfólki. Fram komu 
DJ Dóra Júlía, sem þekkt er fyrir tónlist sína í  
Hagkaupsauglýsingum og víðar, hljómsveitin  
Between Mountains, rapparinn Flóni, Míó Tríó, Jói P. 
og Króli, Emmsjé Gauti, Young Karin, Herra Hnetu- 
smjör, Jón Jónsson og DJ Egill Spegill ásamt  
fleirum.
 
Unglingalandsmótinu var slitið við hátíðlega 
athöfn með ræðuhöldum og flugeldasýningu  
sunnudagskvöldið 5. ágúst.

ALDURSSKIPTING ÞÁTTTAKENDA ULM
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ UNGLINGALANDSMÓT

UMFÍ leggur áherslu á gleðina sem felst í samveru, breiðri þátttöku og trúir á gildi þess að láta gott af sér leiða, 
bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ UNGLINGALANDSMÓT

21. UNGLINGALANDSMÓT UMFÍ
2018 Í ÞORLÁKSHÖFN 

Í lok hvers móts gerir UMFÍ könnun á meðal  
þátttakenda og þeir eru spurðir út í eitt og annað 
sem snýr að viðkomandi móti. Í síðustu könnunum 
sést að besta kynningin á mótinu er mótið sjálft,  
flestir þátttakendur heyra af því hjá ungmennafélagi 
viðkomandi og jafningjum auk samfélagsmiðla. 
Fæstir, sem þátt tóku í könnuninni, sögðust hafa 
frétt af mótinu í auglýsingum, sjónvarpi eða 
blaðagreinum.

UNGLINGALANDSMÓTSNEFND
Gunnsteinn R. Ómarsson, sveitarstjóri Ölfuss, 
var frá upphafi formaður nefndarinnar en steig úr  
stólnum í kjölfar sveitarstjórnarkosninga. 
Við sæti hans tók Ragnar M. Sigurðsson 
fyrir hönd sveitarfélagsins, Anna Júlíus-
dóttir - HSK, Anna Margrét Smáradóttir 
- HSK, Davíð Halldórsson - HSK, Engilbert Olgeirs-
son - HSK, Garðar Geirfinnsson - HSK, Guðbjörg 
Heimisdóttir - HSK, Guðríður Aadnegard - HSK, 
Helgi Sigurður Haraldsson - HSK, Hólmfríður  
Fjóla Smáradóttir - HSK, Jakob Unnar Sigurðarson 
-HSK, Katrín Ósk Sigurgeirsdóttir - HSK, Sandra  
Dís Jóhannesdóttir - HSK, Sigurður Jónsson  HSK, 
Ómar Bragi Stefánsson - UMFÍ, Örn Guðnason - 
UMFÍ.

HELSTU STYRKTARAÐILAR
Eimskip, Mjólkursamsalan, Greiðslumiðlun,  
Coca Cola European Partners, Landsbankinn og 
Sláturfélag Suðurlands.

KEPPNISGREINAR 
Bogfimi, dorgveiði, fimleikalíf, fótbolti, frisbígolf, 
frjálsar íþróttir, glíma, golf, götuhjólreiðar, hesta- 
íþróttir, kökuskreytingar, körfubolti, mótocross, 
ólympískar lyftingar, skák, skotfimi, stafsetning, 
strandblak, strandhandbolti, sund og upplestur.

UNGLINGALANDSMÓTIÐ, 
KÖNNUN  OG NEFNDIR
Nokkrum dögum eftir Unglingalandsmót UMFÍ 
sendi starfsfólk UMFÍ þátttakendum í mótinu  
könnun þar sem spurt var út í eitt og annað  
tengt mótinu.

HEFURÐU KOMIÐ ÁÐUR Á ULM?
       Já                              63,0%
      Nei                        37,0%
 

MYNDIRÐU MÆLA MEÐ MÓTINU VIÐ AÐRA?
      Já                      98,9%
 

HVAR FRÉTTIR ÞÚ AF ULM?     
Vinir sögðu frá                                    43,5%
Frá félaginu mínu                            38,0%
Á samfélagsm.                    17,4%
Á heimasíðu UMFÍ            13,6%
Í fjölmiðlum                       13,6% 
 

MEÐ HVERJUM VARSTU Á MÓTINU?
            Fjölskyldu                                    81,5%
 Vinum            13,0%

HVAÐ TÓKST ÞÚ EÐA BARN ÞITT ÞÁTT Í 
MÖRGUM GREINUM?
1-2                                             43,5%
3-4                        37,0%
 5-7                        13,6%
Fleiri                 4,9%
 

HVERNIG UPPLIFÐIR ÞÚ AFÞREYINGU 
Á MÓTINU?
Mjög góða                   45,7%
Góða                     36,4%
Hvorki né               14,1
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ HREYFIVIKA

UMFÍ leggur áherslu á að vera nútímaleg, aðgengileg og leiðandi samtök í stöðugri framþróun. Samtökin bregðast við og 
laga sig að breyttum þörfum samfélagsins. Markmiðið er að þátttaka í viðburðum og verkefnum sé öllum opin og að viðburðir 
séu fjölbreyttir og einkennist af nýjungum jafnt sem hefðbundum og þjóðlegum þáttum.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ HREYFIVIKA

HREYFIVIKA UMFÍ
28 . MAÍ  –  3 . JÚNÍ

UMFÍ hefur síðastliðin sex ár tekið þátt í 
evrópskri lýðheilsuherferð undir nafninu Now 
We Move. Hér á landi kallast herferðin Hreyfivika 
UMFÍ. Markmið verkefnisins er að að fá hundrað  
milljónir fleiri Evrópubúa til að hreyfa sig reglu-
lega fyrir árið 2020. Rannsóknir sýna að einungis  
þriðjungur íbúa í Evrópu hreyfir sig reglulega.

Annað markmið verkefnisins er að kynna kosti þess 
að taka reglulega virkan þátt í hreyfingu og íþróttum. 
UMFÍ tekur verkefnið sem langhlaup og hvetur alla 
til að finna sína uppáhaldshreyfingu og stunda hana 
reglulega eða að minnsta kosti í 30 mínútur daglega. 

Árið 2018 fór Hreyfivika UMFÍ fram dagana 28. maí –  
3. júní. Um 165 boðberar stóðu fyrir um 380 
viðburðum á 55 þéttbýlisstöðum víða um land.  
Áætlað er að þátttakendur að þessu sinni hafi verið 
38.000 talsins.

380 VIÐBURÐIR 
165 BOÐBERAR Á

55 ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM
38.000 ÞÁTTTAKENDUR

HREYFIBINGÓ
UMFÍ tók upp á þeirri nýbreytni að búa til Hreyfi- 
bingó í tilefni af vikunni. Prentuð voru 10.000 stykki 
af bingóinu og því dreift um allt land. Hreyfibingóið 
samanstendur af tólf hreyfitengdum verkefnum sem 
má framkvæma hvar og hvenær sem er. Þátttakendur 
voru hvattir til þess að smella af sér mynd að gera eitt 
eða fleiri af þeim verkefnum sem Hreyfibingóið bauð 
upp á eða því sem þeim fannst skemmtilegt að gera. 
Þeir þátttakendur bingósins sem settu myndina inn 
á samfélagsmiðla undir myllumerkingu #minhrey-
fing fóru í pott og gátu unnið verðlaun frá 66°Norður, 
Flórídana og Kristal en Ölgerðin hefur um nokkurra 
ára skeið verið styrktaraðili Hreyfiviku UMFÍ.



22

42. sambandsráðsfundur UMFÍ LAUGAR

Markmið UMFÍ er að styrkja og efla leiðtogahæfileika og sjálfsmynd einstaklinga.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ LAUGAR

SÍÐASTI VETURINN AÐ LAUGUM Í SÆLINGSDAL
UNGMENNA- OG TÓMSTUNDABÚÐIR

Að öllu óbreyttu verður starfsveturinn 2018-2019 sá 
síðasti að Laugum í Sælingsdal en í lok maí 2019 
rennur út samningur á milli UMFÍ og Dalabyggðar 
um rekstur búðanna. Starfsemi Ungmennabúða 
UMFÍ hófst að Laugum í janúar árið 2005. Orðspor 
þeirra hefur vaxið jafnt og þétt í gegnum árin og 
farið víða.

Stjórn UMFÍ hefur leitað leiða til að tryggja rekstur 
Ungmennabúðanna áfram og hafa nokkrir staðir 
komið til greina. Þegar þetta er ritað liggur ekkert 
fyrir um staðsetningu þeirra í framtíðinni. Dala- 
byggð hyggst selja byggingarnar að Laugum sem 
eru komnar til ára sinna og þurfa töluvert viðhald 
ef halda á rekstri búðanna áfram þar. Þrátt fyrir að 
síðasti veturinn sé að hefjast var orðið tímabært að 
fara í viðhald á húsbúnaði, útisvæði og húsnæði 
og í dag eru búðirnar vel búnar og vistarverur í  
þokkalegu ástandi miðað við aðstæður.

Það er óhætt að segja að aðsókn í búðirnar að 
Laugum hefur stóraukist síðustu ár og nú gengur 
orðið erfiðlega að koma hópum fyrir á þeim tíma 
sem þeir óska. Næsta vetur eru 2.100 nemendur 
bókaðir í Ungmennabúðirnar. Nemendur frá  
mörgum nýjum skólum hafa bæst í hóp þeirra sem 
ætla að upplifa veru í búðunum og hafa þeir aldrei 
verið jafnmargir og nú. Um 55 nemendahópar 
eru væntanlegir í vetur og enn eru skólar að hafa  
samband og óska eftir dvöl í búðunum. Matsblöð 
nemenda og kennara eru góð vísbending um 
góðan árangur Ungmenna- og tómstundabúða 
UMFÍ. Þeir sem koma til Lauga eru ánægðir með 
starfið sem þar er innt af hendi.

Starfsmannahald ungmenna- og tómstunda- 
búðanna hefur verið nokkuð stöðugt síðustu ár. 
Tveir nýir leiðbeinendur hafa snúið aftur til okkar. 
Það eru gamlar kempur frá fyrstu árum búðanna, 

2.100
NEMENDUR 2018-2019

þau Jón Valur Ólafsson og Jóhanna Ösp Einars-
dóttir, sem mættu fersk til leiks á ný, fimm börnum 
seinna og reynslunni ríkari.

Auk þess sem nóg er að gera alla virka daga að 
Laugum þá er nokkuð um helgarbókanir og önnur 
föst verkefni sem búðirnar taka að sér. Má þar  
nefna fermingarbúðir, æfingabúðir kóra, íþrótta- 
helgar, ráðstefnur og fleira.

En nú standa Ungmenna- og tómstundabúðir 
UMFÍ á tímamótum. Blendnar tilfinningar eru til 
þess í starfsmannahópnum en um leið geta verið  
spennandi tímar fram undan.

ÚTLENDINGAR LÆRA AF UMFÍ
Erlend samskipti Ungmenna- og tómstundabúða 
UMFÍ eru umtalsverð. Anna Margrét Tómasdóttir, 
forstöðumaður Ungmenna- og tómstundabúða 
UMFÍ, fór á ráðstefnu Alheimssamtaka ungmenna- 
búða í Rússlandi í október á síðasta ári. Þar var hún 
kosin í stjórn þeirra. Það er mjög jákvætt fyrir UMFÍ 
enda aukast við það tengsl við rekstraraðila sam-
bærilegra ungmenna- og tómstundabúða í öðrum 
löndum. Því getur líka fylgt tengslamyndun við 
rekstraraðila ungmennabúða, starfsmannaskipti 
landa á milli og fræðsla ásamt öðru jákvæðu sem 
færir út starfið og bætir þjónustuna. Í september 
á þessu ári fór Anna Margrét svo á ráðstefnu EOE 
í Slóveníu. Þar flutti hún fyrirlestur um starfsemi 
Ungmenna- og tómstundabúða UMFÍ og fræddi 
erlenda stjórnendur slíkra búða um galdurinn við 
velgengni búðanna að Laugum.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ UNGMENNARÁÐ

UMFÍ hefur frumkvæði að aukinni samvinnu og samskiptum innan 
íþróttahreyfingarinnar með því að auka samstarf við samtök í æskulýðs- og lýðheilsustarfi.
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UNGMENNARÁÐ UMFÍ
VERKEFNI 

HEILDARUPPLIFUN 
AF VERKEFNINU

Haustið 2016 hlaut UMFÍ styrk frá Evrópu unga fólk-
sins (EUF) til að standa fyrir fundum ungs fólks og 
ráðamanna innan ungmennafélagshreyfingarinnar. 
Markmið verkefnisins var að fá fólk saman, bæði 
þá sem stýra og stjórna innan ungmennafélags- 
hreyfingarinnar og ungt fólk sem starfið er hugsað 
fyrir. Einnig var markmið með verkefninu að gefa 
ungu fólki tækifæri til þess að koma skoðunum 
sínum á framfæri og hafa skoðun á því hvernig 
UMFÍ vinnur með verkefni sem hugsuð eru fyrir 
ungt fólk. Til viðbótar var markmið verkefnisins að 
kynna nýja stefnu samtakanna 2016–2020 og að fá 
hugmyndir frá grasrótinni um hvernig heppilegast 
væri að ná markmiðum hennar.

Þrír viðburðir fóru fram á tímabilinu febrúar 2017 
– maí 2018. Þátttakendur voru um 300 talsins, ung-
menni á aldrinum 16 – 25 ára og stjórnendur innan 
ungmennafélagshreyfingarinnar.

SKILABOÐ FRÁ UNGMENNUM
Fjölmargar tillögur og óskir um breytingar komu 
fram á viðburðunum frá ungmennunum. Ein af 
þeim var ósk um aukið starf innan félaga fyrir ung- 
menni á aldrinum 17–30 ára sem hafa ekki áhuga 
á afreksmennsku eða því að ná langt, keppa og  
sigra. Kom oftar en ekki fram að þessi hópur  
upplifi sig svolítið út undan þar sem oftar en ekki sé 
lögð rík áhersla á keppni, afrek og mætingaskyldu.  
Ungmennin kölluðu eftir starfi þar sem  
áhersla væri lögð á þátttöku og félagslegan  
ávinning, starf eða hóp þar sem hægt væri að 
mæta, hafa gaman og hreyfa sig í góðra vina 
hópi. Í umræðu um fræðslu og forvarnir komu 
fram fjölmargar gagnlegar hugmyndir sem UMFÍ  
hefur að markmiði að koma til móts við. Skýrt kom 
fram að best sé að ná til ungmenna með stuttum 
hnitmiðuðum myndböndum. Hægt er að nálgast 
ítarlegri svör og hugmyndir sem fram komu á 

viðburðunum hjá Ragnheiði, landsfulltrúa UMFÍ.
UMFÍ hvetur sambandsaðila til að kalla ungmenni 
oftar að borðinu þegar ákvarðanir, sem snerta 
ungt fólk, eru teknar. Einnig að auka áhrif ungs 
fólks í stjórnum og ráðum. Ungt fólk er ekki aðeins 
framtíðin heldur eru þau til staðar hér og nú.

HVERNIG FANNST ÞÁTTTAKENDUM
VERKEFNIÐ TAKAST?
Þátttakendur voru ákaflega jákvæðir með verk- 
efnið. 60% svöruðu því til að heildarupplifun þeirra 
af verkefninu væri mjög góð og 40% sögðu hana 
vera góða. Um 86% þátttakenda mæla með fleiri 
svona viðburðum.

MJÖG GÓÐ 60%

GÓÐ 40%

DÆMI UM SVÖR FRÁ 
ÞÁTTTAKENDUM SEM ÞEIM 
FANNST AÐ BETUR MÆTTI FARA:
-   Kynna hefði mátt betur niðurstöður 
    allra umræðuhópanna fyrir öllum.

-   Tíminn hefði mátt vera lengri fyrir hverja umræðu.

-   Fara hefði mátt dýpra í umræðurnar, 
    fá betri niðurstöðu.

-  Umræður voru of yfirborðskenndar og 
    umræðuhóparnir of stórir.

DÆMI UM SVÖR FRÁ 
ÞÁTTTAKENDUM SEM ÞEIM 
FANNST TAKAST VEL TIL:
-  Það var gaman hvað hóparnir voru fjölbreyttir, 
   fólk á mismunandi aldri úr mismunandi 
   landshlutum.

-  Skipulagning var góð og umræðum var vel stýrt.

-  Frábært að fá að hlusta á ungmennin, gott 
   að þau skyldu koma frá ólíkum félögum 
   og því var mikil fjölbreytni í umræðum.

-  Þátttakendur voru jákvæðir og tilbúnir 
   að leggja sitt af mörkum.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ UNGT FÓLK OG LÝÐRÆÐI

 Markmið UMFÍ er að skapa ungmennum vettvang til áhrifa.
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UNGT FÓLK TIL ÁHRIFA
Ungmennaráðstefnan Ungt fólk og lýðræði fór 
fram á hótel Borealis, Efri-Brú í Grímsnesi, dagana 
21. – 23. mars 2018. Þetta var í níunda skiptið sem 
ráðstefnan var haldin. Yfirskrift ráðstefnunnar nú 
var Okkar skoðun skiptir máli! 

Með ráðstefnunum Ungt fólk og lýðræði er ávallt 
lögð áhersla á að efla lýðræðislega þátttöku ungs 
fólks í leik og starfi. Þar er lögð áhersla á að ein- 
staklingar geti styrkt sjálfsmynd sína og tekið  
upplýstar ákvarðanir um eigið líf og lífsstíl.  
Ráðstefnurnar eru ætlaðar ungu fólki á aldrinum 16 
- 25 ára og skipuleggur Ungmennaráð UMFÍ hana. 
Ráðstefnan hefur verið haldin árlega frá árinu 2009 
og hefur því fest sig í sessi á meðal mikilvægustu 
viðburða fyrir ungt fólk á Íslandi.

Á ráðstefnunni ræddu um 80 þátttakendur stöðu 
sína í samfélaginu og tóku frumvarp um lækkun 
kosningaaldurs til sveitarstjórna til sérstakrar  
umræðu. Gestir ráðstefnunnar voru eins og hér  
segir: Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráð- 
herra, sem setti hana. Á degi var pallborð með  
gestum. Í pallborði voru Salvör Nordal,  
umboðsmaður barna, þingmaðurinn Vilhjálmur Ár-
nason, Arna Ýr Gunnarsdóttir, sem á sæti í sveitar- 
stjórn Árborgar, Gunnar Þorgeirsson, sveitarstjóri 
í Grímsnes- og Grafningshreppi, og Sveinn Birgis-
son úr ungmennaráði UMFÍ.

Í LOK RÁÐSTEFNUNNAR 
SENDU RÁÐSTEFNUGESTIR FRÁ 
SÉR SVOHLJÓÐANDI ÁLYKTUN:
Ungmennum á Íslandi finnast vegir landsins vera í 
niðurníðslu. Bæta þarf samgöngur um allt land og 
veita sveitarfélögum heimild til að laga vegi sem 
heyra undir Vegagerðina. Þar má nefna Grinda- 
víkurveginn þar sem að mörg alvarleg slys og bana- 
slys hafa orðið. Ungt fólk notar samgöngur  
daglega, hvort sem þau eru farþegar eða ökumenn 
og við viljum öll að þau komist heilu og höldnu til 
náms eða í vinnu. Samgöngubætur má fjármagna 
með komugjöldum á erlenda ferðamenn, þar sem 
þeir eru orðnir stór hluti þeirra sem nota vegakerfi 
landsins. Lítils háttar komugjald þarf til að fjármagna 
endurbætur á vegakerfinu.

Kvíði og þunglyndi hefur aukist mikið í röðum 
ungmenna á grunnskóla- og framhaldsskólaaldri. 
Stytting framhaldsskóla úr fjórum árum í þrjú og 
minni tími nemenda til að sinna félagsstörfum er 
að stórum hluta orsakavaldur að mati ungmenna. 
Það þarf að festa það í lög að það séu starfandi 
sálfræðingar í öllum grunn- og framhaldsskólum 
á landinu. Einnig vantar betri forvarnir í geð- 
heilbrigðismálum og gætu starfandi skólasál-
fræðingar séð um þá fræðslu.

Þátttakendur ráðstefnunnar ræddu mikið um  
lækkun kosningaaldurs niður í 16 ár í sveitarstjór-
narkosningum. Lýðræðisfræðslu og stjórnmála- 
fræðslu þarf að auka í grunn- og framhaldsskólum 
og nauðsynlegt er að gera heimasíðu Alþingis  
aðgengilegri og skiljanlegri.

14 ÁRA Á UNGMENNARÁÐSTEFNU
Gunnar Einarsson var fulltrúi Seyðisfjarðar- 
kaupstaðar á ráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði 
í Grímsnesi. Hann er 14 ára og ræddi ásamt  
jafningjum sínum um stöðu sína í sam-
félaginu. Á vefsíðu Seyðisfjarðarkaupstaðar 
segir að hann hafi verið bænum til mikils 
sóma. Hann hafi líka lært ýmislegt um  
ungmennaráð sem mun gagnast Ungmenna- 
ráði Seyðisfjarðar, svo sem um fundarsköp og 
lýðræði. 

„Til þess að ungmennaráð virki þarf það 
að hafa rödd í samfélaginu, sem þýðir að 
fulltrúar ungmennaráðs þurfa að fá áheyrn 
bæjarstjórnar alltaf. Ungmennaráð má alls 
ekki vera til skrauts í samfélaginu heldur 
verður að taka mark á hugmyndum og 
skoðunum þótt bæjarstjórn og nefndir 
geri málamiðlanir á því sem 
ungmennaráð hefur til málanna 
að leggja.“
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ FORVARNIR OG LÝÐHEILSA

UMFÍ leggur áherslu á að vera leiðandi í fræðslu og forvarnastarfi. Mikil áhersla er lögð á mikilvægi 
sterkrar sjálfsmyndar svo að hver og einn geti tekið upplýstar ákvarðanir um eigin hegðun og lífsstíl. 
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FORVARNIR OG LÝÐHEILSA

SÝNDU HVAÐ Í ÞÉR BÝR
Námskeiðið Sýndu hvað í þér býr hefur verið haldið 
víðs vegar um land allt á starfsárinu. Þátttakendur 
voru ríflega hundrað en starfsmenn UMFÍ bregðast 
við öllum óskum um námskeið, hvort sem um er 
að ræða sambandsaðila UMFÍ eða aðra hópa. 
Sú hefð hefur myndast að nemendur á fyrsta ári 
Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri fá námskeið á  
hverju hausti.
 
Á námskeiðinu er farið yfir ýmsa þætti er tengjast 
ræðumennsku, svo sem það að taka til máls, fram-
komu, ræðuflutning, raddbeitingu, skipan ræðu 
og fleira. Einnig er kennt ýmislegt sem við kemur 
fundarsköpum, m.a. fundarreglur, boðun funda, 
fundarskipan, dagskrá funda, umræður, meðferð 
tillagna, kosningar og fleira. Þátttakendur vinna  
jafnframt einföld verkefni og fara í ísbrjóta til að 
brjóta upp námskeiðið.
 
Stefnt er að því að námskeiðið fari undir Betra 
félag, sem er samstarfsverkefni UMFÍ og ÍSÍ.

FORVARNADAGURINN
Forvarnadagurinn er haldinn árlega að frum-
kvæði forseta Íslands í samvinnu við UMFÍ, 
Samband íslenskra sveitarfélaga, Íþrótta- og 
Ólympíusamband Íslands, Bandalag íslenskra  
skáta, Reykjavíkurborg, Háskóla Íslands og 
Háskólann í Reykjavík. 

Blaðamannafundur í tengslum við forvarna- 
daginn var haldinn í Réttarholtsskóla mánu- 
daginn 1. október. Þar voru Guðni Th. Jóhannes- 
son, forseti Íslands, Dagur B. Eggertsson, 
borgarstjóri í Reykjavík, og Alma D. Möller 
landlæknir auk fulltrúa frá ÍSÍ, Skátunum og 
UMFÍ. Á forvarnadeginum sjálfum heimsótti 
Guðni nemendur við Menntaskólann í Hamrahlíð 
og grunnskóla Grindavíkur og ræddi hann við þá 
um forvarnir. Áhersla forvarnadagsins var aukin 
notkun rafretta og lyfseðilsskyldra lyfja.
 
Forvarnadagurinn er helgaður nokkrum heilla- 
ráðum sem geta forðað börnum og ungmennum 
frá fíkniefnaneyslu, ráðum sem eiga erindi við 
allar fjölskyldur í landinu og fleiru því tengdu en 
íslenskar rannsóknir sýna að unglingar,sem verja 
minnst klukkustund á dag með fjölskyldum  
sínum, eru síður líklegir til að hefja neyslu fíkniefna 
en aðrir. Að sama skapi sýna niðurstöður að mun 
ólíklegra sé að ungmenni, sem stunda íþróttir og 
annað skipulagt æskulýðsstarf, falli fyrir fíkni- 
efnum. Í þriðja lagi sýna rannsóknirnar fram á 
að því lengur sem ungmenni bíða með að hefja 
áfengisneyslu, þeim mun ólíklegra er að þau  
neyti fíkniefna síðar. 
 
www.forvarnir.is
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ GETSPÁ OG GETRAUNIR

 UMFÍ – styrkir grasrótarstarf.
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GETSPÁ OG GETRAUNIR
MIKILVÆGUR FJÁRHAGSLEGUR BAKHJARL

MIKILVÆGUR FJÁRHAGSLEGUR
BAKHJARL
Íslensk getspá hefur átt því láni að fagna að landsmenn 
hafa stutt vel við eigendur félagsins með því að spila 
reglulega í lottóleikjum. Árið 2017 var gott rekstrarár 
fyrir Íslenska getspá, það næstbesta miðað við veltu 
og hagnað. Hagnaður nam tæplega 1,5 milljarði  
króna. Það er ekki sjálfgefið að sala í lottóleikjum 
haldist stöðug yfir lengri tíma, sveiflur geta verið 
miklar í þessum rekstri. Við höfum enga stjórn á potta- 
stærðum. Þannig geta lottópottarnir farið út einfaldir 
viku eftir viku en einnig hlaðist upp til hagsbóta fyrir 
vinningshafa og eignaraðila. Við erum því þakklát fyrir 
þann góða árangur sem náðst hefur í rekstri Getspár.
 
Á undanförnum árum höfum við staðið fyrir  
verulegum endurbótum á hugbúnaði, vélbúnaði og 
sölukerfum félagsins. Á árinu 2018 verður fjárfest í 
nýju stjórnkerfi tölvukerfisins. Einnig verður fjárfest  
í Lottóappi til að ná enn betur til okkar góðu viðskipta- 
vina. Fjárfestingar þessar styðja við framtíðarmögu-
leika félagsins til sóknar á happdrættismarkaði og 
tryggja tæknilega yfirburði félagsins á markaðnum.
 
Ástæða er til að vara eignaraðila við að ekki er víst 
að hagnaður aukist jafnhratt eins verið hefur. Lottó- 
rekstur gengur jafnan í 5 - 7 ára bylgjum og velta  
okkar og hagnaður hefur aukist jafnt og þétt. Nýir leikir 
eru ekki í sjónmáli. Við munum kappkosta að halda  
rekstri okkar stöðugum en mikilvægt er að  
hreyfingarnar sem standa að okkur fari ekki fram úr 
sér í tekjuáætlunum sínum.
 
Rekstur Íslenskra getrauna er mun minni um sig 
en rekstur Getspár en jafnframt afar mikilvægur.  

Hagnaður til íþróttahreyfingarinnar var um 110 
milljónir króna á árinu 2017. Rekstur Getrauna er mun 
viðkvæmari vegna ólöglegrar erlendrar spilunar. 
Ýmsir ólöglegir veðbankar hafa fengið að starfa 
hérlendis óáreittir þrátt fyrir að lög kveði á um  
annað. Ísland er komið á kortið sem sterkt og vaxandi 
efnahagslegt samfélag með afar góð lífsskilyrði. 
Það eitt gerir landið spennandi valkost fyrir al- 
þjóðleg veðmálafyrirtæki. Þrátt fyrir að eftir því hafi 
verið gengið í mörg ár að starfsemi þessara fyrirtækja 
hér á landi verði stöðvuð, t.d. með banni á greiðslu-
miðlun, þá hafa stjórnvöld og Alþingi ekki brugðist 
við. Milljarðar streyma þannig úr landi til aðila sem 
hafa engar samfélagslegar skyldur.
 
Fulltrúi UMFÍ í stjórn Íslenskrar getspár er Örn Guðna-
son. Aðrir stjórnarmenn eru Lárus L. Blöndal og  
Gunnar Bragason frá ÍSÍ og Bergur Þorri  
Benjamínsson og Þóra Þórarinsdóttir frá Öryrkja- 
bandalagi Íslands. Fulltrúi UMFÍ í stjórn Íslenskra  
getrauna er Auður Inga Þorsteinsdóttir. Aðrir í  
stjórn eru Hafsteinn Pálsson frá ÍSÍ, Geir Þorsteinsson 
frá KSÍ, Lilja Sigurðardóttir frá ÍBR og Óskar Þór  
Ármannsson frá Íþróttanefnd ríksins.
 
Stöndum saman um að verja hagsmuni íþrótta- 
hreyfingarinnar, stöndum saman um áframhaldandi 
þróun og nýjungar og gleymum aldrei þeim góða 
málstað sem við viljum verja í þágu íþrótta, öryrkja og 
ungmenna.

Stefán Konráðsson, 
Framkvæmdastjóri, Getspá – Getraunir
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Markmið UMFÍ er að eftirsóknarvert sé að starfa innan hreyfingarinnar 
og að þar starfi fjölbreyttur hópur fólks með mismunandi hæfileika og metnað að leiðarljósi. 
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LOTTÓ
LOTTÓREGLUR OG ÚTHLUTANIR

LOTTÓÚTHLUTANIR

I.Skipting lottótekna UMFÍ: 
1. 79% til sambandsaðila. 

2. 14% til UMFÍ. 

3.  7% til Fræðslu- og verkefnasjóðs UMFÍ,  
           úthlutun samkvæmt reglugerð sjóðsins.

II. Skipting lottótekna sambandsaðila UMFÍ: 
1. 20% er skipt jafnt samkvæmt sérstakri reglu. 

2. 40% er skipt eftir íbúafjölda 
            samkvæmt sérstakri reglu. 

3. 40% er skipt eftir félagsmannafjölda 
            samkvæmt sérstakri reglu. 

III. Regla vegna jafnrar 
skiptingar milli sambandsaðila
Skilyrði fyrir úthlutun hvers ár úr jafna hlutanum 
er að fulltrúi sambandsaðila hafi mætt á síðastliðið 
sambandsþing/sambandsráðsfund. Hlutur þeirra 
sem mæta ekki deilist á þá sambandsaðila sem 
mættu á síðastliðið sambandsþing/sambandsráðs-
fund. Að þeim skilyrðum uppfylltum er skipting 
sambandsaðila sem hér segir:

Einn hlutur: héraðssambönd. 
30% af hlut: Keflavík íþrótta- og ungmennafélag,
                     UMFN, UMFG, UMFF, UMFÞ og UFA. 

10% af hlut: UMFÓ, USK, UMFK, Umf. Vesturhlíð 
                     og Umf. Víkverji 

IV. Regla vegna íbúafjölda: 
Félög með beina aðild að UMFÍ fá úthlutað miðað 
við íbúafjölda þannig að félagsmannafjöldi 
félags með beina aðild er margfaldaður með 1,7. 
Niðurstaðan er tala sem myndar íbúafjölda þeirra. 
Þessi reiknaði íbúafjöldi verður þó aldrei hærri en 
raunverulegur íbúafjöldi á félagssvæði viðkomandi 
félags skilgreint samkvæmt lögum þess eða skil- 
greindu starfssvæði þess sem sveitarfélagið setur 
því. Samanlagður íbúafjöldi tveggja eða fleiri félaga, 
sem starfa innan sama sveitarfélags, getur þó  
aldrei orðið hærri en íbúafjöldi viðkomandi sveitar- 
félags.

V. Regla vegna félagsmannafjölda: 
Félagsmannafjöldi til grundvallar lottóúthlutun 
er reiknaður út einu sinni á ári og skal miðast við 
félagsskrá sambandsaðila 31. desember ár hvert.

VI. Aðrar forsendur 
fyrir úthlutun sambandsaðila:
Starfi sambandsaðili ekki samkvæmt lögum UMFÍ 
kemur hann ekki til greina við úthlutun. Stjórn 
UMFÍ skal setja vinnureglur þar að lútandi sem taki 
m.a. tillit til hvort haldinn hafi verið aðalfundur/
ársþing og hvort starfsskýrslu og ársskýrslu hafi 
verið skilað til UMFÍ.

Starfsskýrslu og ársskýrslu skal skilað eigi síðar 
en 15. nóvember ár hvert. Uppfylli sambandsaðili 
ekki þessi skilyrði skal UMFÍ frysta greiðslur til 
viðkomandi. Greiðsla, sem hefur verið fryst í tvö 
ár, rennur í Fræðslu- og verkefnasjóð UMFÍ og er 
óafturkræf. Forsendur í lottóúthlutun skal miða við 
31. desember ár hvert, þ.e. íbúatölu eins og hún 
er staðfest af Hagstofu Íslands og félagatal eins 
og það liggur fyrir á sama tíma. Ekkert héraðs- 
samband eða félag með beina aðild getur fengið 
hærra hlutfall en 30% af lottóúthlutuninni.

VII. Nýir sambandsaðilar. 
Nýir sambandsaðilar UMFÍ fá fyrst úthlutað lottófé 
skv. reglugerð þessari 38 mánuðum eftir inngöngu.
Félög með beina aðild að UMFÍ halda óskiptum 
lottógreiðslum, þar til héraðssamband þess fær 
lottógreiðslur samkvæmt reglugerð þessari.

VIII. Um úthlutun. 
Fyrir 15. hvers mánaðar skal úthluta öllum ágóða 
sem borist hefur fyrir næsta mánuð á undan.  
Með hverri greiðslu skal fylgja skilagrein sem sýni 
forsendur fyrir úthlutun.

Bráðabirgðaákvæði
UMFÍ skal hafa tveggja ára aðlögunartíma til að 
breyta greiðslutíma sem ákveðinn er í VIII. lið  
reglugerðarinnar.

Samþykkt á 48. sambandsþingi UMFÍ 2013.

Félag 2017 2016  
UMSK 45.885.357 44.119.209
HSK 16.411.664 16.081.683
UMFF 13.322.048 12.706.331
Keflavík 8.259.365 7.706.154
UÍA 8.121.707 7.647.328
HSV 5.123.864 4.426.629
UMSB 5.016.800 4.573.691
UMSS 4.986.209 4.603.104
HSH 4.695.600 4.353.094
UMSE 4.389.699 3.970.728
UMFN 3.640.239 3.367.767
USÚ 3.579.057 3.176.583
UÍF 3.517.876 3.147.171
USAH 3.273.158 2.838.336
HSÞ 3.135.499 4.823.700
USVH 3.074.321 2.705.979
HHF 2.906.074 2.551.330
UDN 2.783.714 2.426.559
HSS 2.584.876 2.235.373
HSB 2.584.876 2220.667
UMFG 1.468.333 1.279.459
UMFÞ 1.361.266 1.220.633
UFA 749.462 1.220.633
USVS 688.280 2.426.559
UMFK 688.280 558.842
USK 290.607 250.009
Vesturhlíð 275.312 235.301
UMFÓ  91.771 147.065
Víkverji 45.885 44.122
  
Samtals 152.950.986 147.064.039

LOTTÓÚTHLUTUN
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ SJÓÐIR

Markmið UMFÍ er að efla og styrkja fjárhagslegan grunn sambandsaðila. 
Að kynna sjóði UMFÍ og aðra sjóði fyrir sambandsaðilum og aðildarfélögum.



35

42. sambandsráðsfundur UMFÍ SJÓÐIR

SJÓÐIR UMFÍ 
FRÆÐSLU- OG VERKEFNASJÓÐUR 
Fræðslusjóðurinn var stofnaður árið 1943 til  
minningar um Aðalstein Sigmundsson sem var 
formaður UMFÍ frá árinu 1930 til 1938. Verkefna- 
sjóðurinn var stofnaður árið 1987. Samþykkt var á 
47. sambandsþingi UMFÍ á Akureyri árið 2011 að 
sameina þessa tvo sjóði í einn og ber hann heiti 
þeirra beggja.
 
Sjóðurinn hefur þann tilgang að styrkja félags- og 
íþróttastarf ungmennafélagshreyfingarinnar, m.a. 
með því að auka menntun og þekkingu félaga  
innan hreyfingarinnar á íþróttagreinum, þjálfun,  
í félagsmálum og félagsstarfi. Sjóðnum er markaður 
tekjustofn sem er 7% af lottótekjum UMFÍ.
 
Umsóknarfrestir í sjóðinn eru tveir á ári hverju, 
1. apríl og 1. október. Fyrir hvern umsóknarfrest  
berast um eða yfir hundrað umsóknir sem sjóðs- 
stjórn fer yfir. Í sjóðsstjórn sitja Örn Guðnason, 
varaformaður UMFÍ. Hrönn Jónsdóttir, ritari  
stjórnar UMFÍ, og Ragnheiður Högnadóttir, með- 
stjórnandi stjórnar UMFÍ. Haustið 2017 var úthlutun 
um 6,5 milljónir króna til 65 mismunandi verk- 
efna. Vorið 2018 var úthlutun um 8,8 milljónir króna  
til 79 verkefna.
 

HVERNIG VERKEFNI 
HLJÓTA STYRK?
Sem dæmi um verkefni sem hlutu styrk í síðustu  
úthlutunum má nefna að Umf. Hrunamanna 
hlaut styrk fyrir útbreiðslu blakíþróttarinnar fyrir  
fullorðna. Umf. Stjarnan fyrir leiðtoga- 
þjálfun stjórnenda. Umf. Reykdæla fyrir 110 ára 
afmælisverkefni. Ungmennasamband Borgar-
fjarðar fyrir kynningu á jaðarsporti og Héraðs- 
amband Snæfellsness og Hnappadalssýslu fyrir 
kynningardag á íþróttum á Snæfellsnesi. Allar  
úthlutanir má sjá á heimasíðu UMFÍ.

FRÆÐSLU- OG VERKEFNASJÓÐUR

101 VERKEFNI 2014
ÚTHLUTUN 11.494.000 kr.

100 VERKEFNI 2015
ÚTHLUTUN 11.131.700 KR.

134 VERKEFNI 2016
ÚTHLUTUN 14.149.000 KR.

152 VERKEFNI 2017 
ÚTHLUTUN 14.699.500 KR.

79 VERKEFNI 2018 (í maí) 
ÚTHLUTUN 8.733.750 KR.

UMHVERFISSJÓÐUR

10 VERKEFNI 2016
ÚTHLUTUN 1.050.000 KR.

8 VERKEFNI 2017
ÚTHLUTUN 950.000 KR

5 VERKEFNI 2018
ÚTHLUTUN 300.000 KR

UMHVERFISSJÓÐUR UMFÍ
Sjóðurinn var stofnaður árið 2002 til minningar um 
Pálma Gíslason sem var formaður UMFÍ 1979 til 
1993 og ber sjóðurinn nafn hans. Stofnfé sjóðsins 
er framlag fjölskyldu Pálma heitins og UMFÍ. Á 
tímabili var sjóðnum markaður tekjustofn sem var 
framlag sambandsaðila UMFÍ. Veitt var úr sjóðnum 
í fyrsta sinn árið 2008.

Pálmi Gíslason var fæddur 2. júlí 1938 og var hann 
í forystusveit UMFÍ um áratuga skeið. Hann var 
meðal annars formaður íþróttanefndar USAH árin 
1960 - 1961, sat í stjórn frjálsíþróttadeildar Breiða- 
bliks í mörg ár og sat um tíma í stjórn Breiðabliks. 
Þá sat hann í stjórn UMSK og í mörgum lands-
mótsnefndum, bæði á vegum UMSK og UMFÍ. 
Pálmi sat í varastjórn UMFÍ og var formaður 
UMFÍ frá 1979 til 1993. Pálmi lést af slysförum árið 
2001. Fjölskylda Pálma setti sjóðinn á laggirnar  
í minningu hans ásamt ungmennafélags- 
hreyfingunni og öðrum velunnurum.

Fyrstu styrkirnir úr Umhverfissjóði UMFÍ voru  
veittir við hátíðlega athöfn í júlí 2008.

Umsóknarfrestur er til 15. apríl ár hvert. Skilyrði 
fyrir styrkjum er að styrkþegi sé félagi/félag í UMFÍ 
og verkefnið sé umhverfisverkefni.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ ÚTGÁFA

UMFÍ leggur áherslu á að kynna mikilvægi starfseminnar og að nýta fjölbreyttar og nútímalegar aðferðir 
til að auka sýnileika hreyfingarinnar og að ná til allra aldurshópa. 
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ÚTGÁFA
SKINFAXI 
Fjögur tölublöð komu út af Skinfaxa, tímariti UMFÍ, 
árið 2017, og hafa nú tvö tölublöð komið út á þessu 
ári. Áður fyrr tíðkaðist að gefa út sérblöð í kringum 
mót UMFÍ. Sú nýbreytni var hins vegar tekin upp 
fyrir tveimur árum að ítarleg umfjöllun um Lands-
mót UMFÍ 50+ og Unglingalandsmót UMFÍ var 
gerð að hluta að umfjöllun Skinfaxa sem kom út í  
aðdraganda mótanna. Fyrirkomulagið var með 
sama hætti í sumar en eitt blað, sem kom út 
í aðdraganda Landsmótsins, fjallaði líka um  
Unglingalandsmót UMFÍ.  
 
Skinfaxi tók breytingum á síðasta ári. Árið 2017 
var hætt að vírhefta kjölinn og var fyrsta tölublað 
ársins 2017 með fræstum kili. Breytingar á blaðinu 
hafa haldið áfram. Í samræmi við nýtt Landsmót 
var útliti blaðsins og uppsetningu þess breytt. 
Kápa blaðsins er nú 150 gramma glanslakkaður  
pappír en innsíður 65 grömm hver síða. Leturgerðin  
hefur verið fastmótuð, bæði fyrirsagnir og megin-
mál. Fyrirsagnir eru Univers en meginmálið Futura 
Book 9/10.  

SKINFAXI ÚT UM ALLT
Dreifing blaðsins var með svipuðum hætti og 
áður. Því var dreift um allt land og það var inni á 
bensínstöðvum N1 sem auglýsti í blöðunum á 
móti. Blaðið var líka sent til áskrifenda, héraðssam- 
banda, félaga, skóla og fjölmiðla. Upplag blaðsins 
var álíka stórt og áður, sérstaklega af öðru tölublaði 
ársins sem kom út í aðdraganda Landsmótsins á 
Sauðárkróki. Blaðið var hins vegar ekki sent inn  
á öll heimili í Skagafirði og Þorlákshöfn eins og gert 
var árið 2017.  
 
Sú nýbreytni var tekin upp á starfsárinu að senda 
eintök af Skinfaxa beint til stjórnarmanna UMFÍ og 
þeirra sem sitja í stjórnum sambandsaðila UMFÍ. 
Hefur reynst þrautin þyngri að koma því í verk hvað 

UPPLÝSINGAR UM UMFÍ
ER HÆGT AÐ NÁLGAST HÉR
www.umfi.is
www.timarit.is
www.issuu.com/skinfaxi
www.facebook.com/UngmennafelagIslandsUmfi/
www.twitter.com/Umfi_Island
www.instagram.com/u.m.f.i/
www.flickr.com/photos/ungmennafelagislands

sambandsaðilana snertir því að heimilisföng eru 
oft á tíðum ekki rétt skráð í félagakerfið Felix.  
 
Öll tölublöð Skinfaxa eru aðgengileg á vefsíðunni 
www.umfi.is og á flettisíðunni www.issuu.com. 
Hægt er að skoða stök eldri blöð allt aftur til ársins 
1909 á vefsíðunni www.timarit.is, sem Lands-
bókasafn-Háskólabókasafn starfrækir. 

FRÉTTABRÉF UMFÍ
UMFÍ hefur síðastliðin tvö ár sent út fréttabréf að 
jafnaði á tveggja vikna fresti. Á póstlista frétta- 
bréfsins eru sambandsaðilar UMFÍ, formenn,  
framkvæmdastjórar, fjölmiðlafólk og hagsmuna- 
aðilar. Í fréttabréfinu eru sagðar fréttir af UMFÍ, 
viðburðum, gagnlegum ráðstefnum fram undan og 
bent á góð ráð í ýmsu. UMFÍ hefur jafnframt sent 
sambandsaðilum og aðildarfélögum þeirra frétta-
bréf ef svo ber undir.  
 
Fréttabréfsformið hefur á síðastliðnum tveimur 
árum verið nýtt á Unglingalandsmótum UMFÍ, 
Landsmótum UMFÍ 50+ og Landsmótinu. Í að- 
draganda móta hafa þátttakendur fengið upp- 
lýsingabréf um komandi viðburði. Í lok hvers dags 
á mótunum voru send út fréttabréf til þátttakenda. 
Í fréttabréfunum var farið yfir daginn, sagt frá því 
hvað fram undan væri daginn eftir og hvað væri 
í boði ásamt því að benda á gagnlegar leiðir, svo 
sem hvar hægt væri að nálgast úrslit á móti við- 
komandi, myndir af því og þess háttar. 
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ ÞJÓNUSTA VIÐ SAMBANDSAÐILA

UMFÍ er framsækin hreyfing, sýnir frumkvæði og vinnur að markmiðum sínum á faglegan hátt.
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ÞJÓNUSTA VIÐ SAMBANDSAÐILA

Sambandsaðilar UMFÍ og aðildarfélög þeirra geta 
nálgast upplýsingar um ýmsa þjónustu hjá UMFÍ. 
Þar á meðal eru samningur um hagkvæm kjör á 
prentþjónustu hjá Ísafoldarprentsmiðju, gisting  
á hótelum og leiga á bílum.

SKRÁNINGARKERFIÐ NÓRI
Árið 2017 innsigluðu UMFÍ og Greiðslumiðlun 
samning til fimm ára um notkunarrétt á skráningar- 
kerfinu Nóra. Notkunarrétturinn nær til móta UMFÍ 
og hafa sambandsaðilar UMFÍ leyfi til að nota 
skráningarkerfið sér að kostnaðarlausu. UMFÍ hefur 
notað kerfið við skráningu á Landsmót UMFÍ 50+ 
í fyrra og við skráningu á Landsmótið í sumar og 
Unglingalandsmót UMFÍ. Mörg aðildarfélög hafa 
innleitt það í rekstur sinn.

Með Nóra geta notendur notað greiningartól og 
skoðað eitt og annað, svo sem kynja- og aldurs- 
skiptingu þeirra sem hafa skráð sig inn í kerfið, 
hvað viðkomandi hefur skráð sig í og fleira. UMFÍ 
hefur nýtt sér kerfið með góðum árangri.

Einn liður í Nóra-kerfinu er app sem nýtist bæði 
skipuleggjendum og notendum kerfisins. Fyrsta 
kynslóð appsins var notuð á Landsmóti og Unglinga- 
landsmóti UMFÍ á þessu ári. Appið einfaldaði skipu- 
lagningu þátttakenda á viðburðum UMFÍ og býr 
yfir miklum möguleikum. Appið er í sífelldri þróun 
og mun án nokkurs vafa stórbæta upplifun þátt- 
takenda á mótunum. Sem dæmi má nefna að unnið 
er að því að tengja appið og Nóra-kerfið við League 
Manager sem mun gera skipulagningu allra móta 
mun auðveldari og betri, bæði fyrir UMFÍ og  
mótsgesti.

COREDATA
Rúmt ár er liðið síðan UMFÍ og AZAZO gerðu  
samning um notkun á hugbúnaðinum AZAZO 
CoreData til að halda utan um öll gögn hreyfingar-
innar og bæta verkefnastýringu og fundahöld. 
Samningurinn var gerður í framhaldi af stefnu- 
mótunarvinnu UMFÍ. Æ fleiri sambandsaðilar UMFÍ 
hafa innleitt kerfið í rekstri sínum. Með kerfinu geta 
UMFÍ og sambandsaðilar haft betri stjórn á öllum 
gögnum hreyfingarinnar, haft skýrari verkferla, 
fundahöld verða markvissari og þekkingaryfir- 
færsla er tryggð. Utanumhald móta og viðburða á 
vegum hreyfingarinnar verður einnig auðveldara 
og gagnsærra.

FELIX
Felix er miðlægt félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ sem heldur 
utan um skráningar á iðkendum og félagsmönnum 
í íþrótta- og ungmennahreyfingunni á Íslandi.  
Kerfið var fyrst tekið í notkun árið 2004. Nýtt og 
endurbætt kerfi var svo tekið í notkun snemma  
árs 2017.

Með tilkomu nýs Felix hefur verið tekin í notkun 
sjálfvirk tenging við skráningar- og greiðslukerfið 
Nóra þannig að allar skráningar á námskeið, sem 
gerðar eru í Nóra, eru keyrðar sjálfvirkt yfir í Felix.
Félög geta nú haldið utan um námskeið og greiðslu 
félagsgjalda og einnig er hægt að setja inn banka- 
og kreditkortastillingar svo að hægt sé að greiða 
með kortum.

Úr Felix er árlega unnin mikilvæg tölfræði, upp 
úr starfsskýrsluskilum íþróttahreyfingarinnar og 
um samsetningu hreyfingarinnar. Hægt er að  
greina tölfræðina niður á hverja einingu fyrir sig 

og geta félög og sambönd innan vébanda UMFÍ og 
ÍSÍ kallað fram upplýsingar um starfssvæði sitt allt  
aftur til ársins 2004.

Skil á starfsskýrslum í Felix fyrir árið 2018 voru 
98.4% sem teljast mjög góð skil. Flest íþróttahéruð 
náðu 100% skilum innan vébanda sinna.

Verkefnastjóri Felix er Elías Atlason.

SAKAVOTTORÐ
Sambandsaðilar og aðildarfélög þeirra geta haft 
samband við þjónustumiðstöð UMFÍ og leitað eftir 
aðgangi að sakavottorðum þeirra sem sækja um 
störf hjá viðkomandi félagi. Æ fleiri aðildarfélög 
hafa nýtt sér þennan möguleika. Sakavottorð 
er fyrir þá dóma og brot á viðurlögum sem við- 
komandi hefur hlotið hjá dómstólum og öðrum 
yfirvöldum. Samkvæmt æskulýðslögum er 
óheimilt að ráða einstaklinga til starfa með  
börnum og ungmennum sem hafa hlotið refsidóma 
vegna ofbeldisbrota, ávana- og fíkniefnabrota 
eða kynferðisbrota. Heimildin, sem aðildarfélög  
sambandsaðila UMFÍ veita, gefur rétt til að sækja 
gögn vegna ofbeldisbrota 3-5 ár aftur í tímann.  
Engin tímamörk eru hins vegar vegna kynferðis-
brota.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ UMHVERFI OG NÁTTÚRA

UMFÍ er umhugað um náttúru og umhverfi.
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SKÓGARREITIR UNGMENNAFÉLAGANNA

Ungmennafélagar voru sérlega duglegir við að 
koma upp skógarreitum víða um land til að draga 
úr gróðureyðingu og byggja upp gróður landsins 
að nýju. Sigríður Hrefna Pálsdóttir hefur rannsakaði 
skógarreitina og skráði þá í lokaverkefni sínu í skóg-
fræði og landgræðslu við auðlinda- og umhverfis- 
deild Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri 
vorið 2018. 

Sigríður ferðaðist um landið sumrin 2016 og 2017 
með stuðningi UMFÍ og Skógræktarfélags Íslands 
í leit að reitunum, skrásetti þá sem hún fann, stað-
setti með GPS-tæki og tók út ýmsar upplýsingar um 
þá, svo sem þéttleika og tegundir. Sigríður byggði 
leit sína á mælingum Björns B. Jónssonar, skógar- 
verkfræðings og fyrrverandi formanns UMFÍ. Árið 
1992 hafði hann fundið 57 skýrt afmarkaða skógar-
reiti, 43 gróðursetningar við félagsheimili og eða 
við íþróttamannvirki og níu svæði þar sem gróður-
sett hafði verið á golfvöllum. Talsvert vatn hafði 
runnið til sjávar þegar Sigríður hóf sína rannsókn. 

Í leit  Sigríðar kom í ljós að sumir reitanna hafa 
verið opnir almenningi og eru í umsjón skógræktar- 
félags eða sveitarfélags. Margir þeirra eru líka ill-
færir og óhirtir. Sigríður fann staðsetningu 95 af 
þeim 110 reitum sem Björn fann. Tveir reita höfðu 
horfið. Af þeim sem eftir stóðu voru 53 með sam-
fellda skógarlundi hinum 40 fólst ræktunin aðallega 
í skjólbeltum. Hvorki Björn né Sigríður kortlögðu 
skógarreiti á Vestfjörðum. Það er talið að um 15 reiti 
eða fleiri sé að finna. 

BIRKIÐ VINSÆLAST
Birki var algengasta trjátegundin í þeim skógar- 
reitum sem Sigríður fann. Sitkagreini var í öðru 
sæti. Á meðal annarra helstu tegunda var rússa- 
lerki, stafafura og Alaskaösp. Sigríður segir  
tegundarvalið virðist hafa verið að einhverju leyti  
annað í skógarreitum ungmennafélaganna en  
almennt tíðkaðist í skógrækt hér á landi og verið 
fjölbreyttara. Trjátegundir í hverjum reit voru tvær 
og upp í níu talsins.
 

ÞRASTASKÓGUR
Þrastaskógur í Grímsnesi er í eigu UMFÍ og fellur 
undir skógræktarátak ungmennafélaganna. Þetta 
er 45 hektara skógarsvæði sem liggur frá Álftavatni 
og niður með Soginu að Þrastalundi. Tryggvi  
Gunnarsson þingmaður átti landið og gaf hann það 
Ungmennafélagi Íslands á afmælisdegi sínum 18.  
október árið 1911. Skógurinn sameinaði ungmenna- 
félaga víða að og hófu þeir strax gróðursetningu. 
Langt er um liðið síðan fólk tók að reisa sér  
sumarbústaði í Þrastaskógi og er svæðið nú eitt 
vinsælasta og þéttsetnasta útivistarsvæði landsins. 
UMFÍ á hluta af jörðinni, veiðiréttindi og tjald- 
svæðið en hefur selt veitingastaðinn Þrastalund.

DAGUR ÍSLENSKRAR NÁTTÚRU
Dagur íslenskrar náttúru var 16. september og sam-
bandsaðilar tóku þátt í deginum með fjölbreyttum 
hætti. Auk þess eru margir sambandsaðilar með 
sérstaka umhverfisdaga þar sem breytt er út frá 
hefðbundnu stafi þar sem lögð er áhersla á fegrun 
umhverfisins, gróðursetningu og almenna tiltekt.

Hér má sjá dæmigerðan skógarreit 

sem ungmennafélögin gróðursettu.

Á þessum tveimur myndum má sjá verulegan  

árangur af skógræktarátaki ungmennafélaganna. Fyrri 

myndina tók Björn B. Jónsson en Sigríður Hrefna þá sem 

sýnir meiri gróður.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ NEFNDIR

UMFÍ vill skapa reglulegan samráðsvettvang til skoðanaskipta innan hreyfingarinnar 
en auðvelda fundahöld með fjarfundarbúnaði og nýta nýja tækni til upplýsingamiðlunar.
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NEFNDIR UMFÍ 2017 - 2019
FJÁRHAGS – OG FASTEIGNANEFND  
Guðmundur Sigurbergsson 
Guðmundur L. Gunnarsson 
Guðríður Aadnegard 
Lárus B. Lárusson, varamaður 
Starfsmaður nefndar: Helgi Gunnarsson 
  
FRÆÐSLUNEFND  
Valdimar Gunnarsson 
Helga Guðrún Guðjónsdóttir 
Hanna Björk Halldórsdóttir 
Benedikt Jónsson 
Sveinn Ægir Birgisson 
Starfsmaður nefndar: Sabína S. Halldórsdóttir 
  
FRÆÐSLU- OG VERKEFNASJÓÐUR  
Hrönn Jónsdóttir 
Örn Guðnason 
Sigurður Óskar Jónsson 
Helga Jóhannesdóttir, varamaður 
Starfsmaður nefndar: Guðbirna K. Þórðardóttir 
  
LAGANEFND  
Ragnheiður Högnadóttir 
Valdimar Leó Friðriksson 
Hjalti Árnason 
Starfsmaður nefndar: Helgi Gunnarsson 
  
LANDSMÓTSNEFND - BÆÐI MÓTIN Á SAUÐÁRKRÓKI 2018  
Haukur Valtýsson, formaður 
Örn Guðnason 
Arnrún Halla Arnórsdóttir 
Sigríður Svavarsdóttir 
Þorvaldur Gröndal 
Ómar Bragi Stefánsson 
Auður Inga Þorsteinsdóttir 
Klara Helgadóttir
  
LÝÐHEILSUNEFND  
Gunnar Þór Gestsson 
Unnur Jónsdóttir 
Anna Dís Þórarinsdóttir 
Helga Jóhannesdóttir 
Starfsmaður nefndar: Ragnheiður Sigurðardóttir
  

NEFND UM STARF ELDRI UNGMENNAFÉLAGA  
Ragnheiður Högnadóttir 
Sigríður Bjarnadóttir 
Málfríður Sigurhansdóttir 
Sigurður Eiríksson 
Eygló Alexandersdóttir 
Hjörtur Þórarinsson 
Starfsmaður nefndar: Ragnheiður Sigurðardóttir 

STÝRIHÓPUR FÉLAGAKERFIS ÍÞRÓTTAHREYFINGARINNAR (FELIX)  
Gunnar Gunnarsson 
Gunnar Þór Gestsson 
  
UMHVERFISNEFND  
Sigurður Óskar Jónsson 
Engilbert Olgeirsson 
Snorri Þorsteinsson 
Rebekka Karlsdóttir 
Starfsmaður nefndar: Ómar Bragi Stefánsson 
  
UMHVERFISSJÓÐUR PÁLMA GÍSLASONAR  
Haukur Valtýsson 
Stella Guðmundasdóttir 
Óskar Magnússon 
Guðný Stefanía Stefánsdóttir 
Sigurður Óskar Jónsson 
Starfsmaður nefndar: Guðbirna K. Þórðardóttir 
  
UNGLINGALANDSMÓTSNEFND 2018  
Gunnsteinn R. Ómarsson  
Ragnar M. Sigurðsson 
Anna Júlíusdóttir
Guðbjörg Heimisdóttir 
Hólmfríður Fjóla Smáradóttir 
Guðríður Aadnegard 
Helgi Sigurður Haraldsson  
Jakob Unnar Sigurðarson 
Sandra Dís Jóhannesdóttir 
Örn Guðnason 
Engilbert Olgeirsson  
Anna Margrét Smáradóttir  
Katrín Ósk Sigurgeirsdóttir 
Sigurður Jónsson  
Davíð Halldórsson 
Garðar Geirfinnsson  
Ómar Bragi Stefánsson 

UNGMENNABÚÐANEFND  
Jóhann Steinar Ingimundarson 
Ragnheiður Högnadóttir 
Guðmundur Sigurbergsson 
Starfsmaður nefndar: Auður Inga Þorsteinsdóttir
  
UNGMENNARÁÐ   
Ástþór Jón Tryggvason  
Eiður Andri Guðlaugsson  
Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir  
Eygló Hrund Guðmundsdóttir  
Guðrún Karen Valdimarsdóttir  
Haukur Orri Kristjánsson   
Kolbrún Lára Kjartansdóttir  
Rebekka Karlsdóttir 
Sveinn Birgisson 
Thelma Rut Jóhannsdóttir  
Starfsmaður nefndar: Sabína S.Halldórsdóttir 
  
ÚTGÁFU- OG MENNINGARNEFND  
Gunnar Gunnarsson 
Örn Guðnason, stjórn 
Guðmunda Ólafsdóttir 
Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir 
Eiður Andri Guðlaugsson 
Starfsmaður nefndar: Jón A. Bergsveinsson 
  
VINNUHÓPUR UM AÐILD ÍÞRÓTTABANDALAGA AÐ UMFÍ  
Guðmundur Sigurbergsson 
Guðný Stefanía Stefánsdóttir 
Jón Karl Ólafsson 
Sigurbjörn Arngrímsson 
Þórir Haraldsson 
Starfsmaður nefndar: Auður Inga Þorsteinsdóttir 
  
VINNUHÓPUR UM FRAMTÍÐARVERKEFNI  
Jóhann Steinar Ingimundarson 
Gunnar Gunnarsson 
Örn Guðnason 
Starfsmaður nefndar: Auður Inga Þorsteinsdóttir
  
VINNUHÓPUR UM HEIÐRANIR  
Örn Guðnason 
Lárus B. Lárusson 
Guðríður Aadnegard 
Starfsmaður nefndar: Jón A. Bergsveinsson
  
ÞRASTASKÓGARNEFND   
Hrönn Jónsdóttir 
Helgi S. Haraldsson 
Svanur M. Gestsson 
Starfsmaður nefndar: Auður Inga Þorsteinsdóttir 
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ SAMSTARF

UMFÍ er sterkur samstarfsaðili sem mætir þörfum sambandsaðila og bætir samfélagið.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ SAMSTARF

ÖFLUGT SAMSTARF SKILAR ÁRANGRI

SÝNUM KARAKTER
UMFÍ og ÍSÍ standa saman að verkefninu Sýnum 
karakter. Verkefnið er hugsað sem verkfæri fyrir 
þjálfara til að hlúa að og efla andlega og félags- 
lega þætti hjá börnum og unglingum. Verkefninu 
var hleypt af stokkunum í Háskólanum í Reykja- 
vík haustið 2016 og undir lok árs í Háskólanum á  
Akureyri. Sýnum karakter hefur jafnframt verið 
kynnt fyrir mörgum íþróttafélögum. 
 
Vinnu- og kynningarfundir hafa verið haldnir með 
þjálfurum og forsvarsmönnum íþróttafélaga á 
árinu. Í september á síðasta ári var haldin ráðstef-
na ætluð ungu fólki í íþróttum. Markmið ráð- 
stefnunnar var að varpa ljósi á ástæður þess að 
ungmenna hætta þátttöku í íþróttum og af hverju 
þátttaka barna og ungmenna af erlendum uppruna 
er minni en annarra.  
 
Á ráðstefnunni hélt m.a. Fjolla Shala, leikmaður 
meistaraflokks Breiðabliks, erindi um íþrótta- 
þátttöku barna af erlendum uppruna og lagði til 
ýmis ráð sem hún taldi hægt að beita til að fjölga 
börnum af erlendu bergi í íþróttum.  
 
Vefsíða: (www.synumkarakter.is).

ÆSKULÝÐSVETTVANGURINN
Æskulýðsvettvangurinn er samstarfsvettvangur 
Bandalags íslenskra skáta, KFUM og KFUK á Íslandi, 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar og UMFÍ. 
Æskulýðsvettvangurinn var stofnaður árið 2007  
en formleg stofnun var sumarið 2012.  
 
Æskulýðsvettvangurinn vinnur að sameiginlegum 
hagsmunamálum barna og ungmenna í íþrótta- og 
æskulýðsstarfi.  

 Allt frá stofnun hefur Æskulýðsvettvangurinn sinnt 
þessu hlutverki sínu með því að þjónusta þau félaga- 
samtök sem saman mynda Æskulýðsvettvanginn 
og aðildarfélög þeirra með fræðslu og forvörnum 
fyrir starfsfólk og sjálfboðaliða um kynferðisbrot, 
einelti og aðra óæskilega hegðun. Markmiðið er að 
auka þekkingu starfsfólks og sjálfboðaliða í íþrótta- 
og æskulýðsstarfi um birtingarmyndir slíkra þátta, 
hvernig bregðast eigi við þegar slík mál koma upp 
og hvernig koma megi í veg fyrir að það gerist. 
 
Þetta gerir Æskulýðsvettvangurinn m.a. með því að 
bjóða starfsfólki og sjálfboðaliðum upp á námskeið 
er snýr að einelti í íþrótta- og æskulýðsstarfi og 
námskeið sem fjallar um hvernig bregðast eigi við 
grun um ofbeldi og vanrækslu gegn börnum og 
ungmennum. Hátt í 3.000 manns hafa setið slík 
námskeið á vegum Æskulýðsvettvangsins frá árinu 
2010. Árið 2017 sátu fleiri en 400 slík námskeið og 
á árinu 2018 hafa nú þegar 250 manns setið þau. 
Auk þessa gefur Æskulýðsvettvangurinn út 
fræðsluefni sem varðar þessi mál og hefur m.a. 
að geyma upplýsingar fyrir þolendur um hvert þeir 
geti leitað eftir aðstoð hafi þeir orðið fyrir kynferðis- 
broti, einelti eða annarri óæskilegri hegðun í  
starfinu. Þar að auki stendur Æskulýðsvett- 
vangurinn fyrir ráðstefnum, málþingum og  
fundum um málefni er varða hagsmuni barna og 
ungmenna í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Sem dæmi 
má nefna ráðstefnu um hatursorðræðu í íslensku 
samfélagi árið 2017.  
 
Í byrjun árs 2018 gaf Æskulýðsvettvangurinn út 
viðbragðsáætlun fyrir félagasamtök  þau sem  
mynda Æskulýðsvettvanginn og aðildarfélög  
þeirra þar sem finna má verkferla sem fylgja skal 
þegar upp koma atvik eða áföll sem kunna að 
hafa áhrif á starf félags. Kynferðisbrot, einelti  

og önnur óæskileg hegðun eru á meðal þeirra. 
Áætlunin, sem fjölmörg félög, jafnt innan sem og 
utan Æskulýðsvettvangsins hafa tekið í notkun, nær 
til allra iðkenda í íþrótta- og æskulýðsstarfi þeirra, 
stjórnenda, yfirmanna, starfsmanna, sjálfboðaliða 
og annarra ábyrgðaraðila innan félaganna.  
 
Æskulýðsvettvangurinn leggur mikla áherslu á að 
unnið sé samkvæmt siðareglum í öllu íþrótta- og 
æskulýðsstarfi til þess að tryggja heilbrigðar og 
öruggar aðstæður fyrir börn og ungmenni. Árið 
2012 gaf Æskulýðsvettvangurinn út siðareglur sem 
gilda fyrir allt starfsfólk og alla sjálfboðaliða innan 
Æskulýðsvettvangins. Þær snúa annars vegar að 
samskiptum og hins vegar að rekstri og ábyrgð. 
Siðareglurnar voru uppfærðar árið 2018. 
 
Öll þau félög sem mynda saman Æskulýðsvett- 
vanginn og aðildarfélög þeirra gera þá kröfu 
til starfsfólks og sjálfboðaliða, sem vinna með 
börnum, að þeir skili inn samþykkt fyrir því að 
aðildarfélag þeirra hafi heimild til að sækja upp- 
lýsingar úr sakaskrá. Heimildin veitir aðildar- 
félaginu rétt til að sækja gögn úr sakaskrá vegna 
ofbeldisbrota, vegna ávana- og fíkniefnabrota og 
vegna kynferðisbrota. 
  
Gildi Æskulýðsvettvangsins eru vellíðan, velferð  
og öryggi. 
 

ALMANNAHEILL 
UMFÍ er aðili að Almannaheillum, samtökum þriðja 
geirans, og situr Ragnheiður Sigurðardóttir, lands-
fulltrúi UMFÍ, í stjórn samtakanna. Almannaheill 
vinna að sameiginlegum hagsmunamálum fyrir 
almannaheillasamtök og sjálfseignarstofnanir sem 
starfa í almannaþágu, vinna að sem hagfelldustu 

starfsumhverfi fyrir þessa aðila, styrkja ímynd  
þeirra, efla stöðu þeirra í samfélaginu og koma 
fram fyrir hönd þriðja geirans gagnvart opin- 
berum aðilum og fjölmiðlum. Þá vinna samtökin 
að því að heildarlöggjöf verði sett um starfsemi  
frjálsra félagasamtaka, að skattaleg staða þeirra 
verði bætt og að sýnileiki þriðja geirans í þjóðfélaginu  
verði aukin. 
  

OPNI HÁSKÓLINN 
UMFÍ er einn af samstarfsaðilum Opna háskólans  
í Háskóla Reykjavíkur um nám fyrir stjórnendur 
félagasamtaka og sjálfseignarstofnana. Námið 
byggist að miklu leyti á hagnýtum verkefnum 
tengdum atvinnulífi og alþjóðaumhverfi. Átta 
námslotur fara fram sem skiptast í réttarumhverfi, 
stefnumótun, stjórnun sjálfboðaliða, markaðs- 
setningu, fjármálastjórnun og fleira. Það er von 
UMFÍ að námið nýtist sem flestum og það er  
spennandi að fylgjast með framvindu námsbrautar- 
innar. Sambandsaðilar UMFÍ hljóta 10% afslátt af 
námslínunni. 
  

BETRA FÉLAG 
UMFÍ og ÍSÍ vinna í sameiningu að nýrri heimasíðu 
sem miðar að því að safna upplýsingum sem nýtist 
stjórnendum og starfsfólki íþróttafélaga í daglegu 
starfi. Stefnt er að opnun síðunnar um áramótin 
2019. 
  

SAFF 
UMFÍ er einn aðili að SAFF, Samstarfsráði félaga- 
samtaka í forvörnum. Samtökin standa m.a. fyrir 
átaksverkefninu Vika 43. á hverju ári. Málfríður  
Sigurhansdóttir situr í stjórn ráðsins. 
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ VERTU MEÐ!

UMFÍ er málsvari þess að allir geti tekið þátt á sínum forsendum. UMFÍ leggur áherslu á gleðina sem felst í samveru, 
breiðri þátttöku og trúir á gildi þess að láta gott af sér leiða, bera virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu.
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VERTU MEÐ!

Nú á haustmánuðum kom út bæklingur sem  
hefur það að markmiði að auka þátttöku barna og  
ungmenna af erlendum uppruna í skipulögðu  
íþróttastarfi. Markhópur efnisins er foreldrar barna 
og ungmenna af erlendum uppruna. Í bækling- 
num er að finna hagnýtar upplýsingar um starfsemi 
íþrótta- og ungmennafélaga. 

Á meðal efnis í bæklingnum eru upplýsingar um 
æfingagjöld íþróttafélaga, frístundastyrki, mikil-
vægi þátttöku foreldra og kosti þess að hreyfa sig  
í skipulögðu starfi.

Bæklingurinn er gefinn út á sex tungumálum, 
þ.e. á íslensku, ensku, pólsku, tælensku, litháísku 
og filippseysku. Efnið er samstarfsverkefni UMFÍ  
og ÍSÍ.

Rannsóknir sýna að börn af erlendum uppruna eru 
helmingi ólíklegri til að stunda íþróttir með félagi 
en íslensk börn. Fjolla Shala, leikmaður í meistara-
flokki Breiðabliks í knattspyrnu, segir ástæðuna 
þá að foreldrar barna þekki ekki frístundakortið og 
haldi að það sé dýrt fyrir börn að stunda íþróttir. 
Þau hafi mörg ekki mikið á milli handanna og því sé 
hætt á að börn innflytjenda stundi ekki íþróttir eða 
flosni snemma úr íþróttum. 

ÍSÍ og UMFÍ fóru af stað með tilraunaverkefni á 
haustmánuðum þar sem fimm félög / íþróttahéruð 
fengu styrki til þess að vinna að aukinni þátttöku 
barna af erlendum upprruna í sinni heimabyggð. 
í framhaldinu verða niðurstöðurnar nýttar til að  
finna fleiri leiðir til þess að auka þáttökuna og vekja 
athygli á málaflokknum. 

 

AUKIN ÞÁTTTAKA BARNA OG UNGMENNA AF ERLENDUM UPPRUNA

HVAÐ HEFUR ÞÁTTTAKA 
Í ÍÞRÓTTUM GERT FYRIR ÞIG?

„Þegar ég fór að taka þátt í íþróttum varð 
auðveldara fyrir mig að læra íslensku. Ég lærði 
mjög mikið af hinum krökkunum sem ég æfði 
með. Ég hef kynnst fullt af frábæru fólki og  
eignast marga nýja vini. Íþróttir hafa hjálpað 
mér að verða hluti af samfélaginu á Íslandi.“ 

Maciej Baginski frá Póllandi 

Körfubolti, Njarðvík.

„Íþróttir eru svo miklu meira en það að mæta á 
æfingar. Eftir að ég fór að æfa fótbolta eignaðist 
ég fleiri vini en áður og ég hef alltaf eitthvað að 
gera. Besta ákvörðun sem ég hef tekið í lífinu er 
að æfa íþróttir. Ég mæli með því fyrir alla.“ 

Minela Crnac frá Bosníu 

Knattspyrna, HSH.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ ERLEND SAMSKIPTI

Markmið UMFÍ er að auðvelda aðgengi og auka framboð á fræðslu, 
óformlegu námi og félagsstarfi með þarfir einstaklinga í huga. 
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ERLEND SAMSKIPTI

NSU
NSU (skammstafað Nordisk samorganisation for 
ungdomsarbejde) eru samtök ungmennafélaga á 
Norðurlöndum. Á þeim vettvangi eru unnin mörg 
sameiginleg verkefni sem tengja Norðurlöndin  
saman. Þar má nefna ungmennaskipti, ungmenna- 
vikur, markmiðsráðstefnur og ungbændaráð- 
stefnur. UMFÍ hefur haft mikil tengsl við NSU  
í gegnum tíðina. Stjórn NSU fundaði í 
þjónustumiðstöð UMFÍ í byrjun árs í því skyni að 
efla samstarf ungmenna- og æskulýðsfélaganna 
sem aðild eiga að samnorræna félaginu. Kolbrún 
Lára Kjartansdóttir, formaður ungmennaráðs 
UMFÍ, er varamaður í stjórn NSU. www.nsunet.org

ISCA
UMFÍ á aðild að ISCA (skammstafað International 
Sport and Culture Association) sem eru samtök um 
almenningsíþróttir og menningu hinna ýmsu landa 
í heiminum. UMFÍ tekur þátt í mörgum verkefnum 
með ISCA á hverju ári. Helsta verkefnið í gegnum 
árin hefur verið Move Week eða Hreyfivika UMFÍ. 
Move Week er hluti af stærra verkefni sem fram 
fer allt árið um kring og nefnist Now We Move.  
Annað verkefni, sem UMFÍ er aðili að með ISCA, er  
Integration of Refugees through Sport en nafnið 
felur í sér hvernig hægt sé að auðvelda flóttafólki 
að aðlagast samfélaginu með þátttöku í íþróttum. 
Bæklingurinn Vertu með er einn angi af því verkefni. 
Morten Kirkeby, formaður stjórnar ISCA, var gestur 
á Landsmótinu á Sauðárkróki í sumar og einn af 
fyrirlesurum þar. www.http://isca-web.org
 

DGI
DGI (skammstafað Danmarks Gymnastik- og 
Idrætsforeninger) eru systursamtök UMFÍ í  
Danmörku. Mikil samvinna er á milli samtakanna 
og koma margar fyrirmyndir að verkefnum UMFÍ 
frá DGI, þar á meðal Landsmótið sem haldið var 
á Sauðárkróki. Töluverður samgangur og samskipti 
hafa verið á milli DGI og UMFÍ og hópar hafa farið 
landa á milli til að kynna sér starfsemi og rekstur í 
löndunum tveimur.
 

LÝÐHÁSKÓLAR
UMFÍ hefur veitt styrki fólki sem hyggur á nám 
við lýðháskóla í Danmörku. Markmið með styrk- 
veitingunni er að gefa ungu fólki tækifæri til þess að 
víkka sjóndeildarhring sinn. Það fái einnig tækifæri 
til að kynnast nýju tungumáli og menningu og 
til að auka færni sína og þekkingu á völdu sviði í  
gegnum óformlegt nám og styrkja leiðtogahæfi- 
leika sína um leið.
 
Skólaárið 2017 - 2018 veitti UMFÍ rúmum 2 mill- 
jónum króna í styrki til 43 ungmenna vegna náms í 
lýðháskólum í Danmörku. Mun fleiri stúlkur heldur 
en drengir sóttu um. Hlutfallið var 13 drengir á 
móti 30 stúlkum. Fyrir haustönn 2018 hafa alls 19  
ungmenni hlotið styrk.

 

HVERNIG ER 
AÐ VERA Í LÝÐHÁSKÓLA?

„Ég hef lært svo mikið á þessum sex mánuðum 
og ég er svo sáttur með að hafa tekið af skarið 
og farið. Upplifunin var bara ein stór vænting 
því að ég vissi eiginlega ekki við hverju ég 
ætti að búast. Ég lærði ótrúlega margt nýtt og  
einnig um mig sjálfan. Ég er virkilega sáttur 
með að hafa valið Gerlev.“ 

Baldur Aron Scheving, Gerlev Idrætshøjskole.

 
„Upplifun mín af náminu í Nordjyllands Idræts- 
højskole er einhvað sem ég aldrei nokkurn tíma 
mun gleyma. Í skólanum lærði ég helling um mig  
sjálfa og það að hugsa ekki of mikið fram í 
tímann, heldur njóta þess sem maður er að 
gera núna.“ 

Jóhanna J. Steinsdóttir, Nordjyllands Idrætshøjskole.

 
„Vá, hvað ég lærði margt, vá, hvað það var 
gaman og vá, hvað ég kynntist miklu af  
yndislegu fólki í skólanum. Ég sé ekki eftir einni 
mínútu! Án efa bestu fjórir mánuðir lífs míns 
til þessa.“ 

Ólöf Jóhanna Gunnlaugsdóttir, Vejle Idrætshøjskole.

 
„Allt í allt var þetta æðislegur tími sem að ég 
hiklaust mæli með. Ég lærði hægt og rólega að 
standa á eigin fótum, eignaðist fullt af nýjum  
vinum og skemmti mér konunglega. Þetta er  
eitthvað sem mér finnst að allir ættu að prófa!“ 

Magni Marelsson, Idrætshøjskolen i Århus.

 

„Það er langt síðan við í stjórninni komum 
síðast til Íslands. Við viljum heyra í ykkur, halda 
samræðunni virkri og heyra hvað þið hafið að 
segja um NSU og samstarfið. En svo langaði 
okkur til að hitta stjórn UMFÍ og átta okkur á 
hvernig við getum unnið með UMFÍ að því að 
móta leiðtoga framtíðarinnar.“ 

Rene M. Lauritsen, formaður NSU.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ DAGUR SJÁLFBOÐALIÐANS

UMFÍ leggur áherslu á verðmæti sjálfboðaliðastarfsins enda hefur það verið mikilvægasti þátturinn 
í starfi hreyfingarinnar. Það að láta gott af sér leiða skapar um leið félagsleg tengsl fyrir einstaklinginn. 
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DAGUR SJÁLFBOÐALIÐANS
Dagur sjálfboðaliðans er 5. desember ár hvert og 
er hann haldinn á sama degi um allan heim. UMFÍ 
sendi sjálfboðaliðum hreyfingarinnar kveðju í tilefni 
dagsins og voru viðtöl við nokkra sjálfboðaliða 
birt á www.umfi.is. Þar á meðal var Hafsteinn 
Snær Þorsteinsson sem hefur tekið ljósmyndir á 
Unglingalandsmótum UMFÍ frá árinu 2013. Þá var 
hann 15 ára. Hafsteinn hefur mætt á hvert einasta 
Unglingalandsmót UMFÍ eftir það, gist á tjald- 
svæðum með fjölskyldu sinni á hverjum stað og 
tekið myndir. Hann er nú í námi í ljósmyndun við 
Tækniskólann. 

Framlag sjálfboðaliðans hefur verið ómetanlegur 
þáttur í öllu starfi ungmennafélagshreyfingarinnar 
frá upphafi. Öflugt hugsjónastarf sjálfboðaliðanna 
er ómetanlegt. Þeir skipta hundruðum sem inna af 
hendi óeigingjarnt starf fyrir sambandsaðila UMFÍ 
á ári hverju.
 
Dagur sjálfboðaliðans er haldinn hátíðlegur um 
heim allan 5. desember á hverju ári. UMFÍ hefur  
unnið að því að gera sjálfboðaliðum hátt undir 
höfði á þessum degi og fagna þeim með einum 
eða öðrum hætti. Í tilefni dagsins árið 2017 voru birt 
viðtöl við nokkra sjálfboðaliða UMFÍ á vefsíðunni 
www.umfi.is og sögðu þeir þar frá því hvernig það 
er að vera sjálfboðaliði hjá UMFÍ.

„Það er alltaf gaman að vera sjálfboðaliði 
því að ég er að gera samfélaginu gagn,“ 

Guðmunda Ólafsdóttir. 
Hún hefur verið sjálfboðaliði frá 12 ára aldri og byrjaði 

á því að selja jólapappír fyrir ungmennafélagið. Hún 
er nú formaður frjálsíþróttaráðs HSK og formaður 

Umf. Þjótanda í Flóahreppi.

„Það er gaman að vera nálægt fólki sem er 
ánægt með það sem maður er að gera. 
Þannig líður mér best.“

Hafsteinn Snær Þorsteinsson

Á meðal viðtalanna var eitt við Hafsteinn Snæ 
Þorsteinsson. Hann hefur tekið ljósmyndir á  
Unglingalandsmótum UMFÍ frá árinu 2013. Þá var 
hann 15 ára. Hafsteinn hefur mætt á hvert einasta 
Unglingalandsmót með foreldrum sínum eftir það 
og gist á tjaldsvæðum á hverjum stað með öðrum 
þátttakendum. Hafsteinn mætti að sjálfsögðu á  
Unglingalandsmótið í Þorlákshöfn og tók hann 
margar af myndunum sem eru í ársskýrslunni. 
Hafsteinn er nú nemandi í ljósmyndun við Tækni-
skólann í Reykjavík. 

 

 

„Það getur verið mjög mikið að gera hjá mér. 
En þetta er skemmtilegt. Þegar elsti sonur 
minn byrjaði að æfa körfubolta fylgdi ég með. 
Það skiptir máli að börnin sjái að maður hafi 
áhuga á starfinu og hvetji þau áfram,“ 

Dagný Finnbjörnsdóttir 
er frá Hnífsdal á Vestfjörðum og situr í stjórn  

barna- og unglingaráðs körfuknattleiksdeildar Vestra.
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UMFÍ leggur áherslu á almenna umhverfisvitund og virðingu fyrir umhverfi og náttúru landsins. 
UMFÍ beinir athygli að einstaklingum og félögum sem eru til fyrirmyndar í umhverfismálum 
og vekja athygli á mikilvægi þess að allir leggi sitt af mörkum til umhverfismála. 
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VIÐURKENNINGAR
SIGURÐARBIKARINN
Hefð hefur verið fyrir því síðan á fyrsta Unglinga- 
landsmóti UMFÍ árið 1992 að afhenda móts- 
halda Sigurðarbikar. Þetta er farandbikar. Haukur  
Valtýsson, formaður UMFÍ, afhenti Guðríði  
Aadnegard, formanni HSK, bikarinn við hátíðlega 
athöfn í sal bæjarskrifstofa Ölfuss.
 

FYRIRMYNDARBIKARINN
Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB) hlaut 
Fyrirmyndarbikarinn á Unglingalandsmóti UMFÍ í 
Þorlákshöfn um verslunarmannahelgina. Hefð er 
fyrir því að formaður UMFÍ afhendi Fyrirmyndar- 
bikarinn sambandsaðila UMFÍ sem sýnt hefur fram-
komu til fyrirmyndar jafnt innan vallar sem utan. 
Við tilnefningu handhafa bikarsins er meðal annars 
horft til þess hvernig fulltrúar sambandsaðilans 
eru við inngöngu á setningarhátíð Unglingalands- 
mótsins hverju sinni, horft til þess hvernig 
stuðningsfólk sambandsaðila hagar sér, fram- 
koma félagsmanna og fylgdarlíðs, háttsemi þeirra 
á tjaldsvæði og annað í þeim dúr sem skilar því að 
aðrir líta upp til ungmennafélaganna.
 
Mikil fagnaðarlætu brutust út þegar Haukur  
Valtýsson, formaður UMFÍ, tilkynnti val dóm- 
nefndar um fyrirmyndarbikarinn við slit Unglinga- 
landsmót UMFÍ. Sigurður Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri UMSB, tók við honum ásamt hópi 
ungra félagsmanna UMSB undir dynjandi lófa- 
klappi.

Matmaðurinn Vigdís Diljá á milli þeirra Sigurðar 
Boga þingforseta og Guðríðar Aadnegard.

MATMAÐUR UMFÍ 
Hefð hefur verið fyrir því, frá árinu 1979, að  
velja matmann sambandsþings UMFÍ í lok síðustu 
máltíðar þingsins. Við valið er horft til fram- 
göngu viðkomandi í matar- og kaffitímum,  
beitingu hnífapara, velt er vöngum yfir stíl við-
komandi við matarborðið og borðsiðum hans. 
Dómnefndina skipa forseti sambandsþingsins og 
fyrrverandi matmaður.
 
Á sambandsþingi UMFÍ á Fljótsdalshéraði var  
Vigdís Diljá Óskarsdóttir, þingfulltrúi UÍA, valin 
matmaður þingsins. Áður en greint var frá vali 
dómnefndar sagði Stefán Bogi Sveinsson, forseti 
þingsins, að matmaðurinn hefði vakið athygli 
gesta þingsins á hátíðarkvöldverði sambands- 
þingsins. Þar hefði hún borðað forrétt sinn og  
sessunautarins og etið sig í gegnum tvo aðalrétti. 
Rúsínan í pylsuendanum var svo eftirréttur sem 
dugði tveimur.
 
Nafnbótinni matmaður UMFÍ fylgir fagurlega 
útskorinn askur sem er umferðargripur. Þegar 
Vigdís Diljá tók við askinum úr hendi Guðríðar 
Aadnegaard, formanns  HSK, sagðist hún réttilega 
þurfa að borða fyrir tvo enda gekk hún með barn.

MATMENN
1979  Ófeigur Gestsson UMSB – Stórutjarnaskóla
1981  Sigurður Geirdal UMSK – Kirkjubæjarklaustri
1983  Jón Guðjónsson UMSB – Njarðvík
1985  Skúli Oddsson USVS – Flúðum
1987  Valgerður Auðunsdóttir HSK – Egilsstöðum
1989  Einar Ole Pedersen UMSB – Mosfellsbæ
1991  Jón Ólafsson HSS – Húnavöllum
1993  Kjartan Lárusson HSK – Laugarvatni
1995  Sigurlaug Þ. Hermannsdóttir USAH – Blönduósi
1997  Ingibjörg B. Jóhannsdóttir UMSK – Grafarvogi
1999  Kári Gunnlaugsson KEF – Tálknafirði
2001  Einar K. Jónsson V – Stykkishólmi
2003  Sigurbjörn Gunnarsson KEF – Sauðárkróki
2005  Haraldur Þ. Jóhannsson UMSS – Egilsstöðum
2007  Garðar Svansson HSH – Þingvöllum
2009  Valdemar Einarsson USÚ – Reykjanesbæ
2011  Stefán Bogi Sveinsson UÍA – Akureyri
2013  Valdimar Leó Friðriksson UMSK – Stykkishólmi
2015  Kristín Gunnarsdóttir UMSB – Vík í Mýrdal
2017  Vigdís Diljá Óskarsdóttir UÍA – Fljótsdalshéraði
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Markmið UMFÍ er að eftirsóknarvert sé að starfa innan hreyfingarinnar 
og að þar starfi fjölbreyttur hópur fólks með mismunandi hæfileika og metnað að leiðarljósi. 
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HVATNINGARVERÐLAUN UMFÍ
23. október 2005,  44. sambandsþing UMFÍ á Egilsstöðum:
HSV – veitt verðlaunin fyrir velheppnað átak í auknu félagsstarfi tengdu 
getraunastarfi. Framganga HSV er til fyrirmyndar og ætti að vera öðrum 
sambandsaðilum hvatning til að nýta þá möguleika sem í getraunastarfi felast. 

27. október 2006, 35. sambandsráðsfundur UMFÍ haldinn á Flúðum:  
Umf.  Skipaskagi – fyrir framúrskarandi uppbyggingarstarf á sviði íþrótta- 
og ungmennafélagsmála.  Keflavík íþrótta- og ungmennafélag – fyrir öflugt 
og metnaðarfullt íþrótta- og ungmennafélagsstarf á breiðum grunni. 

21. október 2007, 45. sambandsþing UMFÍ haldið á Þingvöllum:
Héraðssambandið Skarphéðinn – fyrir framúrskarandi starf að kynningarmálum. 

11. október 2008, 36. sambandsráðsfundur UMFÍ haldinn í Stykkishólmi: 
HSÞ – veitt verðlaunin fyrir að koma á fót aksturssjóði HSÞ. 

11. október 2009, 46. sambandsþing UMFÍ haldið í Reykjanesbæ:
UÍA – veitt verðlaunin fyrir framúrskarandi uppbyggingarstarf. 

16 október 2010, 37. sambandsráðsfundur UMFÍ haldinn á Egilsstöðum: 
UMSE – veitt verðlaunin fyrir framúrskarandi uppbyggingarstarf. 

16. október 2011, 47. sambandsþing UMFÍ haldið á Akureyri: 
HSV – veitt verðlaun fyrir nýjungar í starfi og öflugt samstarf við sveitarfélagið. 

13. október 2013, 48. sambandsþing UMFÍ haldið í Stykkishólmi:
HSÞ – veitt verðlauð fyrir kröftugt og metnaðarfullt starf á sviði íþrótta- 
og æskulýðsmála á sambandssvæðinu í kjölfarið á sameiningu HSÞ og UNÞ. 

17. október 2015, 49. sambandsþing UMFÍ haldið í Vík í Mýrdal:
HSH, HSS, HHF, USK, UMFK, UMSB OG UDN – veitt verðlaun fyrir öflugt 
og metnaðarfullt íþrótta- og ungmennafélagsstarf í tengslum við 
samstarfsverkefnið SamVest.

15. október 2016, 40. sambandsráðsfundur UMFÍ haldinn að Laugum í Sælingsdal:
Frjálsíþróttaráð HSK - starfsemi ráðsins hefur verið öflug undanfarin ár og þar ber 
fyrst að nefna að ráðið heldur árlega átta héraðsmót innan- og utanhúss og hefur 
þátttaka verið góð.

15. október 2017, 50. Sambandsþing UMFÍ á Hallormsstað. Héraðssamband 
Vestfirðinga (HSV) hlaut hvatningarverðlaun UMFÍ 2017 fyrir öflugar og metnaðarfullar 
körfuknattleiksbúðir Íþróttafélagsins Vestra á Ísafirði.

VIÐURKENNINGAR
HVATNINGARVERÐLAUN UMFÍ
Héraðssamband Vestfirðinga (HSV) hlaut  
Hvatningarverðlaun UMFÍ á 50. sambands- 
þingi UMFÍ sem haldið var á Hótel Hallorms- 
stað í október 2018. Haukur Valtýsson, formaður 
UMFÍ, afhenti verðlaunin og sagði HSV eiga 
þau skilið fyrir öflugar og metnaðarfullar körfu- 
boltabúðir Íþróttafélagsins Vestra á Ísafirði.  
Körfuboltabúðirnar, sem eru ætlaðar körfubolta- 
iðkendum frá 10 til 16 ára og eru í 4. til 10. 
bekk, hófu göngu sína árið 2009 og hafa þær 
stækkað og eflst á hverju ári. Þær þykja nú  
einstakar á landsvísu þar sem hvergi eru í boði 
búðir með jafnmikla þjálfun ásamt bæði mötuneyti 
og gistingu fyrir þátttakendur. Slíkar búðir eru hins 
vegar starfræktar víða erlendis. Vestrabúðirnar  
þykja standast samanburð við þær bestu á  
erlendri grundu.
 
Guðný Stefanía Stefánsdóttir, þáverandi formaður 
HSV, tók við verðlaununum fyrir hönd HSV.
 
Nánar er hægt að skoða búðirnar á eftirfarandi 
slóð: https://www.vestri.is/korfuboltabudir/
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UMFÍ er öflug fjöldahreyfing sem skiptir einstaklinga og samfélagið máli.
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HEIÐURSFÉLAGAR UMFÍ

Jóhannes Jósefsson 1927/1957
Þórhallur Björnsson  1927
Helgi Valtýsson 1927/1957
Guðmundur Jónsson frá Mosdal 1933
Vigfús Guðmundsson 1940
Björn Guðmundsson 1943
Björn Jakobsson 1946
Bernharð Stefánsson 1957
Guðbrandur Magnússon 1957
Jón Helgason 1957
Anders Skåsheim 1957
Eiríkur J. Eiríksson 1969
Sigurður Greipsson 1969
Skúli Þorsteinsson 1971
Þorsteinn Einarsson 1982
Hafsteinn Þorvaldsson 1987
Guðjón Ingimundarson 1987
Sigurður Geirdal 1993
Pálmi S. Gíslason 1997
Þórir Jónsson 2005
Björn B. Jónsson                               2011 

GULLMERKI UMFÍ

Daníel Ágústínusson, UMFÍ 1972
Þorsteinn Einarsson 1972
Jón Stefánsson, UMSE 1972
Ármann Pétursson, UMFÍ 1973
Gísli Andrésson, UMSK 1973
Stefán Ólafur Jónsson, UMFÍ 1973
Kjartan B. Guðjónsson GLÍ 1975
Valdimar Óskarsson, UMFÍ 1975
Óskar Ágústsson, HSÞ 1976
Gunnar Sveinsson, Keflavík 1977
Pálmi S. Gíslason, UMSK 1978
Jóhannes Sigmundsson, HSK 1981
Þórir Þorgeirsson, HSK 1981
Hafsteinn Þorvaldsson, HSK 1981
Gísli Halldórsson, ÍSÍ 1982
Hermann Guðmundsson, ÍSÍ 1982
Sveinn Björnsson, ÍSÍ 1982
Guðjón Ingimundarson, UMSS 1984
Páll Aðalsteinsson, UMSK 1984
Axel Jónsson, UMSK 1985
Þórður J. Pálsson 1985
Bergur Torfason, HVÍ 1987
Björn Ágústsson, UÍA 1987
Diðrik Haraldsson, HSK 1987
Jón G. Guðbjörnsson, UMSB 1987

HEIÐRANIR
Þóroddur Jóhannsson, UMSE 1987
Guðmundur H. Sigurðsson., USVH 1991
Hörður S. Óskarsson, Vesturhlíð 1992
Magndís Alexandersdóttir, HSH 1992
Þórir Jónsson, UMSB 1992
Sveinn Jónsson, UMSE 1992/2002
Dóra Gunnarsdóttir, UÍA 1993
Reynir G. Karlsson, UMSK 1993
Finnur Ingólfsson, USVS 1997
Kristján Yngvason, HSÞ 1997
Matthías S. Lýðsson, HSS 1997
Ólína Sveinsdóttir, UMSK 1997
Sigurlaug Þ. Hermannsdóttir, USAH 1997
Sigurbjörn Gunnarsson, Keflavík 1999
Þórir Haraldsson, HSK 2000
Ingimundur Ingimundarson, UMSB 2001
Magnús Jakobsson, UMSB 2001
Hafsteinn Pálsson, UMSK 2002
Jóhann Ólafsson, UMSE 2002
Kristín Gísladóttir, HHF 2003
Einar K. Jónsson, Vesturhlíð 2003
Haraldur Þ. Jóhannsson, UMSS 2004
Ellert B. Schram, ÍSÍ 2006
Gunnlaugur B. Gunnlaugsson, UMFF 2006
Arnór Benónýsson, HSÞ 2006
Páll Ragnarsson, UMSS 2007
Gunnar Ingi Birgisson, UMSK 2007 
Björn Bjarndal Jónsson, HSK 2007
Anna R. Möller, UMSK 2007
Helga G. Guðjónsdóttir, HSK 2008
Snorri Hjaltason, UMFF 2008
Sigurður Guðmundsson., UMSK 2009
Guðmundur Kr. Jónsson, HSK 2010
Ásdís Helga Bjarnadóttir, UMSB 2010
Guðmundur Sigurðsson   UMSB      2011
Björn Ármann Ólafsson  UÍA            
2012 
Jóhann Tryggvason  UÍA                  2013
Stefán Þorleifsson UÍA                     2013
Einar Haraldsson Keflavík                 
2014 
Ester Jónsdóttir UMSK                      2014
Svanur Gestsson UMSK                     2014
Albert Valdimarsson UMSK                 2014
Engilbert Olgeirsson HSK                  2014
Sigfús Haraldur Bóasson HSÞ            2014
Anna Sigrún Mikaelsdóttir HSÞ          2014   
Ólafur Thordersen UMFN                    2014
Friðrik Pétur Ragnarsson UMFN        2014
Páll Kristinsson UMFN                        2014   

Jón Páll Hreinsson HSV                      2014 
Hermann Níelsson HSV/UÍA               2014 
Kári Gunnlaugsson Keflavík              2015  
Hringur Hreinsson UMSE                  2015
Sæmundur Runólfsson USVS                 2015     
Snorri Olsen UMSK                                 2016
Valdimar Leó Friðriksson UMSK           2016 
Aðalbjörg Valdimarsdóttir USAH           2016  
Þórður Magni Kjartansson Keflavik         2017
Birgir Ingibergsson Keflavík                   2017
Björg Jakobsdóttir UMSK                       2017
Jón M. Ívarsson, HSK                              2018
Rósa Marinósdóttir, UMSB                    2018
Jóhann Eysteinn Pálmason, UDN       2018

  

STARFSMERKI UMFÍ

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag
Einar Helgi Aðalbjörnsson                      2016
Oddur Sæmundsson                        2016
Bjarni Sigurðsson                                2017
Kristján Þór Karlsson                           2017
Falur Helgi Daðason                    2018 
 
Ungmennafélag Njarðvíkur (UMFN)
Þórunn Friðriksdóttir                              2017
Kristinn Pálsson                                    2017 
Eygló Alexandersdóttir  2018
 
Ungmennafélagið Þróttur (UMFÞ)
Magnús Hersir Hauksson                       2016

Ungmennafélagið Fjölnir  (UMFF)
Sveinn Þorgeirsson                                2017
Laufey Jörgensdóttir                   2018

Ungmennasamband 
Kjalarnesþings (UMSK)
Þórður St. Guðmundsson           2016
Hannes Strange                                     2016
Sæmundur Hafsteinn Jóhannesson    2016
Steinar Lúðvíksson                            2016   
Páll Grétarsson                                 2016
Kristján Jónatansson                             2016  
Eiríkur Mörk                                         2017
Helga Jóhannesdóttir       2018
Margrét Björnsdóttir         2018
Þórey S. Guðmundsdóttir      2018
Anton Bjarnason                     2018

Ungmennafélagið Skipaskagi (USK)
Stefán Skafti Steinólfsson                       2017   

Ungmennasamb. Borgarfj. (UMSB)
Pálmi Ingólfsson                                   2016
Íris Grönfeldt                                       2017
Flemming Jessen           2018
Kristján Gíslason                   2018

Ungmennasamband Dalamanna 
og Norður- Breiðfirðinga (UDN)
Arnar Eysteinsson                                 2017
Þórður Ingólfsson                                 2017
Kristján Jóhannsson                       2018
Jón Egilsson                                        2018
Hrefna Sumarlína Ingibergsdóttir       2018
Herdís Erna Matthíasdóttir           2018
Ingveldur Guðmundsdóttir           2018

Héraðssambandið Hrafna-Flóki (HHF)
Kristrún Guðjónsdóttir                           2016  

Héraðssamband Vestfjarða (HSV) 
Guðni Guðnason                                   2017 

Héraðssamband Strandamanna (HSS) 
Guðbjörg Hauksdóttir                            2016

Ungmennasamband  
Vestur-Húnvetninga (USVH) 
Þorleifur Karl Eggertsson                        2016
Agnar Levy                                           2017
Magnús Magnússon                               2017

Ungmennasamband 
Austur-Húnvetninga (USAH)
Hafdís Vilhjálmsdóttir                         2016
Pétur Pétursson                                     2016
Valur Magnússon                                 2016 

Ungmennasamband Skagafjarðar  (UMSS)
Friðbjörg Vilhjálmsdóttir                         2017
Ingimar Ingimarsson                             2017
Símon Ingi Gestsson                               2017 
Björn Hansen                                  2018
Sigurlína Hrönn Einarsdóttir        2018
Skúli V. Jónsson                  2018   
       
  
Ungmenna- og 
íþróttasamband Fjallabyggðar (UÍF)
Margrét Einarsdóttir                               2016
Sigurður Gunnarsson                             2016
Sigurpáll Gunnarsson                            2016
Gunnlaugur Stefán Vigfússon               2018

Ungmennasamband Eyjafjarðar (UMSE)  
Þorgerður Hauksdóttir                            2016  
Þorsteinn Marinósson                             2017 
Stefán Garðar Níelsson                       2018 

Ungmennafélag Akureyrar (UFA)
Ásgeir Már Hauksson                             2016
Gyða Árnadóttir                                    2017

Héraðssamband Þingeyinga (HSÞ)
Arngeir Friðriksson                                2016   
Helen Jónsdóttir                                   2017
Kristján I. Jóhannesson                            2017
Guðrún Kristinsdóttir              2018                      

Listi yfir þá sem hafa fengið starfsmerki UMFÍ miðast hér aðeins við árin 2016 - 2018. Heildarlista má sjá á www.umfi.is

Ungmenna- og íþróttasamband Austurl. (UÍA)
Einar Björn Kristbergsson                        2016 
Þóroddur Helgason                                2017
Gunnar Gunnarsson                                2017
Sigurbjörg Hjaltadóttir                             2017
Elín Rán Björnsdóttir                               2018
 
Ungmennasambandið Úlfljótur (USÚ)
Matthildur Ásmundardóttir                      2016 
Arna Ósk Harðardóttir                            2017

Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK)
Baldur Gauti Tryggvason                        2016
Stefán Geirsson                                     2016
Olga Bjarnadóttir                                   2017
María Rósa Einarsdóttir                          2017
Valdimar Hafsteinsson                           2017 
Hjörtur Þórarinsson             2018
Jóhanna Hjartardóttir                 2018
Þorbjörg Vilhjálmsdóttir     2018
Árni Þór Hilmarsson   2018

Ungmennafélag Kjalnesinga  (UMFK)
Íris Fjóla Bjarnadóttir                               2016
Karl Davor Karlsson                                 2016
Birna Jóhanna Ragnarsdóttir                 2016 

Héraðssamband Snæfells- 
og Hnappadalssýslu (HSH)
Guðmundur Gíslason                            2018

Ungmennasamband 
Vestur-Skaftafellssýslu (USVS)
Stefán Jónsson               2018
Linda Agnarsdóttir                               2018
Vigfús Hróbjartsson                             2018
Vilborg Smáradóttir                             2018
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ FUNDIR

UMFÍ leggur áherslu á gott samstarf við stjórnvöld og skólasamfélagið, félagasamtök og stofnanir sem samræmast 
stefnu og gildum UMFÍ. Markmið UMFÍ er að auka samstarf við aðila hérlendis og erlendis með aukna sérhæfingu og verka-
skiptingu að leiðarljósi. En líka að efla tengsl og samstarf þjónustumiðstöðvar við sambandsaðila og aðildarfélög þeirra.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ FUNDIR

50 . SAMBANDSÞING UMFÍ  
Sambandsþing UMFÍ var haldið á Hótel Hallorms-
stað 14. - 15. október 2017. Haukur Valtýsson,  
formaður UMFÍ, setti þingið og bauð fundargesti 
velkomna. Haukur Valtýsson, formaður UMFÍ, var 
sjálfkjörinn í sama embætti til tveggja ára í viðbót. 
Haukur sagði í opnunarávarpi sínu á þinginu þau 
hafa verið annasöm árin tvö sem liðin voru frá 
því hann settist í stól formanns, mörgu hafi verið 
komið í verk og starfsemi UMFÍ tekið breytingum 
frá því sem áður var. 

Haukur kom inn á ferð um 50 fulltrúa UMFÍ og fleiri 
á Landsmót DGI í Danmörku og sagði margt þar 
til fyrirmyndar. Nýverið hafi DGI og DIF, sem líta 
má á sem systursamtök UMFÍ og ÍSÍ í Danmörku,  
endurnýjað samning við ríkisvaldið. Samningurinn 
sé tengdur framkvæmd á lýðheilsuverkefni sem 
ætlað er að bæta lýðheilsu í Danmörku. Þar sé 
horft til lengri tíma og lögð áhersla á samstarf á 
breiðum vettvangi. Stjórn UMFÍ þurfi að leita eftir 
því að ná sambærilegum langtímamarkmiðum. 
Svo að þetta takist verði UMFÍ að breyta ýmsu og 
gera áætlanir og samninga sem gilda til lengri tíma 
en til árs í senn, það styrki grunninn fyrir verkefni  
hreyfingarinnar. 

Þetta varð að veruleika að hluta á sambands- 
þinginu í Hallormsstað. Á síðasta þingdegi kom 
Kristján Þór Júlíusson, þá mennta- og menningar- 
málaráðherra, með nýjan samning hins opinbera 
við UMFÍ. Samningurinn er á margan hátt nýlunda, 
ekki aðeins í sögu UMFÍ heldur fyrir félagasamtök 
á Íslandi. Þetta var fyrsti samningurinn sem UMFÍ 
hefur gert til þriggja ára og sá fyrsti sem stjórnvöld 
hafa gert við félagasamtök til lengri tíma en eins árs 
í senn. Kristján Þór sagði við undirritun hann gera 
félagasamtökum eins og UMFÍ kleift að skipuleggja 
sig til lengri tíma. 

FUNDIR

Eitt af stærri málum þingsins var umsókn um aðild 
flestra íþróttabandalaga landsins að UMFÍ. Vinnu- 
hópur um aðildina sendi frá sér tillögur í byrjun árs 
til kynningar og umfjöllunar hjá sambandsaðilum. 
Á þinginu sjálfu voru tillögur um aðild banda- 
laganna ýmist felldar eða vísað frá þinginu. Tillögur 
um breytingar á lögum sem tengdust inngöngunni 
náðu ekki 2/3 hluta atkvæða en þó var meira 
en helmingur þingfulltrúa sem studdi laga- 
breytingarnar eða 63 af 109. 12 sátu hjá og 34 voru 
á móti. Þingfulltrúar vilja ræða málið frekar og var 
tillaga borin upp á þinginu um að fela stjórn boðun 
aukaþings varðandi málið. Hún var samþykkt með 
yfirgnæfandi meirihluta atkvæða. 

41 . SAMBANDSRÁÐSFUNDUR UMFÍ 
Í samræmi við tillögu á 50. sambandsþingi UMFÍ 
í október 2017 var haldinn sambandsráðsfundur 
UMFÍ í skála Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar 
13. janúar 2018. Eina málið á dagskrá var umfjöllun 
um aðild íþróttabandalaga að UMFÍ. Reyndar stóð 
til að halda aukaþing vegna málsins. Ekki var yfir 
allan vafa hafið hvort slíkt stæðist lög UMFÍ og 
ráðfærði stjórn UMFÍ sig við lögfræðinga um málið. 
Með hliðsjón af vilja síðasta sambandsþings var 
því ákveðið að boða til sambandsráðsfundar. 

Fenginn var utanaðkomandi fundarstjóri og var 
það Svali Björgvinsson, þá mannauðsstjóri Iceland- 
air Group. 

Á fundinum fór Þórir Haraldsson yfir forsögu þess 
að íþróttabandalög óska eftir aðgöngu að UMFÍ 
og lýsti nokkrum sviðsmyndum verði af inngöngu 
íþróttabandalaga í UMFÍ. Þórir sat í nefndinni sem 
lagði tillögur fram fyrir sambandsþing 2017. Málið 
hefur þó verið rætt allar götur síðan árið 1999.  
Eftir það var fundargestum skipt í sex manna hópa.  

Tvö málefni voru til umræðu í hópunum. 
1. Framtíð UMFÍ með óbreyttu skipulagi.
 a) Vöxtur, útbreiðsla, staða og markmið

2. Framtíð UMFÍ með þeim breytingum 
    sem hér eru til skoðunar. 
        b) Vöxtur, útbreiðsla, staða og markmið

Ályktun fundarins var sú að fela stjórn UMFÍ að  
halda vinnu við aðild íþróttabandalaga að UMFÍ. 
Kynning skuli fara fram meðal sambandsaðila, 
tímanlega fyrir sambandsþing UMFÍ árið 2019. 

Í lok fundar lagði Auður Inga Þorsteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri UMFÍ, fram drög að ályktun í  
tengslum við #MeToo-byltinguna en fjöldi íþrótta- 
kvenna hafði nokkru áður stigið fram og greint 
frá kynbundnu ofbeldi gegn sér innan íþrótta- 
hreyfingarinnar. Ályktunin var samþykkt með 
breytingum og hljóðar svo: „Við, stjórnendur  
og forsvarsmenn í ungmennafélagshreyfingunni,  
munum bregðast við og leggja okkar af mörkum 
í baráttunni gegn hvers kyns ofbeldi innan ung- 
mennafélagshreyfingarinnar.“

VORFUNDUR UMFÍ
Vorfundur UMFÍ var haldinn á Sauðárkróki helgina  
4. - 5. maí 2018. Á fundinn mættu fulltrúar sambands- 
aðila UMFÍ og starfsfólks. Á föstudeginum fóru 
þau Auður Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri 
 UMFÍ, og Ómar Bragi Stefánsson, framkvæmda- 
stjóri móta UMFÍ, yfir landsmótið sem var á 
Sauðárkróki í sumar og Unglingalandsmót UMFÍ 
í Þorlákshöfn. Ómar taldi mikla möguleika felast í 
mótinu. Í framhaldi af kynningunni var uppákoma 
sem Jörgen Nilsson, tómstundaleiðbeinandi  
í Ungmenna- og tómstundabúðunum á Laugum 
stýrði og vakti heilmikla kátinu á meðal fundar- 
gesta. Á laugardeginu fóru vorfundargestir um 
Sauðárkrók, skoðuðu bæinn, Landsmótssvæðið 
og tjaldstæðin ofan við bæinn. Að því loknu fóru  
gestirnir á Atvinnulífssýningu sem haldin var í 
íþróttahúsinu í bænum.

STJÓRNARFUNDIR
Alls voru haldnir ellefu stjórnarfundir hjá UMFÍ á 
starfstímabili stjórnarinnar. Fundirnir voru haldnir 
víða um landið.

FRAMKVÆMDASTJÓRNARFUNDIR
Alls voru haldnir sex framkvæmdarstjórnarfundir 
á starfstímabili stjórnar. Flestir fundirnir voru  
haldnir í Reykjavík en einnig var notast við fjar- 
fundarbúnað. 
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ LÖG UMFÍ

UMFÍ aðstoðar sambandsaðila og aðildarfélög þeirra við stjórnun og rekstur og leggur 
áherslu á að starfsemin sé í samræmi við lög og reglur.
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ LÖG UMFÍ

LÖG UMFÍ
I. kafli: Nafn, fáni og kjörorð 

1. grein 
Landssamband ungmennafélaga á Íslandi heitir 

Ungmennafélag Íslands, skammstafað UMFÍ. 

Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein 
Fáni UMFÍ er Hvítbláinn. Kjörorð UMFÍ er: Íslandi 

allt. Hvítbláinn skal vera í merki UMFÍ, að öðru 

leyti ákveður sambandsþing UMFÍ gerð þess.

II. kafli: Markmið UMFÍ 

3. grein 
Markmið UMFÍ er ræktun lýðs og lands. Markmiði 

sínu hyggst UMFÍ ná með því að: Vinna að líkam-

legum og félagslegum þroska félagsmanna sinna 

með því að gefa sem flestum kost á að taka þátt í 

heilbrigðu félagsstarfi. Standa fyrir iðkun íþrótta 

og stuðla að heilbrigðum lífsháttum og hollri  

hreyfingu. Varðveita menningarlegt og efnahags- 

legt sjálfstæði þjóðarinnar. Starfa í anda friðar 

og jafnréttis. Vinna gegn neyslu áfengis, tóbaks 

og annarra vímuefna. Vinna að landgræðslu, 

skógrækt og umhverfisvernd. Stuðla að jafnvægi  

í byggð landsins og auka fræðslu almennings til  

að auðvelda hverjum og einum að taka afstöðu  

til þjóðnytjamála og vinna að framgangi þeirra.

Glæða með þjóðinni tryggð og rækt við heimili 

sín, átthaga og ættjörð.

III. kafli: Réttindi og skyldur 

4. grein 
UMFÍ skiptist í héraðssambönd og ungmennasam-

bönd. Einnig geta ungmennafélög innan héraðs-

sambanda og ungmennasambanda sem ekki eru 

aðilar að UMFÍ og ungmennafélög á svæðum þar 

sem slík sambönd eru ekki starfandi, gerst aðilar 

að UMFÍ. Aðilar að UMFÍ skulu hafa heitin 

„héraðssamband“, „ungmennasamband“ 

eða „ungmennafélag“ í heiti sínu.

5. grein 
Inntökubeiðni héraðssambands eða félags í UMFÍ 

skal fylgja eintak af lögum þess sem skulu vera 

í fullu samræmi við sambandslög þessi. Sam-

bandsþing úrskurðar inntöku, en stjórn UMFÍ 

getur veitt félagi bráðabirgðaaðild milli þinga. 

Sambandsþing hefur rétt til að víkja félögum  

og héraðssamböndum úr UMFÍ.

6. grein 
Vilji sambandsaðili ganga úr UMFÍ telst úrsögn því 

aðeins lögmæt, að samþykkt hafi verið á löglegu 

héraðsþingi eða aðalfundi. Skal segja til þess á 

sambandsþingi UMFÍ. Aðili sem gengið hefur úr 

UMFÍ getur ekki krafist endurgreiðslu á fé sem 

hann hefur lagt til sambandsins eða nokkurs  

hluta af eignum UMFÍ.

7. grein 
Hvert félag innan UMFÍ greiðir árgjald í sam-

bandssjóð af hverjum reglulegum félagsmanni 

fullra sextán ára og eldri eftir ákvörðun sam-

bandsþings og skilar því fyrir lok aprílmánaðar ár 

hvert. Sambandsfélögin semja skýrslu um störf sín 

og hag við hver áramót og senda skýrsluna, ásamt 

félagaskrá með kennitölum, í tveimur eintökum til 

héraðssambands. Héraðssamband sendir annað 

eintakið til UMFÍ fyrir lok aprílmánaðar. Skylt er 

héraðssamböndum að semja skýrslu á sama hátt. 

UMFÍ leggur til skýrslueyðublöð.

8. grein 
Sérhver ungmennafélagi hefur málfrelsi  

og tillögurétt hvar sem er á fundi  

ungmennafélaganna.

IV. kafli: Stjórnun UMFÍ 

9. grein  
Sambandsþing UMFÍ er æðsta vald í málefnum 

UMFÍ. Stjórn skal boða skriflega til sambandsþings 

með a.m.k. 6 vikna fyrirvara og skal það haldið 

fyrir 15. nóvember annað hvort ár.

Skriflegt fundarboð (síðara fundarboð) með dag-

skrá, ársreikningi og upplýsingum um tillögur og 

mál sem leggja á fyrir sambandsþing skal senda 

sambandsaðilum með eigi minna en tveggja vikna 

fyrirvara.

Sambandsaðilar kjósa fulltrúa til sambandsþings 

miðað við fjölda skattskyldra félaga skv. félagatali 

í skráningarkerfi UMFÍ sem skila skal í síðasta lagi 

15. apríl það ár sem þing er haldið sem hér segir:

1 fulltrúa fyrir 1 – 200 skattskyldra félaga.

1 fulltrúa fyrir 201 – 400 skattskyldra félaga og 

síðan einn fulltrúa fyrir hverja 800 skattskylda 

félaga þar yfir en þó með hámarki 17 fulltrúa.

Til viðbótar því sem að framan greinir skulu for-

menn héraðssambanda og ungmennasambanda 

eða staðgenglar vera sjálfkjörnir.

Sambandsþing er lögmætt ef löglega er til þess 

boðað og mættur er fullur helmingur réttkjörinna 

fulltrúa.

Verkefni sambandsþings skulu m.a. vera: 

 –   Ræða skýrslur liðins kjörtímabils. 

 –    Afgreiða reikninga næstliðins 
       reikningsárs, sem er almanaksárið. 

 –    Lagabreytingar. 

 –    Marka stefnu UMFÍ á komandi árum. 

 –    Kjósa formann UMFÍ, 6 stjórnarmenn og  
       4 varastjórnarmenn, kjósa 5 aðalmenn 
      og tvo varamenn í kjörnefnd, kjósa 2 
       skoðunarmenn og 2 til vara. 

 –    Afgreiða fjárhagsáætlun næsta árs. 

10. grein 
Sambandsráð UMFÍ er æðsta vald í málefnum 

UMFÍ á milli sambandsþinga. Sambandsráð er 

skipað formönnum sambandsaðila UMFÍ eða 

varamönnum þeirra, ásamt stjórn UMFÍ eða 

varamönnum hennar. Verkefni sambandsráðs-

fundar skulu vera: Ræða skýrslur næstliðins 

árs. Afgreiða reikninga liðins árs. Greiði einhver 

fulltrúi á sambandsráðsfundi atkvæði gegn því 

að reikningar séu samþykktir, þá skulu þeir lagðir 

fyrir næsta sambandsþing til afgreiðslu. Afgreiða 

fjárhagsáætlun næsta árs. Ræða viðfangsefni 

UMFÍ milli þinga.

11. grein 
Stjórn UMFÍ skal skipuð sjö mönnum: Formanni, 

ritara, gjaldkera, varaformanni og þrem með- 

stjórnendum. Kosning stjórnar skal vera skrifleg. 

Formaður skal kosinn sérstaklega, en aðrir  

stjórnarmenn í einu lagi. Til að atkvæðaseðill  

til stjórnarkjörs sé gildur verður að kjósa sex  

menn sem gefið hafa kost á sér til stjórnarkjörs.

Varastjórn skipa fjórir menn og skal hún kosin í 

einu lagi. Til að atkvæðaseðill til varastjórnarkjörs 

sé gildur verður að kjósa fjóra menn sem gefið 

hafa kost á sér til varastjórnarkjörs. Atkvæða- 

fjöldi ræður röð varamanna og skal dregið um  

röð þeirra séu atkvæði jöfn. Sambandsþing UMFÍ 

skal kjósa fimm manna kjörnefnd og tvo til vara, 

sem starfar til loka næsta sambandsþings.  

Tilkynning um framboð til stjórnar og varastjórnar 

UMFÍ skal berast skriflega til kjörnefndar eigi síðar 

en 10 dögum fyrir þing.



62

42. sambandsráðsfundur UMFÍ LÖG UMFÍ



63

42. sambandsráðsfundur UMFÍ LÖG UMFÍ

LÖG UMFÍ
Einstaklingur sem býður sig fram til formanns 

getur jafnframt boðið sig fram til stjórnar og/eða 

varastjórnar á þinginu kjósi hann svo. Sama á við 

um einstakling sem býður sig fram til stjórnar og 

getur hann þá á þinginu boðið sig fram til vara- 

stjórnar. Við stjórnarkjör skal leitast við að í kjöri 

séu a.m.k. þrír fulltrúar frá hverju kjördæmi þar 

sem starfandi er héraðssamband sem er aðili að 

UMFÍ. Ef þessu markmiði hefur ekki verið náð, eftir 

að framboðsfrestur rennur út, er kjörnefnd heimilt 

að framlengja framboðsfrestinn um allt að 5 daga og 

skal sú ákvörðun tilkynnt sambandsaðilum. Heimilt 

er að bera fram tillögu um fleiri menn en þrjá úr 

hverju kjördæmi. Kjörgengir til stjórnar og vara-

stjórnar eru allir skattskyldir ungmennafélagar. 

Stjórn kýs úr sínum hópi til eins árs í senn þrjá 

menn og einn til vara er skipa framkvæmda- 

stjórn. Stjórn UMFÍ skal á hverju kjörtímabili  

halda a.m.k. einn stjórnarfund í hverjum lands-

fjórðungi. Verkefni stjórnar skulu vera: Stýra 

málefnum UMFÍ milli þinga.  

Úrskurða ágreiningsmál þau sem skotið er til 

hennar.Varðveita sjóði UMFÍ og leggja fram 

endurskoðaða reikninga til þings og sambands-

ráðsfundar. Birta árlega skýrslu um gerðir, hag  

og horfur UMFÍ. Skoðunarmenn skulu vera  

tveir og tveir til vara.

12. grein 
Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða ræður  

úrslitum mála á sambandsþingi, sambandsráðs-

fundi og stjórnarfundi, nema um lagabreytingu  

sé að ræða.

V. kafli: Landsmót og Unglingalandsmót 

13. grein 
Sambandsþing UMFÍ skal ákveða hvenær Lands-

mót, Unglingalandsmót, Landsmót 50+ eða önnur 

landsmót skulu haldin og samþykkja reglugerðir 

fyrir mótin. Stjórn UMFÍ skal með hæfilegum 

fyrirvara auglýsa innan hreyfingarinnar eftir 

sambandsaðilum sem áhuga hafa á að taka að sér 

að halda Landsmót UMFÍ, Landsmót UMFÍ 50+ og 

Unglingalandsmót UMFÍ. Stjórn UMFÍ skal ákveða 

hvaða aðili úr hópi umsækjanda skal halda mótið. 

Stjórn UMFÍ skal eiga rétt á að tilnefna fulltrúa 

sinn í undirbúningsnefnd. Meðal annars skal gæta 

eftirtalinna atriða við allan undirbúning og fram-

kvæmd mótanna: Þau endurspegli eftir föngum 

umfang og fjölbreytileika í starfsemi ungmenna- 

félagshreyfingarinnar. Aðstaða til keppnisíþrótta 

sé eins góð og kostur er. Almenningi sé gefinn 

kostur á þátttöku. Þau séu vímulaus. Þau séu 

ætluð fjölskyldufólki og fólki á öllum aldri.

Að vegalengdir milli keppnisstaða séu  

innan hæfilegra marka.

VI. kafli: Heiðursviðurkenningar

14. grein
Sambandsþing getur kjörið heiðursfélaga UMFÍ þá 

menn er unnið hafa ungmennafélagshreyfingunni 

óvenju mikið gagn eða þingið vill veita sérstaka 

sæmd fyrir ágæt störf í anda UMFÍ. Heiðursfélagar 

hafa öll réttindi ungmennafélaga en eru sjálfráðir 

um skyldur. Heiðursviðurkenningar má og veita 

samkvæmt sérstakri reglugerð.

VII. kafli: Slit Ungmennafélags Íslands

15. grein
Til þess að slíta Ungmennafélagi Íslands eða 

sameina það öðrum samtökum þarf samþykki  

2/3 hluta greiddra atkvæða á lögmætu sambands- 

þingi. Slík tillaga þarf einnig að hljóta samþykki 2/3 

hluta greiddra atkvæða á sérstöku aukaþingi  

sem stjórn UMFÍ skal boða til innan 6 mánaða.  

Á aukaþinginu skulu sambandsaðilar eiga rétt

á sama fjölda þingfulltrúa eins og á sambands- 

þinginu en að öðru leyti skulu ákvæði laga þessa 

um sambandsþing gilda um aukaþingið.

Ef samþykkt verður skv. 1. mgr. að slíta UMFÍ 

skal aukaþingið ákveða hvert fjárhagslegar og 

ófjárhagslegar eignir og réttindi UMFÍ skulu renna.

VIII. kafli: Lagabreytingar og gildistaka

16. grein
Lögum þessum má aðeins breyta á lögmætu 

sambandsþingi og þarf til þess 2/3 hluta  

greiddra atkvæða. Tillögur til lagabreytinga/ 

reglugerðabreytinga skal senda stjórn UMFÍ 

minnst 4 vikum fyrir sambandsþing og skal  

stjórn UMFÍ senda tillögurnar sambandsaðilum  

til kynningar minnst 2 vikum fyrir þing. Til að  

taka til afgreiðslu tillögur sem ekki hafa hlotið  

kynningu skv. 2. mgr. þarf samþykki 2/3 hluta 

greiddra atkvæða, nema um sé að ræða tillögu  

til breytinga á áður kynntri tillögu til breytinga  

á lögum eða reglugerð.

17. grein
Sambandslög þessi öðlast þegar gildi.  

Eru þar með eldri lög úr gildi numin.

Samþykkt á 49. sambandsþingi UMFÍ 2015.
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Stefna UMFÍ leggur áherslu á gott skipulag og fagleg vinnubrögð. 
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ÁRSREIKNINGUR 
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Ungmennafélags Íslands fyrir árið 2017. Ársreikningurinn hefur að
geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reiknings- 
skilaaðferðir og aðrar skýringar. Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2017, 
efnahag þess 31. desember 2017 og breytingu á handbæru fé á árinu 2017, í samræmi við lög um ársreikninga og settar 
reikningsskilareglur. Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt 
okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita 
í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er nánar 
lýst í kaflanum um ábyrgð endurskoðanda hér fyrir neðan. Við erum óháð Ungmennafélagi Íslands í samræmi við 
settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum við uppfyllt ákvæði þeirra. Við teljum að við endurskoðunina 
höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga 
og settar reikningsskilareglur. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er 
varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna 
sviksemi eða mistaka.Við gerð ársreikningsins eru stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi 
Ungmennafélags Íslands. Ef við á, skulu stjórn og framkvæmdastjóri setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi 
og hvers vegna ákveðið var að beita forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu ársreikningsins, nema stjórn 
og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa félagið upp eða hætta starfsemi, eða hafa enga aðra raunhæfa möguleika 
en að gera það. Stjórn skal hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum 
sviksemi eða mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar. Nægjanlega vissa er þó ekki trygging þess að endur-
skoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni uppgötva allar verulegar skekkjur séu þær til 
staðar. Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif á fjárhagslega 
ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.

Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind 
og beitum við faglegri tortryggni í gegnum endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi::
• Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, hönnum 
 og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum endurskoðunargagna sem eru 
 nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er  
 meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi 
 framsetningu ársreiknings, að einhverju sé viljandi sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.

• Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi  
 endurskoðunaraðgerðir, en ekki í þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits samtakanna.

• Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar, séu viðeigandi og hvort 
 reikningshaldslegt mat stjórnenda sé raunhæft.

•  Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar hvort 
 verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum efasemdum 
 um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi
 skýringum ársreikningsins í áritun okkar. Ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri 
 áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Engu 
 að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi félagsins.

Skýrsla stjórnar
Ársreikningur Ungmennafélags Íslands fyrir árið 2017 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.
Rekstur UMFÍ var með hefðbundnu sniði á árinu 2017. Vegna góðrar afkomu Íslenskrar getspá á árinu 2015 og 30 ára 
afmælis Getspár á árinu 2016 var ákveðið að greiða út aukagreiðslu til eignaraðila. Hlutur UMFÍ var tæpar 16 milljónir sem 
voru færðar inn sem skuldbinding á árinu 2016. Af þeirri upphæð var 8 milljónum króna ráðstafað á árinu 2017, sjá nánari 
umfjöllun í skýringu 18 í ársreikningnum.
Að beiðni stjórnar UMFÍ féllst Mennta- og menningarmálaráðuneytið á að rifta samningi um rekstur Evrópuskrifstofu 
frá og með 1. júlí 2017. Heildaráhrif aflagðrar starfsemi er tap upp á 6,2 milljónir króna. Nánari útlistun er að finna 
í skýringu 9 í ársreikningnum.
Tekjur félagsins umfram gjöld á árinu 2017 voru 11 milljónir króna. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir 
félagsins að undanþeginn aflagðri starfsemi kr. 476.664.548 og bókfært eigið fé í árslok er kr. 367.885.445 og 
er eiginfjárhlutfall félagsins 77%.
Það er álit stjórnar og framkvæmdastjóra Ungmennafélags Íslands að í ársreikningi þessum komi fram allar upplýsingar 
sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu.
Stjórn og framkvæmdastjóri Ungmennafélags Íslands staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2017 með 
undirritun sinni.

Reykjavík, 8. september 2017.

Í stjórn

   Haukur Valtýsson (sign)
formaður

                  Örn Guðnason (sign)                         Helga Jóhannesdóttir (sign)

                 Hrönn Jónsdóttir (sign)             Ragnheiður Högnadóttir (sign)

              Gunnar Gunnarsson (sign)                    Jóhann S. Ingimundarson (sign)

                Lárus B. Lárusson (sign)                    Gunnar Þ. Gestsson (sign)

          Sigurður Óskar Jónsson (sign)              Guðmundur Sigurbergsson (sign)

Framkvæmdastjóri

  Auður Inga Þorsteinsdóttir (sign)

•  Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum 
framsetningu, uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar með tilliti til glöggrar myndar.

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem komu 
upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti sem komu fram í endurskoðuninni, ef við á. 
Við höfum einnig lýst því yfir við stjórn að við höfum uppfyllt skyldur siðareglna um óhæði og höfum miðlað til þeirra 
upplýsingum um tengsl eða önnur atriði sem gætu mögulega haft áhrif á óhæði okkar og þar sem viðeigandi er, hvaða 
varnir við höfum til að tryggja óhæði okkar.

Reykjavík, 7. september 2018.

          Sigrún Guðmundsdóttir (sign) endurskoðandi
BDO ehf.

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Ungmennafélags Íslands höfum yfirfarið ársreikning þennan.  
Við teljum hann vera í samræmi við lög og samþykktir félagsins og leggjum til að hann verði samþykktur.

Reykjavík, 7. september 2018.

                     Borghildur Sigurðardóttir (sign) Örn Pálsson (sign)
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REKSTRARREIKNINGUR        

Rekstrarreikningur ársins 2017

  
Rekstrartekjur Skýr.  2017  2016

Ríkisframlag ......................................................................................  3 117.600.000 117.600.000
Lottó og getraunir ............................................................................  4  195.208.843 187.557.109
Aðrar tekjur ....................................................................................... 5 103.890.017 123.889.500
  416.698.860 466.922.934

Rekstrargjöld
Laun og annar starfsmannakostnaður .......................................... 6  113.440.176  116.191.613
Lottó til sambandsaðila ...................................................................   152.950.986 147.064.116
Annar rekstrarkostnaður ................................................................. 7  121.938.186 139.593.480
Veittir styrkir .....................................................................................    14.021.500 14.996.000
Afskriftir ............................................................................................ 10  4.624.600 3.767.350
  406.975.448 421.612.559

Rekstrarniðurstaða án fjármuna- og fjármagnsliða   9.723.412 7.434.050

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Fjármunatekjur ................................................................................. 8  6.921.469 2.237.287
Fjármagnsgjöld ................................................................................. 8 (3.980.054) (5.630.161)
  2.941.415 (3.392.874)

Rekstrarniðurstaða ársins af áframhaldandi starfsemi   12.664.827 4.041.176

Tap af aflagðri starfsemi .................................................................. 9  (6.240.827) (2.490.993)

Rekstrarniðurstaða ársins  6.424.760 1.550.183

Önnur heildarafkoma
Liðir sem verða færðir yfir rekstrarreikning:
Hlutdeild í afkomu Íslenskrar getspár sf ......................................... 11 4.588.119 36.311.251

Heildarafkoma ársins   11.012.879 37.861.434

Ríkisframlag
28,2%

Lottótekjur
46,8%
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HEILDARYFIRLIT 2017

Heildaryfirlit um rekstur 2017

Rekstrartekjur    Fræðslu og Umhverfis- Millideilda
   Aðalsjóður  Laugar  verkefna sj.  sjóður   viðskipti Samtals

Ríkisframlag ...............................................................   99.800.000 17.800.000     117.600.000
Lottó og getraunir ......................................................    181.656.223  13.552.620   195.208.843
Aðrar tekjur ................................................................    61.397.974 53.784.043   700.000 (16.150.000) 103.890.017

  342.854.197 71.584.043 17.710.620 700.000  (16.150.000) 416.698.860
Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ........................................    70.384.121 43.056.055    113.440.176
Lottó til sambandsaðila ............................................   152.950.986     152.950.986
Annar rekstrarkostnaður ..........................................    107.508.046 26.130.140   (11.700.000) 121.938.186
Veittir styrkir ..............................................................    2.822.000  14.699.500 950.000 (4.450.000) 14.021.500
Afskriftir .....................................................................    3.400.000 1.224.600     4.624.600

  337.065.153 70.410.795 14.699.500 950.000  (16.150.000) 406.975.448

Rekstrarniðurstaða án fjármuna- og fjármagnsliða  5.789.044 1.173.248 3.0110.120 (250.000)  0 9.723.412

Fjármagnstekjur...........................................................    5.459.265 950   1.050.388  410.866  6.921.469
Fjármagnsgjöld............................................................   (3.966.117)  (13.937)     (3.980.054)

  1.493.148 (12.987)  1.050.388  410.866  0 2.941.415

Rekstrarniðurstaða ársins   7.282.192  1.160.261 4.061.508 160.866 0 12.664.827
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Eignir 

Fastafjármunir Skýr.  31.12.2017  31.12.2016

Varanlegir rekstrarfjármunir 10  
Fasteignir...........................................................................................   113.400.000 116.100.000
Bifreiðir .............................................................................................   7.042.250 8.966.850
  120.442.250 125.066.850

Áhættufjármunir og langtímakröfur:  
Eignarhluti í íslenskri getspá.......................................................... 11 274.943.211 270.355.092 
  274.943.211 270.355.092

Veltufjármunir
Óinnheimtar kröfur ....................................................................... 12 8.479.672 4.740.445
Óframkomnar lottótekjur ..............................................................   16.589.571 20.808.223
Aðrar skammtímakröfur ............................................................... 14 2.222.101 1.687.893
Handbært fé ................................................................................... 14 52.987.743 67.226.700
  81.279.087 94.463.261

Eignir  476.664.548 489.885.203

Eigið fé og skuldir  Skýr.  31.12.2017  31.12.2016

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé ....................................................................... 15  367.885.445 356.872.568
Eigið fé  367.885.445 356.872.568

Langtímaskuldir og skuldbindingar 16
Skuldir við lánastofnanir ............................................................. 18  46.528.738 48.521.813
Skuldbinding vegna sérverkefna.................................................  7.996.000 15.996.000
  54.524.738 64.517.813
Skammtímaskuldir 
Óskipt lottófé ...............................................................................  13.668.827 21.396.073
Viðskiptaskuldir ........................................................................... 17  9.478.514 12.560.967
Næsta árs afborganir langtímaskulda ....................................... 16 2.834.244 2.785.948
Aðrar skammtímaskuldir ............................................................ 17 28.272.780 31.751.834
  54.254.365 68.494.822
Skuldir  108.779.103 133.012.635

Eigið fé og skuldir  476.664.548 489.885.203

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2017
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Rekstrarhreyfingar Skýr.  2017  2016

Hreint veltufé frá rekstri:
Rekstrarniðurstaða ársins ............................................................   6.424.760 1.550.183

Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir......................................................................................... 10 4.634.600 3.767.350
Söluhagnaður fastafjármuna ......................................................  0 (1.022.000)
Breyting á skuldbinindingu vegna sérverkefna ......................... 18 8.000.000
Matsbreyting verðbréfaeignar.....................................................  13 (4.692.193) (38.661)
Verðbætur langtímalána...............................................................  861.741 1.252.514
  15.218.908 5.509.386
Lækkun (hækkun) rekstrartengdra eigna:
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur ..............................  (54.783) 32.603.604
Hækkun (lækkun) rekstrartengdra skulda:
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskudlir.............................  (22.288.753) 25.809.427

Handbært fé frá rekstri  (7.124.628) 63.922.417

Fjárfestingahreyfingar

Seldur Þrastalundur......................................................................  0 (9.623.000)
Seldir aðrir varanlegir rekstrarfjármunir.....................................  0 2.050.000
Seld fjárfestingaverðbréf............................................................. 13 4.692.193 1.613.762
  4.692.193 (5.959.238)
Fjármögnunarhreyfingar

Afborganir langtímaskulda..........................................................  (2.806.522) (32.942.675)
Ráðstafað til sérverkefna ............................................................ 18 (8.000.000)
  (10.806.522) (32.942.675)

Hækkun/(Lækkun) handbærs fjár  (13.238.957) 25.020.504

Handbært fé í upphafi árs............................................................  67.226.700 42.206.196
Handbært fé í lok árs.....................................................................  53.987.743 67.226.700

YFIRLIT UM SJÓÐSTREYMI ÁRSINS 2017

VELTUFJÁRHLUTFALL    

1,49
EIGINFJÁRHLUTFALL   

2017 77%
2016 73%
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SKÝRINGAR

1. Starfsemi

Ungmennafélag Íslands er landssamband 
ungmennafélaga skammstafað UMFÍ. Markmið 
hreyfingarinnar er “Ræktun lýðs og lands” og 
kjörorðið er “Íslandi allt”. Sambandsaðilar eru 18 
héraðssambönd og 11 félög með beina aðild. Alls 
eru um 300 félög innan UMFÍ með yfir 100 þúsund 
félagsmenn. UMFÍ leggur áherslu á að allir geti 
verið með, og að þátttaka er lífsstíll.
Hlutverk UMFÍ er að samræma starfsemi ung- 
mennafélaga á Íslandi og veita þjónustu við 
aðildarfélög og félagsmenn. Einnig kemur UMFÍ 
fram út á við fyrir hönd ungmennafélaganna, 
til dæmis gagnvart stjórnvöldum og í erlendum 
samskiptum.

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna
Ársreikningur Ungmennafélags Íslands fyrir árið 
2016 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga 
og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn 
byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er í 
meginatriðum gerður eftir sömu reikningsskila- 
aðferðum og árið áður. Þar sem við á hefur  
samanburðarfjárhæðum verið breytt til þess  
að gæta samræmis við breytta framsetningu  
ársreiknings þessa árs. Ársreikningurinn er í  
íslenskum krónum. Eftirfarandi er samantekt á 
helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Mat og ákvarðanir
Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í sam-
ræmi við lög um ársreikninga, að taka ákvarðanir, 
meta og draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir 
og skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í 
skýringum og tekjur og gjöld. Við mat og ályktanir 

er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem 
taldir eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra 
ákvarðana sem teknar eru um bókfært verð eigna 
og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.
Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar  
á því tímabili sem þær eiga sér stað.

Áhættustjórnun
Engir framvirkir gjaldeyrisskiptasamningar, 
valréttir eða afleiðusamningar eru við lýði 
hjá félaginu.

Skráning tekna
Tekjur af þjónustu eru færðar þegar til þeirra  
hefur verið unnið. Þjónustutekjur eru færðar  
þegar þjónustan hefur verið innt af hendi. Tekjur  
er sýndar í rekstrarreikningi að teknu tilliti til 
afslátta. Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi 
tímabil í samræmi við viðeigandi höfuðstól og 
vaxtaprósentu nema ef verulegur vafi ríkir um 
innheimtu þeirra.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjár-
muna þegar líklegt er að hagrænn ávinningur 
tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt er 
að meta kostnað vegna eignarinnar með áreiðan-
legum hætti. Varanlegir rekstrarfjármunir eru 
upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðar- 
verð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af 
kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma 
eigninni í tekjuhæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur  
hundraðshluti af kostnaðarverði miðað við  
eignarhaldstíma á árinu að teknu tilliti til  
væntanlegs hrakvirðis.

Hagnaður eða tap vegna sölu eigna er mismunur 
söluverðs og bókfærðs verðs eigna á söludegi.

Eignarhluti í Íslenskri getspá
Eignarhlutdeild félagsins í samrekstri Íslenskrar 
getspár sf. hefur verið skilgreind sem fjáreign 
til sölu (e. Available-for-sale) til samræmis við 
markmið stjórnar tengt eigninni. Bókfært verð 
eingarhlutarinns er metinn samkvæmt hlutdeildar- 
aðferð og er því færður á kostnaðarverði að teknu 
tilliti til hlutdeildar í rekstrarafkomu Íslenskrar 
getspár. Mótteknar arðstekjur frá Íslenskri getspá 
eru tilgreindar meðal rekstrartekna en hluteild í 
afkomu umfram arðgreiðslur eru nú færðar meðal 
eigin fjár og tilgreindar í annarri heildarafkomu.

Viðskiptakröfur
Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði að teknu 
tilliti til niðurfærslu. Niðurfærslan er ekki endanleg 
afskrift heldur er myndaður mótreikningur til að 
mæta hugsanlegu tapi sem kann að myndast í 
framtíðinni.

Langtímaskuldir
Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að  
frádregnum greiddum afborgunum og eru eftir- 
stöðvar nafnverðs reiknaðar upp miðað við  
gildandi gengi eða vísitölu í lok tímabilsins eftir 
því sem við á. Vaxtagjöld vegna langtímalána eru 
færð til gjalda á því tímabili sem þau tilheyra. 
Lántökukostnaður vegna nýrra lána er færður  
til gjalda á lántökuári.

Viðskiptaskuldir
Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði.
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3. Ríkisframlag 2017 2016

Ríkisframlag - UMFÍ ............................................................  90.900.000 90.900.000
Ríkisframlag - ULM .............................................................  8.900.000 8.900.000
Ríkisframlag - Laugar .........................................................  17.800.000 17.800.000
 117.600.000 117.600.000

8. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld 2017  2016

Fjármunatekjur greinast þannig

Vaxtatekjur ....................................................................... 2.229.276  2.198.626
Matsbreyting verðbréfa ................................................... 4.692.193 38.661
 6.921.469 2.237.287
Fjármagnsgjöld greinast þannig

Vextir og greiddar verðbætur............................................. 2.861.303 3.643.395
Áfallnar verðbætur .......................................................... 861.743 1.252.514
Gengistap ......................................................................... 257.008 734.252
 3.980.054 5.630.161

9. Aflögð starfsemi 
Að beiðni stjórnar UMFÍ féllst Menntamálaráðuneytið á að rifta samningi um 
Evrópuskrifstofu (EUF) og fluttist starfsemi EUF til Rannís þann 1. júlí 2017. 
Áhrif þess á UMFÍ er að stöðugildum fækkar um þrjú, tekjur lækka á 
ársgrundvelli um u.þ.b. 40 milljónir króna að jafnaði. Rekstraráhrif EUF eru 
færð í einni línu í rekstrarreikningi. Tap af aflagðri starfsemi greinist þannig:

Tap af aflagðri starfsemi 2017  2016

Rekstrartekjur...................................................................... 19.339.666 40.823.325
Rekstrargjöld....................................................................... (25.459.039) (43.269.430)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld ................................... (120.694) (44.888)
 (6.240.067) (2.490.993)

Nánari sundurliðun rekstrargjalda

Laun og launatengd gjöld................................................. 18.607.413 30.395.309
Annar rekstrarkostnaður .................................................. 6.349.309 12.874.121
Veittir styrkir........................................................................ 502.320 0
 25.459.039 43.269.430

4. Lottó og getraunir  

Lottótekjur - UMFÍ .......................................................... 180.056.223 173.126.111
Lottótekjur - Fræðslu- og verkefnasjóður ..................... 13.552.620 13.030.998
Getraunir 1X2 ................................................................. 1.600.000 1.400.000
 195.208.843 187.557.109

5. Aðrar tekjur  

Önnur rekstrarframlög................................................. 17.907.717 18.769.003
Lottótekjur - aukagreiðsla (skýring 18)........................ 0 15.996.000
Kostunaraðilar ..............................................................  11.482.350 11.833.232
Sölutekjur ...................................................................... 5.482.350 9.303.006
Leigutekjur .................................................................... 10.293.172 9.696.417
Þátttökugjöld ................................................................ 54.178.957 53.065.647
Ýmsar tekjur ................................................................. 4.158.000 4.204.195
Söluhagnaður................................................................ 0 1.022.000
 103.890.017 123.889.500

6. Laun og annar starfsmannakostnaður  

Laun ......................................................................... 88.446.994 93.302.133
Áunnið orlof, breyting ............................................ 523.116 383.707
Tryggingagjald ........................................................ 7.205.899 7.667.487
Lífeyrissjóðsframlag ............................................... 9.984.690 9.226.491
Sjóðagjöld - mótframlag ....................................... 1.729.373 1.862.196
Annar starfsmannakostnaður .............................. 5.550.104 3.749.599
 113.440.176 116.191.613

Stöðugildi að meðaltali ........................................ 15 16

7. Annar rekstrarkostnaður  

Húsnæðiskostnaður ............................................ 20.122.882 17.547.637
Rekstur áhalda og tækja ..................................... 1.502.674 6.417.588
Ferðakostnaður og rekstur bifreiða ................... 12.816.719 12.885.666
Skrifstofukostnaður ............................................ 5.782.636 6.202.400
Stjórnun og umsýsla .......................................... 18.943.175 12.282.178
Verkefni, kynning og útbreiðsla ........................ 18.482.232 17.726.197
Skinfaxi ............................................................... 5.002.542 6.308.208
Erlend samskipti .................................................  2.423.913 3.771.192
Mótahald .............................................................  27.245.157 28.807.829
Rekstur ungmennabúða...................................... 9.616.256 11.648.585
Skuldbinding vegna aukagreiðslu frá Í.G. ........ 0 15.996.000
 121.938.186 139.593.480
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10. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

  
 Fasteignir    
 og lóðir  Bifreiðir Samtals   

Kostnaðarverð
Staða í ársbyrjun ..............................  135.000.000 9.623.000 144.623.000  
Staða í árslok ................................... 135.000.000 9.623.000 144.623.000  

Afskriftir
Staða í ársbyrjun ..............................  18.900.000 656.150 19.556.150 
Afskrift ársins ..................................  2.700.000 1.924.600 4.624.600 
Staða í árslok .................................... 21.600.000 2.580.750 24.180.750  

Bókfært verð
Bókfært verð í ársbyrjun ................  116.100.000 8.966.850 125.066.850 
Bókfært verð í árslok ...................... 113.400.000 7.042.250 120.442.250 

Afskriftarhlutföll ............................. 2% 20%  

Vátryggingaverðmæti lausafjármuna, annarra en bifreiða, nam í árslok 26,3 milljón króna.

Félagið hefur veðsett fasteignir og lóðir til tryggingar á skuldum við lánastofnanir. 
Í árslok nemur bókfært verð veðsettra eigna 113,4 milljón króna og eftirstöðvar áhvílandi lána 
nema 49,4 milljónum króna. Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

    Fasteignamat Vátryggingamat

Fasteignir og lóðir - Reykjavík ................................................................................................ 114.900.00 208.452.000
Fasteignir og lóðir - Þrastaskógi ............................................................................................. 2.532.000 2.122.000
Aðrar lausafjártryggingar ........................................................................................................ 0 26.264.000
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11. Eignarhluti í Íslenskri getspá 

Félagið hefur eftirfarandi hagsmuni í sameiginlegu verkefni:

Félagið á 13,33% hlutdeild í Íslenskri getspá sf. sem er sameignarfélag en meðeigendur 
félagsins eru Íþrótta- og ólympíusamband Íslands sem á 46,67% hlut og Öryrkjabandalag 
Íslands sem á 40% hlut.
 Hlutdeild Stofnfé

Íslensk getspá sf. ............................................................. 13,33% 440.864

 2017 2016

Staða í ársbyrjun ............................................................. 270.355.092 234.043.841
Hlutdeild í afkomu............................................................ 198.196.962 238.464.360
Arður................................................................................. (173.613.843) (186.157.109)
Viðbótarúthlutun vegna afmælis Ísl. Getspá sf. ........... (19.995.000) (15.996.000)
Staða í árslok ................................................................... 274.943.211 270.355.092

12. Óinnheimtar kröfur 
  
 
Niðurfærsla hefur verið reiknuð vegna krafna sem kunna að tapast. 
Niðurfærslan er byggð á mati stjórnenda og reynslu fyrri ára. 
 31.12.2017 31.12.2016

Viðskiptakröfur.......................................................... 10.348.418 6.481.295
Niðurfærsla krafna ................................................... (1.868.746) (1.740.850)
 8.479.672 4.740.445

Niðurfærslureikningur viðskiptakrafna greinist þannig á árinu:

 2017 2016

Niðurfærslureikningur krafna í upphafi árs.................... 1.740.850 1.821.449
Endanlega afskrifaðar viðskiptakröfur............................ (605.164) (1.138.725)
Framlag á niðurfærslureikning viðskiptakrafna............. 733.060 1.058.126
 1.868.746 1.740.850

13. Verðbréfaeign 
 
Félagið á verðbréf og eignarhluti í félögum sem stofnuð voru til að verja hagsmuni 
þess vegna verðbréfaviðskipta. Verðbréf þessi eru að fullu afskrifuð en komið hefur 
í ljós að nokkrar endurheimtur hafa átt sér stað á þeim. Endurheimturnar eru 
því tekjufærðar þegar þær berast til félagsins. 
 2017 2016

Staða í ársbyrjun .............................................................. 0 1.575.101
Greitt á árinu........................... ......................................... (4.692.193) (1.613.762)
Matsbreyting verðbréfaeigna.......................................... 4.692.193 38.661
Staða í árslok .................................................................... 0 0

15. Eigið fé 

Yfirlit yfir eigið fé 2016 Eignarhluti Annað
 í ísl. getspá eigið fé Samtals

Eigið fé í upphafi árs .................................................. 234.043.841 84.967.293 319.011.134
Rekstrarniðurstaða ársins .........................................  1.550.183 1.550.183
Hlutdeild í afkomu Íslenskrar getspár....................... 36.311.251  36.311.251
Eigið fé í lok árs ......................................................... 270.355.092 86.517.476 356.872.568

Yfirlit yfir eigið fé 2017 Eignarhluti Annað
 í ísl. getspá eigið fé Samtals

Eigið fé í upphafi árs .................................................. 270.355.092 86.517.476 356.872.568
Rekstrarniðurstaða ársins .........................................  6.424.760 6.424.760
Hlutdeild í afkomu Íslenskrar getspár....................... 4.588.119  4.588.119
Eigið fé í lok árs ......................................................... 274.943.210 92.942.235 367.885.445

16. Langtímaskuldir
 Skuldir við lánastofnanir

 2017 2016

Skuldir í ISK – verðtryggðar ............................................ 49.362.982 51.307.761
  
Næsta árs afborganir langtímaskulda ........................... (2.834.244) (2.785.948)
Langtímaskuldir í árslok ................................................. 46.528.738 48.521.813

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:    
  Skuldir viðlánastofnanir

Næsta árs afborganir .....................................................  2.834.244
Afborganir 2018 ..............................................................  2.834.244
Afborganir 2019 ..............................................................  2.834.244
Afborganir 2020 ..............................................................  2.834.244
Afborganir 2021 ..............................................................  2.834.244
Afborganir síðar ..............................................................  35.191.762
  49.362.982
.

14. Aðrar peningalegar eignir 
  
Aðrar skammtímakröfur
 31.12.2017 31.12.2016

Fyrirframgreiddur kostnaður ..................................... 1.512.444 0
Virðisaukaskattur ........................................................ 0 222.965
Aðrar kröfur ................................................................. 709.657 1.464.928
 2.222.101 1.687.893
Handbært fé
 
Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum..... 53.123.379 61.805.686
Óbundnar bankainnstæður í erlendri mynt.............. 864.364 5.421.014
 53.987.743 67.226.700



74

42. sambandsráðsfundur UMFÍ ÁRSREIKNINGUR – SKÝRINGAR

17. Aðrar peningalegar skuldir 
  
Viðskiptaskuldir 31.12.2017 31.12.2016

Viðskiptaskuldir ................................................................. 9.478.514 12.560.967
 9.478.514 12.560.967

Aðrar skammtímaskuldir  
Virðisaukaskattur ............................................................... 35.494 0
Ógreidd laun og launatengd gjöld ................................... 9.618.102 11.721.410
Ógreiddir áfallnir vextir ..................................................... 138.491 143.947
Ógreiddir styrkir ................................................................. 10.087.000 11.407.000
Fyrirframinnheimtar tekjur ............................................... 5.877.340 5.635.639
Aðrar skuldir........................ ............................................... 2.516.353 2.843.838
 28.272.780 31.751.834

Næsta árs afborganir langtímaskulda  
Skuldir við lánastofnanir ................................................... 2.834.244 2.785.948 
 2.834.244 2.785.948

18. Skuldbinding vegna sérverkefna 

Í tilefni af 30 ára afmæli Íslenskrar getspár og vegna góðrar afkomu á árinu 2015 ák-
vað stjórn félagsins að úthluta aukagreiðslu umfram áður ákvarðaðar arðgreiðslur frá 
félaginu. Hlutdeild Ungmennafélags Íslands í aukagreiðslunni nam kr. 15.996.000 og 
var færð til tekna undir liðnum Aðrar tekjur. Stjórn Ungmennafélags Íslands hefur ályk-
tað um ráðstöfun þessara fjármuna og fært til bókar skuldbindingu vegna verkefna 
sem fyrirhugað er að nýta fjármunina í. Á árinu 2017 var 8 milljónum af aukagreiðslu 
ársins 2016 ráðstafað í sérverkefni og kom til lækkunar á skuldbindingunni.

19. Aðrar upplýsingar 

Ungmennafélag Íslands er skráður eigandi að 45 hektara landspildu í Þrastaskógi við 
Sog. Félagið fékk landið að gjöf á árinu 1911, með þeirri kvöð að ekki er heimilt að selja 
eða veðsetja umrædda landspildu. Í ljósi takmarkaðs ráðstöfunar- og nýtingaréttar er 
þessi eign ekki skráð í efnahagsreikning með öðrum eignum félagsins.

20. Fræðslu- og verkefnasjóður 

 
Rekstrarreikningur

Tekjur 2017 2016

Lottótekjur ......................................................................... 13.552.620 13.230.998
Aðrar tekjur ....................................................................... 4.158.000 2.773.545
 17.710.620 15.804.543
Gjöld

Veittir styrkir ...................................................................... 14.699.500 14.149.000
 14.699.500 14.149.000
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða 3.011.120 1.655.543

Fjármagnstekjur og (gjöld):

Vaxtatekjur ......................................................................... 1.050.388 794.095
 1.050.388 794.095
Rekstrarniðurstaða 4.061.508 2.449.638

Efnahagsreikningur 
 31.12.2017 31.12.2016

Eignir 

Krafa á eigin sjóði .............................................................. 229.113 0
Handbært fé ........................................................................ 33.311.967 30.412.741
 33.541.080 30.412.741
Eigið fé og skuldir  
 31.12.2017 31.12.2016

Eigið fé 

Eigið fé 01.01 ...................................................................... 18.842.572 16.392.934
Afkoma ársins .................................................................... 4.061.508 2.449.638
 22.904.080 18.842.572
Skuldir:

Eigin sjóðir......... ................................................................. 0 1.263.169
Ógreiddir styrkir ................................................................. 10.637.000 10.307.000
 10.637.000 11.570.169
 33.541.080 30.412.741
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Samanburður rekstrar við áætlun

  
Rekstrartekjur 2017  Áætlun 2017

Ríkisframlag ......................................................................................  117.600.000 117.600.000
Lottó og getraunir ............................................................................  195.208.843 181.500.000
Aðrar tekjur ....................................................................................... 103.890.017 107.350.000

Rekstrartekjur alls ........................................................................  416.698.860 406.450.000

Rekstrargjöld

Laun og annar starfsmannakostnaður .......................................... 113.440.176  110.779.000
Annar rekstrarkostnaður..................................................................  152.950.986 142.200.000
Lottó til sambandsaðila................................................................... 121.938.186 128.704.920
Veittir styrkir .....................................................................................  14.021.500 13.600.000
Afskriftir ............................................................................................  4.624.600 4.800.000

Rekstrargjöld alls ......................................................................... 406.975.448 400.083.920

Rekstrarniðurstaða án fjármuna- og fjármagnsliða.........  9.723.412 6.366.080

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármagnstekjur............................................................................... 6.921.469 1.900.000
Fjármagnsgjöld................................................................................  (3.980.054) (4.000.000)
  2.941.415 (2.100.000)
  
Rekstrarniðurstaða ársins af áfram haldandi starfsemi 12.664.827 4.266.080

Tap af aflagðri starfsemi (6.240.067)  0
 
Önnur heildarafkoma

Liðir sem verða færðir yfir rekstarreikning: 
Hlutdeild í afkomu íslenskrar getspár............................................ 4.588.119 20.000.000
   
  
Heildarafkoma ársins......................................................... 6.424.760 24.266.080

20. Umhverfissjóður 

 
Rekstrarreikningur

Tekjur 2017 2016

Önnur framlög ................................................................... 700.000 600.000
 700.000 600.000
Gjöld

Veittir styrkir...... ................................................................ 950.000 1.050.000
 950.000 1.050.000
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða (250.000) (350.000)

Fjármagnstekjur og (gjöld)

Vaxtatekjur .......................................................................... 410.866 428.908
 410.866 428.908
Rekstrarniðurstaða 160.866 78.908

Efnahagsreikningur
 31.12.2017 31.12.2016

Eignir 

Krafa á eigin sjóði.............................................................. 450.000 0
Handbært fé ....................................................................... 13.655.646 13.844.780
 14.105.646 13.844.780
Eigið fé og skuldir
 31.12.2017 31.12.2016

Eigið fé 

Eigið fé 01.01 ...................................................................... 12.744.780 12.665.872
Afkoma ársins .................................................................... 160.866 78.908
 12.905.646 12.744.780
Skuldir

Ógreiddir styrkir ................................................................. 1.200.000 1.100.000
 1.200.000 1.100.000
 14.105.646 13.844.780
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ LANDSMÓT UMFÍ 

LANDSMÓT UMFÍ UNGLINGALANDSMÓT UMFÍ LANDSMÓT UMFÍ 50+ 

LANDSMÓTIÐ

 1. Akureyri 17. júní 1909
 2.  Reykjavík 17. – 25. júní 1911
 3. Reykjavík 17. – 24. júní 1914
 4. Haukadal 22. – 23. júní 1940
 5. Hvanneyri 26. – 27. júní 1943
 6. Laugum 6. – 7. júní 1946
 7. Hveragerði 2. – 3. júlí 1949
 8. Eiðum 5. – 6. júlí 1952
 9. Akureyri 2. – 3. júlí 1955
 10. Þingvöllum 29. – 30. júní 1957
 11. Laugum 1. – 2. júlí 1961
 12. Laugarvatni 3. – 4. júlí 1965
 13. Eiðum 13. – 14. júlí 1968
 14. Sauðárkróki 10. – 11. júlí 1971 
 15. Akranesi 11. – 13. júlí 1975
 16. Selfossi 21. – 23. júlí 1978
 17. Akureyri 10. – 12. júlí 1981
 18. Keflavík og Njarðvík 13. – 15. júlí 1984
 19. Húsavík 10. – 12. júlí 1987
 20.  Mosfellsbæ 12. – 15. júlí 1990
 21. Laugarvatni 14. – 17. júlí 1994
 22. Borgarnesi 3. – 6. júlí 1997
 23. Egilsstöðum 12. – 15. júlí 2001
 24. Sauðárkróki 12. – 15. júlí 2004
 25. Kópavogi 5. – 8. júlí 2007
 26. Akureyri 9. – 12. júlí 2009
 27.  Selfossi 4. – 7. júlí 2013

 1. Dalvík 10. – 12. júlí 1992
 2. Blönduósi 14. – 16. júlí 1995
 3. Grafarvogi 3. – 5. júlí 1998
 4. Vesturbyggð og Tálknafirði  4. – 6. ágúst 2000
 5. Stykkishólmi 2. – 4. ágúst 2002
 6. Ísafirði 1. – 3. ágúst 2003
 7. Sauðárkróki  30. júlí – 1. ág 2004
 8. Vík í Mýrdal 29. – 31. júlí 2005
 9. Laugum 4. – 6. ágúst 2006
 10. Höfn í Hornafirði 3. – 5. ágúst 2007
 11. Þorlákshöfn 1. – 3. ágúst 2008
 12. Sauðárkróki 31. júlí – 2. ágúst 2009
 13. Borgarnesi 29. júlí – 1. ágúst 2010
 14. Egilsstöðum 29. – 31. júlí 2011
 15. Selfossi 3.–5. ágúst 2012
 16. Höfn í Hornafirði 2.–4. ágúst 2013
 17. Sauðárkróki 1.–3. ágúst 2014
 18. Akureyri 30. júlí – 2. ágúst 2015
 19. Borgarnesi 28.–31. júlí 2016
 20.  Egilsstöðum 3. – 6. ágúst 2017
   21.  Þorlákshöfn 2. - 5. ágúst 2018

     1.  Hvammstanga 24. – 26. júlí 2011
 2. Mosfellsbæ 8.–10. júní 2012
 3. Vík í Mýrdal 7. – 9. júní 2013
 4. Húsavík 20.–22. júní 2014.
 5. Blönduósi  26.–28. júní 2015
 6. Ísafirði 10.–12. júní 2016
 7.  Hveragerði 23. – 25. júní 2017
 8.    Sauðárkróki 12. - 15. júlí 2018

     1.   Sauðárkróki 12. - 15. júlí 2018

LANDSMÓT UMFÍ FRÁ UPPHAFI
LANDSMÓT UMFÍ 

UNGLINGALANDSMÓT UMFÍ 

LANDSMÓT UMFÍ 50+
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42. sambandsráðsfundur UMFÍ SAMBANDSAÐILAR

SAMBANDSAÐILAR
HSK – HÉRAÐSSAMBANDIÐ SKARPHÉÐINN 

Stofnað 14. maí 1910

Formaður: Guðríður Aadnegard

UÍA – UNGMENNA OG ÍÞRÓTTASAMBAND 
AUSTURLANDS
Stofnað 28. júní 1941

Formaður: Gunnar Gunnarsson

HSB – HÉRAÐSSAMBAND BOLUNGARVÍKUR 

Stofnað 15. desember 1982

Formaður: Jenný Hólmsteinsdóttir

UÍF – UNGMENNA OG ÍÞRÓTTASAMBAND 
FJALLABYGGÐAR 

Stofnað 25. maí 2009 með sameiningu ÍBS & UÍÓ

Formaður: Þórarinn Hannesson

HSH – HÉRAÐSSAMBAND SNÆFELLSNESS- 
OG HNAPPADALSSÝSLU 

Stofnað 24. september 1922

Formaður: Hjörleifur K. Hjörleifsson

USAH – UNGMENNASAMBAND 
AUSTUR HÚNVETNINGA
Stofnað 30. mars 1912

Formaður: Rúnar Aðalbjörn Pétursson

HSS – HÉRAÐSSAMBAND STRANDAMANNA 

Stofnað 19. nóvember 1944

Formaður: Jóhann Björn Arngrímsson

UMSB – UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 

Stofnað 26. apríl 1912

Formaður: María Júlía Jónsdóttir

HSÞ – HÉRAÐSSAMBAND ÞINGEYINGA 

Stofnað 31. Október 1914

Formaður: Jónas Egilsson

UDN – UNGMENNASAMBAND DALAMANNA 
OG NORÐUR BREIÐFIRÐINGA 

Stofnað 24. maí 1918

Formaður: Heiðrún Sandra Grettisdóttir

HSV – HÉRAÐSSAMBAND VESTFIRÐINGA 

Stofnað 30. apríl 2000

Formaður: Ásgerður Þorleifsdóttir

UMSE – UNGMENNASAMBAND EYJAFJARÐAR 

Stofnað 8. apríl 1922

Formaður: Sigurður Eiríksson

HHF – HÉRAÐSSAMBAND HRAFNA-FLÓKI
Stofnað febrúar 1971

Formaður: Iða Marsibil Jónsdóttir

UMSK – UNGMENNASAMBAND KJALARNESÞINGS 

Stofnað 19. nóvember 1922

Formaður: Valdimar Leó Friðriksson
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50. sambandsþing UMFÍ SAMBANDSAÐILAR

UMSS – UNGMENNASAMBAND SKAGAFJARÐAR 

Stofnað 17. apríl 1910

Formaður: Ingibjörg Klara Helgadóttir

UMFK – UNGMENNAFÉLAG KJALNESINGA 

Stofnað stofnað 26. maí 1938

Formaður: Björgvin Þór Þorsteinsson

USVS – UNGMENNASAMBAND 
VESTUR- SKAFTAFELLSSÝSLU 

Stofnað 21. júní 1970

Formaður: Þorsteinn M. Kristinsson

UMFN – UNGMENNAFÉLAG NJARÐVÍKUR 

stofnað: 10.apríl 1944

Formaður: Ólafur Eyjólfsson

USVH – UNGMENNASAMBAND 
VESTUR- HÚNVETNINGA 

Stofnað 28. júní 1931

Formaður: Reimar Marteinsson

UMFF – UNGMENNAFÉLAGIÐ FJÖLNIR
Stofnað 11. febrúar 1988 

Formaður: Jón Karl Ólafsson

USÚ – UNGMENNASAMBANDIÐ ÚLFLJÓTUR 

Stofnað 28. maí 1932

Formaður: Jóhanna Íris Ingólfsdóttir

UMFÓ – UNGMENNAFÉLAGIÐ ÓÐINN 

Stofnað 6. mars 1989

Formaður: Örvar Guðni Arnarsson

FÉLÖG MEÐ BEINA AÐILD AÐ UMFÍ
USK – UNGMENNAFÉLAGIÐ SKIPASKAGI 
Stofnað 1961

Formaður: Anna Bjarnadóttir

KEFLAVÍK, ÍÞRÓTTA- OG UNGMENNASAMBAND
Stofnað 29. september 1929

Formaður: Einar Haraldsson

V – UNGMENNAFÉLAGIÐ VESTURHLÍÐ 

Stofnað 27. maí 1987

Formaður: Einar Kristján Jónsson

UFA – UNGMENNAFÉLAG AKUREYRAR
Stofnað 5. apríl 1988

Formaður: Þórhallur Másson

UV – UNGMENNAFÉLAGIÐ VÍKVERJI 
Stofnað 9. október 1964

Formaður: Árni Unnsteinsson

UMFG – UNGMENNAFÉLAG GRINDAVÍKUR 

Stofnað 13. febrúar 1935

Formaður: Sigurður Enoksson

UMFÞ – UNGMENNAFÉLAGIÐ ÞRÓTTUR 

Stofnað 23. október 1932

Formaður: Baldvin Hróar Jónsson
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