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Ágætu ungmennafélagar. 

Þið hafið í höndunum ársskýrslu UMFÍ þar sem 
forysta UMFÍ gerir grein fyrir hvernig starfseminni 
hefur verið háttað stjórnartímabilið 2013 – 2015. 

Við lestur skýrslunnar má sjá að verkefnin hafa 
verið fjölbreytt, þau hafa fengið góðar undirtektir 
og þátttaka í þeim verið mikil. 

Eins og svo oft áður eru landsmótin okkar áberandi 
og stór verkefni sem borin eru uppi af þeim sem 
taka þátt, áhorfendum og þeim fjölda sjálfboðaliða 
sem undirbúa og framkvæma mótin. 

Undanfarin ár og þá sérstaklega sl. tvö ár hefur mikil 
umræða farið fram á vettvangi okkar um lands- 
mótin og eru misjafnar skoðanir meðal félaga. Þau 
sjónarmið sem hvað mest eru uppi um breytingar 
snerta Landsmótið okkar sem haldið er fjórða hvert 
ár. Eins hafa heyrst raddir um að Landsmót UMFÍ 
50+ eigi að vera fyrir 40+ og jafnvel að fella það inn 
í Landsmótið þau ár sem það er haldið. Hvað sem 
hverjum finnst er ljóst að umræðuna þarf að taka 
og hreyfingin þarf að ákveða hvernig hún vilji hafa 
fyrirkomulag landsmóta. Vonandi fáum við góða 
umræðu hér á þinginu um mótin sem nýtist okkur 
inn í stefnumörkun framtíðarinnar. 

Við héldum Landsmót UMFÍ 50+ á Húsavík og 
Blönduósi og Unglingalandsmót á Sauðárkróki 
og Akureyri. Mikil ánægja var almennt með  
mótin meðal þátttakenda og andinn góður. Mótin  

heppnuðust vel og þátttakan í þeim var góð. Hins 
vegar komu fram athugasemdir við púttvellina 
bæði á Húsavík og Blönduósi og við tjaldsvæðið á 
Akureyri. Eins voru ekki allir sáttir við að Unglinga- 
landsmótið á Akureyri væri haldið í samstarfi við 
bæjarhátíðina „Eina með öllu“. Því miður hafa  
bæjarhátíðir á Íslandi fengið á sig neikvæða gagn- 
rýni sem tengist neyslu áfengis og annarra fíkniefna 
og því fannst stjórn UMFÍ það vera ögrandi verkefni 
og tilraunarinnar virði að halda Unglingalands-
mót, sem er forvarnahátíð ásamt því að vera fjöl- 
skyldu- og íþróttahátíð, á sama tíma og slík hátíð 
væri haldin. Þegar á allt er litið erum við ánægð 
með hvernig til tókst þó að alltaf megi tína til atriði 
sem betur máttu fara. 

Næsta Landsmót UMFÍ 50+ verða haldin á Ísafirði 
í sumar og í Hveragerði 2017. Á báðum þessum 
stöðum er góð aðstaða til að halda slík mót og 
verður spennandi að upplifa þau.  

Næstu Unglingalandsmót verða haldin í Borgarnesi 
um næstu verslunarmannahelgi, á Egilsstöðum 
2017, en það mót er jafnframt 25 ára afmælismót 
unglingalandsmóta, og í Þorlákshöfn 2018. Þessir 
staðir eiga það sameiginlegt að aðstaða til íþrótta- 
keppni er góð en tjaldstæðamál þarf að bæta. 

Næsta Landsmót UMFÍ skal halda 2017 og sú 
sérkennilega staða er uppi að enginn sambands- 
aðili hefur sótt um mótið sem er áhyggjuefni. Hver 

ástæðan fyrir þessu áhugaleysi er vitum við ekki en 
hugsanlega hefur umræðan innan hreyfingarinnar, 
um að breyta þurfi mótinu frá því sem nú er, þar 
áhrif og gerir það að verkum að sambandsaðilar 
treysta sér ekki til að sækja um mótið. Einn sam-
bandsaðili hefur hins vegar haft samband eftir að 
umsóknarfrestur rann út og er tilbúinn að ræða við 
forystu UMFÍ um að halda mótið. 

Auk landsmótanna voru unnin ýmis verkefni á sviði 
fræðslumála, forvarna, heilsueflingar og íþrótta, 
störf stjórnarmanna Ungmennafélags Íslands, 
héraðssambanda og einstakra félaga og þeirra sem 
unnið hafa að margvíslegum verkefnum og setið í 
nefndum og ráðum svæðisbundið eða á landsvísu. 

Frá síðasta þingi hefur Ungmennafélag Íslands 
lagt sérstaka áherslu á að standa vörð um það 
starf sem lýtur að ungmennum og æsku lands-
ins og er það mat okkar að þar hafi  tekist vel til.  
Ungmenna- og tómstundabúðirnar á Laugum,  
Unglingalandsmótin, ungmennaráð, ungmenna- 
vikur, íþróttalýðháskólar í Danmörku, seta í  
nefndum hreyfingarinnar, ráðstefnur, námskeið og 
fræðsla um félagsmál, lýðræðislega vitund, mann- 
réttindi, forvarnir og sjálfboðaliðastörf eru dæmi 
um verkefni sem ungu fólki hefur boðist að taka 
þátt í og hefur þátttakan verið góð. 

Í forvörnum hefur UMFÍ tekið þátt í undirbúningi 
og framkvæmd forvarnadags forseta Íslands, við 
tókum þátt í ráðstefnum og fundum um forvarna- 
mál, útbjuggum skilti þar sem tekið er fram að neysla 
áfengis og tóbaks sé ekki leyfð í og við íþrótta- 
mannvirki og sveitarfélög geta fengið, annað 
skilti þar sem tekið er fram að foreldrar séu fyrir- 
myndir og skuli sýna góða hegðun á íþróttamótum 
barna sinna, og  forvarnastefnu Ungmennafélags 
Íslands var dreift. 

Frjálsíþróttaskóli Ungmennafélags Íslands var 
haldinn í umsjón nokkurra héraðssambanda og var 
þátttaka góð. Skólinn er í sífelldri þróun og er stefnt 
að því að hann verði starfræktur áfram. Þegar farið 
var af stað með skólann á sínum tíma var það 
gert í samstarfi við Frjálsíþróttasamband Íslands 
en lítið hefur borið á því samstarfi undanfarin ár.  
Forysta FRÍ hefur hins vegar lýst yfir áhuga á frekara 
samstarfi við UMFÍ og verður það skoðað með 
jákvæðum hætti. 

Í fræðslumálum hefur áherslan verið á félags- 
málanámskeiðin „Sýndu hvað í þér býr“ og 
námskeið, ráðstefnur og önnur sameiginleg 
verkefni sem lúta að hagsmunum barna og 
ungmenna sem hafa verið haldin á vegum 
Æskulýðsvettvangsins sem UMFÍ er aðili að. Meðal 
verkefna, sem vettvangurinn hefur unnið að og eru 
komin til framkvæmda, eru eineltisáætlun, siða- 
reglur og fagráð gegn einelti og gegn kynferðis-
legri misnotkun.  

Ungmennaráð hefur verið starfandi innan Ung-
mennafélags Íslands í nokkur ár og hefur starf-
semi þess aukist ár frá ári. Í ráðinu situr kraftmikið 
og hugmyndaríkt ungt fólk sem hefur staðið fyrir  
ýmsum uppákomum og viðburðum, m.a. ráðstefn- 
unni „Ungt fólk og lýðræði“ með stuðningi Evrópu 
unga fólksins og Æskulýðssjóðs ríkisins, vímu- 
efnalausum skemmtihelgum og ungmennaviku 
NSU. Ráðið hefur einnig átt fulltrúa í nefndum hjá 
Ungmennafélagi Íslands og þannig haft áhrif á 
starfsemi hreyfingarinnar er varðar ungt fólk. 

Evrópa unga fólksins (EUF), verkefni á vegum  
Evrópusambandsins, sem UMFÍ heldur utan um 
fyrir hönd mennta- og menningarmálaráðuneytis-
ins, hefur verið góð viðbót við starfsemi hreyfingar- 
innar. Verkefnið býður upp á fjölmarga möguleika 
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fyrir ungt fólk og  er ánægjulegt að sjá að hreyfingin 
er farin að nýta sér það sem þar er í boði. Ný  
áætlun tók gildi 2014 sem nær til ársins 2020 og ber 
heitið Erasmus+. Þessi áætlun sameinar ungmenna- 
áætlunina og menntaáætlunina og til viðbótar 
kemur íþróttaáætlun. Stjórn UMFÍ sótti um og 
fékk styrk í Erasmus+ til að fara í fræðsluferð 
með forystufólk úr ungmennafélagshreyfingunni  
erlendis. Fyrir valinu varð að heimsækja vini okkar 
hjá DGI í Danmörku þar sem fræðst var um það 
sem þeir eru að gera og komið á auknum tengslum 
á milli hreyfinganna. Í framhaldi af ferðinni okkar 
kom síðan forysta DGI til Íslands, hélt stjórnarfund 
og tók þátt í og upplifði Unglingalandsmótið á  
Akureyri. 

Almenningsíþróttir hafa átt sinn sess í starfsemi 
Ungmennafélags Íslands og eru margir sem nýta 
sér þau verkefni sem Ungmennafélag Íslands hefur 
á boðstólum. Þau verkefni sem hafa verið í gangi 
eru Fjölskyldan á fjallið, göngubókin Göngum 
um Ísland og Move Week, hreyfivika UMFÍ sem er 
alþjóðlegt verkefni sem unnið er með sambands- 
aðilum og sveitarfélögum og ætlað er til að fá fólk 
til að auka hreyfingu og breyta lífsstíl. Sprenging 
varð í þátttöku hreyfivikunnar í ár og gaman að sjá 
hversu fjölbreyttar dagskrárnar voru. 

Umhverfismálin skipuðu ekki eins stóran sess í 
starfi hreyfingarinnar  síðustu tvö árin og þau hafa 
gert stundum áður. Mikill tími fór hjá umhverfis- 
nefnd í að búa til starfsreglur/lýsingu nefndarinnar. 
Skinfaxi, hið aldna og merkilega málgagn hreyfingar- 
innar, var gefið út í átta tölublöðum auk sérstakra 
blaða sem gefin voru út í tengslum við Landsmót 
UMFÍ 50+ og Unglingalandsmót.  

Málefni eldri ungmennafélaga hafa verið okkur 
hugleikin og höfum við átt gott samstarf við félag 
áhugafólks um íþróttir aldraðra (FÁÍA) í gegnum 
árin. Hefur þessi aldurshópur mikinn áhuga á að 
þróa starfið áfram í anda UMFÍ, allir með.  

Ungmenna- og tómstundabúðirnar á Laugum njóta 
mikilla vinsælda og hefur aðsóknin aukist jafnt og 
þétt. Nú er svo komið að farið er að bóka í búðirnar 
með árs fyrirvara. Búðirnar taka þátt í verkefni 
Landslæknisembættisins, „Heilsueflandi skóli“, og 
verkefni Landverndar, „Grænfáninn“.

Fyrirtækin okkar Íslensk Getspá og Getraunir hafa 
dafnað vel og skilað eignaraðilum sínum góðum 
tekjum í gegnum tíðina. Það er okkar að standa 
vörð um þessi ágætu fyrirtæki okkar og við 
megum aldrei slá slöku við að segja frá eignarhaldi  
okkar þegar hinir ýmsu hópar í þjóðfélaginu eru að  
reynaað fá hlutdeild í afkomu þeirra. 

Fyrir þessu þingi liggur tillaga frá milliþinganefnd 
á vegum stjórnar um aðild íþróttabandalaga að 
UMFÍ. Í nefndinni eiga sæti fulltrúar frá stjórn 
UMFÍ, sambandsaðilum og íþróttabandalögunum.  
Nefndin hefur lagt mikla vinnu í að skoða kosti og 
galla aðildar og  með hvaða hætti hún sé möguleg. 
Við skulum ræða aðildina á faglegum nótum og 
taka upplýsta ákvörðun um hana þannig að sómi 
sé að. 

Í mars á síðasta ári var gengið frá sölu á Þrastalundi. 
Væntum við þess að það mál verði endanlega  
uppgert fyrir lok þessa árs en nokkrir hnökrar eru 
enn á lyktum sölunnar. 

Stjórn Ungmennafélags Íslands ákvað að fara 
í greiningarvinnu á UMFÍ þar sem skoðað væri 
hvert væri hlutverk UMFÍ, hvernig væri verið að 
mæta því hlutverki, verkefni UMFÍ og á grundvelli 
þessarar greiningarvinnu skal móta framtíðarsýn  
UMFÍ til næstu 10 ára. Við þurfum að komast 
upp úr hjólförunum sem við höfum verið föst 
í um allt of langan tíma, horfa til framtíðar og  
saman þurfum við að leggja okkar af mörkum við   
uppbygginguna sem ein heild fyrir alla. Þar er  
ungmennafélagshreyfingin sterkt afl við að móta  
hugarfarslega og félagslega þætti með lýðræði 
hinna frjálsu félagasamtaka að vopni, hvort heldur 
um er að ræða uppeldi iðkenda eða árangur þeirra 
í íþróttum og félagsstarfi. 

Greiningarvinnan er unnin af stjórn og  starfs- 
mönnum og fólki úr grasrót UMFÍ og er handleidd 
af Hákoni Gunnarssyni, ráðgjafa hjá Gekon. Stjórn 
setti sér það markmið að leggja stefnumótunina 
fyrir þetta þing en því miður tekst það ekki. Hins 
vegar verður greinargerð með kynningu á vinnunni 
hingað til hér á þinginu. Markmið stjórnar er að 
stefnan liggi fyrir á Sambandsráðsfundi UMFÍ 2016. 

Breytingar urðu í starfsmannahópi Ungmenna- 
félags Íslands á þessu ári.  Sæmundur Runólfsson 
lét af starfi framkvæmdastjóra en því hafði hann 

gegnt í meira en tvo áratugi og við tók Auður Inga  
Þorsteinsdóttir sem áður starfaði sem framkvæmda- 
stjóri Gerplu. Um leið og við færum honum bestu  
þakkir fyrir störfin í þágu hreyfingarinnar óskum við 
honum velfarnaðar á nýjum vettvangi og bjóðum 
Auði Ingu hjartanlega velkomna til starfa. 

Einnig var ráðið í starf landsfulltrúa UMFÍ. Við því 
starfi tók Ragnheiður Sigurðardóttir og er hún 
boðin velkomin til starfa. 

Að lokum vil ég fyrir hönd stjórnar Ungmenna- 
félags Íslands þakka ungmennafélögum og öllu 
því fólki sem hefur lagt okkur lið með einum eða 
öðrum hætti fyrir framlag þess til hreyfingarinnar. 
Ég vil þakka stjórn, framkvæmdastjórum og öðru 
starfsfólki UMFÍ fyrir vel unnin störf. Opinberum 
aðilum, sveitarstjórnum, fyrirtækjum og öðrum 
þeim sem hafa styrkt okkur á árinu færi ég hjartans 
þakkir fyrir stuðninginn. 

Ég hvet okkur öll til að sameinast um að tala upp 
starfið og hafa gleðina með í för. Við skulum laða 

til okkar það góða þrátt fyrir erfiðleika öðru hverju. 
 Verum óþreytt við að tala um og segja frá því mikil-
væga starfi sem við erum að vinna. Þó að ráðist 
sé að okkur úr ýmsum áttum, skulum við ekki láta 
deigan síga heldur þjappa okkur saman og bera  
höfuðið hátt.  

Höfum að leiðarljósi að láta kappið aldrei bera  
fegurðina ofurliði, láta aldrei ófögur orð eða rifrildi 
skemma starfið, vinnum aldrei með röngu eða 
ódrengilegu bragði, munum ávallt eftir því að starfið 
er ekki  aðeins  stundargaman,  heldur  er  það  til  
þess  að  gera  okkur  betri,  göfugri,  heiðarlegri  og 
manneskjulegri með hverju verkefni. 

Við getum verið stolt af störfum okkar og starf-
seminni allri. Innan hreyfingarinnar eru unnin 
frábær störf og ég er stolt af því að vera hluti af 
þeim hópi og vonast til að eiga áfram gott samstarf 
og góð samskipti við ykkur öll á komandi starfs- 
tímabili. Íslandi allt 

Helga G. Guðjónsdóttir formaður
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Kristinn Óskar Grétuson
Varastjórn

Hrönn Jónsdóttir
Meðstjórnandi

Ragnheiður Högnadóttir
Varastjórn

Örn Guðnason 
Ritari

STJÓRN UMFÍ

STJÓRN UMFÍ 2013-2015

Eyrún Harpa Hlynsdóttir
Varastjórn

Björg Jakobsdóttir
Meðstjórnandi

Helga G. Guðjónsdóttir 
Formaður

Helga Jóhannesdóttir
Gjaldkeri

Baldur Daníelsson 
Varastjórn

Gunnar Gunnarsson
Meðstjórnandi

Haukur Valtýsson 
Varaformaður
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ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐ UMFÍ

Þjónustumiðstöð Ungmennafélags Íslands er 
í Sigtúni 42 í Reykjavík. Í þjónustumiðstöðinni 
er haldið utan um starf UMFÍ og veitt ýmis 
þjónusta við aðildarfélögin og félagsmenn. Þar 
er einnig aðstaða til fundarhalda sem er  nýtt af  
hinum ýmsu nefndum til nefndarstarfa, funda o.fl. 
Í Þjónustumiðstöð UMFÍ í Reykjavík starfa Auður 
Inga Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri UMFÍ,  
Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri UMFÍ, Jón Kristján 
Sigurðsson, ritstjóri og kynningarfulltrúi UMFÍ, 
Sabína St. Halldórsdóttir, landsfulltrúi UMFÍ,  
Ragnheiður Sigurðardóttir, landsfulltrúi UMFÍ og 
Guðbirna K. Þórðardóttir, skrifstofustjóri UMFÍ.  
Ungmennafélag Íslands rekur þjónustumiðstöð að 
Víðigrund 5 á Sauðárkróki. Þar starfar Ómar Bragi 
Stefánsson, landsfulltrúi UMFÍ. 

Ungmennafélag Íslands rekur einnig skrifstofu 
Evrópu unga fólksins  í þjónustumiðstöð UMFÍ í 
Reykjavík og starfa þar Anna R. Möller, forstöðu-
maður EUF, Hjörtur Ágústsson kynningarfulltrúi og 
Helga Dagný Árnadóttir verkefnastjóri. 

Anna Margrét Tómasdóttir er forstöðumaður  
Ungmenna- og tómstundabúða  UMFÍ að Laugum 
í Sælingsdal. Sjö tómstundaleiðbeinendur eru 
að störfum en þau eru; Jörgen Nilsson, Gunnar 
Már Gunnarsson, Hrönn Jónsdóttir, Bryndís 
Soffía Jónsdóttir, Thomas Moore, Richard Graf 
Von Matuschka, Kay Schlutter. Aðrir starfs-
menn eru; Marta Sigurðardóttir matráður,  

Gunnar Már Leifsson, umsjónarmaður Sælingsdals- 
laugar og húsvörður, Birgitta Ósk Tómasdóttir  
eldhús, ræsting og baðvarsla. 

Landssamband eldri borgara er með aðsetur í 
þjónustumiðstöð UMFÍ. Haukur Ingibergsson  er 
formaður LEB. Fræðsla og forvarnir er einnig með 
aðsetur í Þjónustumiðstöð UMFÍ og þar starfa Árni 
Einarsson framkvæmdastjóri og Guðni Björnsson 
verkefnastjóri.

SÆMUNDUR RUNÓLFSSON 
lét at störfum sem framkvæmdastjóri  Ungmenna- 
félags Íslands þann 30. apríl sl. eftir ríflega 23 ára 
starf. Sæmundur tók til starfa sem framkvæmda- 
stjóri þann 1. janúar árið 1992. Hann hafði áður setið 
í stjórn UMFÍ 1985-1991 og verið framkvæmda- 
stjóri Landsmóts UMFÍ í Mosfellsbæ árið 1990.  
Sæmundur hefur gegnt fjölmörgum öðrum 
trúnaðarstörfum á vegum ungmennafélags- 
hreyfingarinnar. Hann var meðal annars for-
maður UMF Drangs í Vík 1977–1983, sat í stjórn 
Íslenskra getrauna 1992–2009, íþróttanefnd ríkis-
ins 1992–2004 og í stjórn ISCA (International 
Sport and Culture Association) 1999–2011. Stjórn 
UMFÍ þakkar Sæmundi fyrir langt og farsælt 
starf í þágu hreyfingarinnar. Hann er kröftugur 
og ósérhlífinn einstaklingur sem ávallt hefur 
verið til taks fyrir ungmennafélagshreyfinguna 
og haft hagsmuni hennar að leiðarljósi. 

Sæmundur Runólfsson
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STARFSFÓLK

Auður Inga Þorsteinsdóttir
Framkvæmdastjóri

Jón Kristján Sigurðsson
Ritstjóri, kynningarfulltrúi

Hjörtur Ágústsson
Kynningarfulltrúi EUF

Sabína Steinunn Halldórsdóttir
Landsfulltrúi

Helga Dagný Árnadóttir
Verkefnastjóri EUF

Ragnheiður Sigurðardóttir
Landsfulltrúi

Anna R. Möller
Forstöðumaður EUF

Ómar Bragi Stefánsson
Landsfulltrúi

Helgi Gunnarsson
Fjármálastjóri

Guðbirna K. Þórðardóttir
SkrifstofustjóriSTARFSFÓLK LAUGA
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39. SAMBANDS- 
RÁÐSFUNDUR UMFÍ STEFNUMÓTUNARVINNA UMFÍ
Ungmennafélag Íslands hélt 39. sambandsráðs-
fund sinn 11. október 2014 í Stjörnuheimilinu í 
Garðabæ. Góð mæting var á fundinum og um-
ræður líflegar. Í setningarræðu sagði Helga Guðrún  
Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, að á liðnu starfsári 
hefði verið unnið að mörgum verkefnum innan 
hreyfingarinnar, þau þróuð og endurbætt í takt 
við tíðarandann og þarfir samfélagsins. Verkefnin 
hafi fengið góðar undirtektir og þátttakan í þeim 
verið góð. Helga Guðrún fór yfir helstu verkefni 
síðasta starfsárs og sagðist fyrir sína hönd og  
stjórnar UMFÍ vilja þakka ungmennafélögum og öllu 
því góða fólki sem hefur lagt hreyfingunni lið með  
einum og öðrum hætti. Helga Jóhannsdóttir, gjald-
keri UMFÍ, fór yfir reikninga ársins 2013 en niðurstaða 
þeirra sýndi mjög góða afkomu hreyfingar- 
innar. Einnig fór hún yfir m.a. sölu veitingahússins 
í Þrastalundi en sala þess var heimiluð á sam-
bandsþingi UMFÍ 2013. Þá voru á fundinum 
kynnt störf vinnuhóps vegna umsóknar íþrótta- 
bandalaga að UMFÍ frá sambandsþingi 2013. 
Samþykkt var að halda vinnunni áfram og kynna 
málið vel fyrir sambandsaðilum UMFÍ. Einnig voru 
kynntar tillögur að breytingum á landsmóti UMFÍ 
sem unnar voru út frá stefnumótunarfundum. 
Ákveðið var að afgreiða tillögurnar ekki en leggja 
þær í staðinn fyrir sambandsaðila til umfjöllunar í 
héraði. Á fundinum tók Jóhann Steinar Ingimundar- 
son, formaður Stjörnunnar, við viðurkenningu frá 
formanni UMFÍ til félagsins fyrir glæsilegt starf og 
góðan árangur.

Á vormánuðum var hafist handa við stefnumótun 
UMFÍ þar sem skipulagðar og kerfisbundnar 
aðferðir eru notaðar við að marka stefnuna til 
framtíðar. Aðferðirnar byggja m.a. á greiningu 
á núverandi stöðu, reynt er að greina styrk- 
leika og veikleika með það að markmiði að styrkja 
framtíðarstöðu hreyfingarinnar.

Hákon Gunnarsson hjá fyrirtækinu Gekon var 
ráðinn til að hafa yfirumsjón með verkinu. Fyrst 
var unnið með stjórn og starfsfólki í einni málstofu, 
en síðar voru stofnaðir sérstakir starfshópar um  
einstök verkefni og fengnir fleiri aðilar úr hreyfing- 
unni til að leggja hönd á plóg.  Eftirtaldir starfs- 
hópar voru settir á fót og starfa þeir hver í sínu lagi:

1. Ímynd & vörumerki
2. Vöruþróun
3. Landsmót
4. Fræðsla
5. Þjónustumiðstöð

Miklar vonir eru bundnar við afrakstur stefnu- 
mótunarvinnunnar.  Stefnt er að því á komandi ári 
að hefjast handa við að hrinda nýjum hugmyndum 
í framkvæmd og vinna samkvæmt niðurstöðum 
þessarar stefnumótunarvinnu.

UMFÍ

29
SAMBANDSAÐILAR

138.159 
FÉLAGSMENN 

7% FRÁ 2013

53% 47%
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UNGLINGALANDSMÓT 2015
Mótið var haldið á Akureyri um verslunarmanna-
helgina. Mótshaldari var UFA (Ungmennafélag 
Akureyrar) en á undirbúningsferlinu kom ÍBA  
(Íþróttabandalag Akureyrar) kröftuglega að verk- 
efninu og varð sameiginlegur mótshaldari ásamt 
UFA. Undirbúningur mótsins hófst af krafti á 
haustdögum 2014. Skipuð var unglingalandsmóts- 
nefnd með fulltrúum frá UFA, ÍBA, Akureyrarbæ og 
UMFÍ.  Formaður nefndarinnar var kjörinn Eiríkur 
Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri.  Aðrir í 
nefndinni voru:  Birgitta Guðjónsdóttir, Björn Snær 
Guðbrandsson, Ellert Örn Erlingsson, Geir Kristinn 
Aðalsteinsson, Gunnar Gíslason, Gyða Árnadóttir, 
Haukur Valtýsson, Ingibjörg Isaksen, Katrín  
Ásgrímsdóttir, Magnús Arnar Arnarson, Sigurður 
Magnússon og Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir.

Fyrstu verkefni nefndarinnar voru að ákveða  
keppnisgreinar og staðsetningu þeirra ásamt því 
að fá sérgreinastjóra til að halda utan um hverja 
og eina keppnisgrein.  Nefndin lagði áherslu á að 
hafa sem flestar íþróttagreinar sem stundaðar voru 
á Akureyri sem keppnisgreinar á mótinu enda bæði 
glæsileg íþróttamannvirki og góð keppnisaðstaða 
til staðar.  Hinsvegar lá það fyrir að keppnisgreinar 
yrðu nokkuð dreifðar um Akureyri og töluverður 
spölur á milli þeirra.

Ákveðið var að hafa tjaldsvæðið á svokölluðum 
Rangárvöllum. Svæðið er ekki það besta sem 
gestir mótanna hafa fengið til afnota en  
Akureyrarbær lagði sig fram um að gera svæðið 
svo vel úr garði sem kostur var.

Nú sem fyrr stýrði Ómar Bragi Stefánsson, lands-
fulltrúi UMFÍ, undirbúningi og framkvæmd mótsins.  
Gengið var til samstarfs við Viðburðastofu Norður-
lands til að sjá um og stýra ákveðnum tilgreindum 
verkefnum. Einnig hélt Ingólfur Sigfússon utan um 
skráningarkerfi mótsins, úrslit og heimasíðu að  
nokkru leyti.

Fjármögnun mótsins tók lengri tíma en ráð var fyrir 
gert og hafði það áhrif á undirbúning mótsins og 
kynningarmál.  Engu að síður náðist að sækja fjár-
magn til góðra styrktaraðila þó svo það væri ekki 
alveg það sem áætlun gerði ráð fyrir. 

Keppnisgreinarnar voru alls 27 talsins: Badminton, 
boccia, bogfimi, borðtennis, fimleikar, fjalla- 
hjólreiðar, frjálsíþróttir, glíma, golf, götuhjólreiðar, 
handbolti, hestaíþróttir, knattspyrna, körfubolti, 
listhlaup á skautum, lyftingar, motocross, parkour, 
pílukast, siglingar, skák, stafsetning, strandblak,  
sund, taekwondo, tölvuleikur og upplestur.

Keppnin hófst á fimmtudegi með keppni í golfi en 
síðan fór hver greinin af stað á fætur annarri.  Allt 
keppnishaldið fór vel fram en nokkrir hnökrar urðu 
á skipulaginu og þá sérstaklega vegna fjarlægðar á 
milli keppnissvæða.

Afþreyingarþáttur mótsins var mjög fjölbreyttur 
og þar komu fram fleiri listamenn en nokkru sinni 
áður.  Dagskrá var í tjaldi mótsins á kvöldin auk 
þess sem fjölbreytt dagskrá var allan daginn um 
allan bæ og á mótssvæðum.

Mótssetningin var hefðbundin og fór fram á Þórs- 
vellinum á föstudagskvöldið. Keppendur gengu 
inn fylktu liði  með fána sína og í kjölfarið var 
hátíðarfáni UMFÍ dreginn að húni og ungir iðkendur 
kveiktu landsmótseldinn. Einnig voru tónlistar- 
atriði og fimleikasýning á setningunni sem tókst 
með ágætum.

Mótsslitin fóru fram á sunnudagskvöldið og var 
dagskráin sameiginleg með hátíðinni Ein með öllu 
sem var á Akureyri þessa sömu helgi. Dagskrá  
okkar varð nokkuð öðruvísi en vant er sökum þessa 
en mikill mannfjöldi fylgdist með þetta kvöld.

Fyrirmyndarbikar UMFÍ að þessu sinni hlaut HSK.

18. UNGLINGALANDSMÓT UMFÍ Á AKUREYRI
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LANDSMÓT 50+ 2015
Mótið var að þessu sinni haldið á Blönduósi í um-
sjón USAH (Ungmennasambands Austur- Hún- 
vetninga).  Undirbúningsvinna fór fyrir alvöru af 
stað seinni part ársins 2014 en þá var landsmóts-
nefnd skipuð.  Nefndin samanstóð af fulltrúum 
frá USAH, Blönduósi, UMFÍ og eldri ungmenna- 
félögum. Einar Kristján Jónsson var skipaður for-
maður nefndarinnar. Aðrir sem tóku sæti í nef-
ndinni voru:  Rannveig Lena Gísladóttir, Lárus 
Ægir Guðmundsson, Pétur Pétursson, Aðal- 
björg Valdimarsdóttir, Guðrún Guðbjörnsdóttir,  
Steindór Haraldsson, Valgarður Hilmarsson,  
Magnús Guðmannsson, Flemming Jessen og 
Hrönn Jónsdóttir.

Ómar Bragi Stefánsson, landsfulltrúi UMFÍ, stýrði 
undirbúningi og framkvæmd mótsins í fyrsta skipti 
og hafði sér við hlið Flemming Jessen sem ráðinn 
var verkefnastjóri og einnig Halldór Lárusson 
sem var í starfsnámi í viðburðastjórnun.  Ingólfur  
Sigfússon sá um skráningarkerfið og utanumhald 
úrslita á mótinu.

Fjármögnun mótsins gekk frekar seint en að  
lokum náðust nokkuð þau markmið sem sett voru 
í upphafi.  

Mótið hófst föstudaginn 26. júní og því lauk sunnu- 
daginn 28 .júní. Veðurguðirnir léku við mótsgesti 
alla helgina en mjög gott veður var alla mótsdagana. 
  

Keppnisgreinar á mótinu voru eftirfarandi:  Boccia, 
bridds, dráttarvélaakstur, frjálsíþróttir, golf, hesta- 
íþróttir, lomber, pútt, ringó, skák, starfshlaup, 
stígvélakast og sund. 370 keppendur mættu til 
leiks, 251 karl og 119 konur.  Fjölmennasta keppnis-
greinin var boccia en 107 einstaklingar tóku þátt í 
þeirri keppni.  

Mótssetning var á föstudagskvöldi og fylltu móts-
gestir Félagsheimilið á Blönduósi.  Mjög skemmti-
leg stemmning myndaðist á setningunni og þar 
var bæði sungið og dansað. Illugi Gunnarsson,  
mennta- og menningarmálaráðherra, Helga  
Guðrún Guðjónsdóttir, Einar Kristján Jónsson 
og Haukur Ingibergsson fluttu ávörp á setningar- 
athöfninni sem tókst með ágætum.

Á mótinu var í samstarfi við Heilbrigðisstofnunina 
á Blönduósi boðið upp á heilsufarsmælingar sem 
mæltist vel fyrir. Á laugardagskvöldið safnaðist 
fjöldi fólks við Blöndu og söng saman við undirleik 
heimamanna í veðurblíðu.

Allt keppnishaldið gekk mjög vel og ánægja skein 
úr hverju andliti.  Umgjörð mótsins var mjög góð 
og öll dagskráin gekk samkvæmt áætlun.   

LANDSMÓT UMFÍ 50+ 2015 Á BLÖNDUÓSI
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LAUGAR
UNGMENNA- & TÓMSTUNDABÚÐIR

Starf Ungmennabúðanna að Laugum veturinn  
2014–2015 var viðburðaríkt og skemmtilegt.
Nær 2000 nemendur komu á Laugar og almenn 
ánægja og gleði var með ferðirnar. Utan hefð- 
bundinna skólahópa fengum við erlendan skóla- 
hóp sem kemur einu sinni á vetri. Þá standa sóknar-
prestar á Vesturlandi fyrir árlegum fermingar- 
búðum sem orðnar eru fastur liður á Laugum. 
Ungt fólk og þjálfarar á vegum Evrópu unga fólksins- 
verkefnisins hafa einnig dvalið á Laugum og eru 
þær heimsóknir alltaf ánægjulegar. Sjálfboðaliðar 
á vegum Seeds-samtakanna dvöldu á Laugum 
í rúmar þrjár vikur sumarið 2014 og tvær vikur  
sumarið 2015. Sjálfboðaliðarnir komu frá hinum 
ýmsu löndum og unnu að því að merkja göngu- 
leiðirnar á Laugum og að byggja upp þrautabraut- 
ina í Lillulundi, sem nýtt er af nemendum Ung-
mennabúðanna og öðrum gestum. Síðastliðið 
haust var haldin ráðstefna á Laugum á  vegum 
Samtaka náttúru– og útiskóla (SNÚ). Tilgangur 
samtakanna er að stuðla að eflingu náttúru- 
og útináms á Íslandi og því voru Laugar tilvalinn 
staður fyrir ráðstefnuna. Ráðstefnan var styrkt 
af EUF og heppnaðist hún vonum framar.  
Í janúar 2015 fögnuðu Ungmenna- og tómstunda- 
búðirnar tíu ára afmæli. Húsið fylltist af góðum  
gestum, nágrönnum, nærsveitungum og sam- 
starfsfólki. Gaman var fyrir gesti að heyra frá starfinu 
í búðunum og hvernig það hefur þróast í áranna 
rás. Dagurinn var hátíðlegur og var starfsfólk 
búðanna snortið yfir hve margir gerðu sér ferð til 
að fagna afmælinu.  

Jörgen Nilson, starfsmaður Ungmennabúðanna 
til margra ára, fór sumarið 2015 og dvaldi í Camp  
Adventure, ævintýrabúðum fyrir unglinga í Þýska-
landi og Írlandi. Hann kom til baka reynslunni 
ríkari og með margar nýjar hugmyndir fyrir búðirnar 
sem auðgað geta starfið með unglingunum. 
Starfsveturinn 2015–2016 er hafinn og tveir 
skólahópar hafa komið að Laugum síðan búðirnar 
opnuðu eftir sumarfrí. Starfsmannamál fyrir  
veturinn eru með svipuðu sniði og verið hefur, utan 
þess að erlendir sjálfboðaliðar frá Camp Adventure 
með gríðarlega reynslu af að vinna í búðum, eru 
komnir á Laugar og munu aðstoða leiðbeinendur 
við það góða starf sem hér er unnið. Þeir tveir sem 
þegar eru komnir sönnuðu sig strax með fyrsta 
hópi og falla vel inn í lífið á Laugum. Von er á  
nokkrum til viðbótar.  Tekin var sú ákvörðun að stefna 
að frekari útiveru í búðunum með unglingunum og 
því eru núna fleiri námskeið utandyra og gengið 
með þeim yfir að Hólum, sveitabæ sem stendur 
á Fellsströnd. Gangan er um 5 km í heildina og á 
sveitabænum eru nemendur kynntir fyrir dýrunum  
sem þar eru. Ferðin hefur lagst vel í nemendur og  
spennandi verður að fylgjast með þróun hennar 
í vetur. Helgarhópar sækjast í auknum mæli eftir 
að fá á leigu aðstöðuna á Laugum. Starfs-
fólk Ungmennabúðanna hefur reynt að mæta  
þörfum allra hópanna til að aðstaðan nýtist þeim 
sem best og allir fari sáttir heim.  
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EVRÓPA UNGA FÓLKSINS
STYRKÚTHLUTANIR

Evrópa unga fólksins er á öðru ári í Erasmus+ 
áætluninni sem tók við af fyrri áætlun sem  
starfaði frá 2007. Heildarstyrkfé til úthlutunar  
skiptist eins og fram kemur hér til hliðar.

Með breytingum á úthlutunarreglum í nýrri áætlun 
varð veruleg fækkun umsókna en fjöldinn fór úr 
156 umsóknum 2013 í 52 árið 2014.  Þar er helsta 
orsökin sú að ekki er lengur hægt að sækja um 
styrki til að framkvæma innlend frumkvæðis- 
verkefni ungs fólks en langflestar umsóknir bárust í 
þann flokk. Þegar þetta er skrifað er nýlokið síðasta 
umsóknarfresti ársins og hefur 61 umsókn borist í 
ár. Þar af eru 15 frá samtökum utan höfuðborgar- 
svæðisins sem er fjölgun frá fyrra ári. Árið 2014 
nam úthlutun aðeins 82% af því fjármagni sem var 
til úthlutunar sem þýðir að 12% eða 29.800.000 kr. 
þarf að skila til baka. 

En sem komið er hafa félög innan ungmenna- 
félagshreyfingarinnar lítið sem ekkert nýtt sér 
að sækja um styrki til EUF til að framkvæma 
verkefni innan sinna raða, eins og til þess að efla 

félagsstarfið.  UÍA fór nýlega með hóp til Ungverja- 
lands og tók þátt í ungmennaskiptaverkefni 
sem styrkt var þar í landi. UMFÍ hefur fengið 
styrki til ýmissa verkefna og var m.a. með þrjár 
umsóknir í síðasta umsóknarferli 2014. Ráð- 
stefnan „Ungt fólk og lýðræði“ hefur flest árin 
verið styrkt af EUF, einnig fékkst styrkur fyrir  
ungmennaskiptaverkefni sem skipulagt var af ung- 
mennaráði UMFÍ og þriðja verkefnið sem styrkt 
var, var ferð forystumanna sambandsaðila til  
Danmerkur s.l. vor. Ef þátttakendum í þeirri ferð  
hefur þótt gagn að ferðinni hvetjum við þá til 
þess að skoða möguleika á að efla eigið starf með  
samstarfi við félög í svipuðu starfi í Evrópu.

Styrkfé til úthlutunar 
 2014  2015 2016 
 € 1.657.435 € 1.634.203 € 1.669.159 
 Kr. 248.615.250 Kr. 245.130.450  Kr. 250.373.850

STYRKFÉ 2014 
248.615.250
ÓNÝTT STYRKFÉ 2014

29.800.000
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HREYFIVIKA
HVER ER ÞÍN UPPÁHALDS HREYFING?

Ungmennafélag Íslands tekur þátt í samevrópskri 
lýðheilsuherferð sem hefur það að markmiði 
að kynna kosti þess að taka virkan þátt í hreyf- 
ingu og íþróttum reglulega. ISCA-samtökin  
(International Sport and Culture Association) halda 
utan um verkefnið í Evrópu. ISCA eru alþjóðleg 
samtök hinna ýmsu grasrótarsamtaka á sviði  íþrótta, 
almenningsíþrótta og menningar víða í heiminum. 
Innan samtakanna eru 130 aðildarfélög með yfir 40   
milljónir þátttakendur í 65 löndum. Ungmenna- 
félag Íslands er aðili að samtökunum og fylgir 
verkefninu eftir hérlendis. Meginmarkmið allra 
grasrótarsamtaka ISCA er að efla samstarf ólíkra  
hópa með það að markmiði að auka þátttöku  
almennings í hreyfingu og íþróttum. Framtíðarsýn 
verkefnisins er að 100 milljónir Evrópubúa verði 
orðnir virkir í hreyfingu og íþróttum fyrir árið 
2020. Á Íslandi tóku yfir 20.000 manns þátt í 
Hreyfiviku árið 2014 í yfir 300 viðburðum á 45 
þéttbýlisstöðum víðs vegar um land. Með þessari 
góðu  þátttöku sýndi Ísland öfluga liðsheild. Þegar   
þessi pistill er skrifaður stendur Hreyfivika 
UMFÍ yfir og nýjustu tölur benda til þess að yfir 
40.000 manns taki þátt í yfir 470 viðburðum á 55 
þéttbýlisstöðum á landinu. Í aðdraganda vikunnar 
skoraði Norðurþing á Fjallabyggð í sundkeppni og 
í kjölfarið var fleiri sveitarfélögum boðið að taka 
þátt. Úr varð að 31 sveitarfélag tekur þátt í sund-
keppninni sem er að gamalli fyrirmynd. UMFÍ  
horfir  á verkefnið sem langhlaup enda er herferðin  
með langtímamarkmið. Aðilar eru því hvattir til 
að byrja smátt og bæta við á næstu árum í stað 
þess að fara of bratt af stað. Einfaldir viðburðir 
hitta oftar en ekki í mark og litlu hlutirnir skipta 
máli. Að ganga með leikskólabörn á dvalarheimili 

í nágrenni og slá upp harmonikkuballi eru dæmi 
um sniðuga viðburði sem hvorki krefjast mikils  
undirbúnings né kostnaðar en skilja mikið eftir   
sig fyrir báða aldurshópa. Heilsufarsmælingar, 
lengdar  frímínútur nemenda, opnar íþróttaæfingar 
fyrir foreldra, kynning á nýjum íþróttagreinum, 
fjallgöngur og hvað eina sem hvetur til hreyfingar 
og þátttöku fólks kemur til greina. Aðalatriðið er að 
klæðskerasníða vikuna að samfélaginu því þannig 
náum  við saman markmiðinu um aukna hreyfingu 
og  þátttöku fólks. Ungmennafélag Íslands fagnar   
öllum þeim sem áhuga hafa á að taka þátt og 
breiða út með okkur boðskapinn um mikilvægi 
hreyfingar fyrir alla.

55 BÆJARFÉLÖG
470 VIÐBURÐIR
40.000 MANNS
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FORVARNIR & LÝÐHEILSA

FORVARNADAGURINN FYRIRMYNDARSKILTI

UNGT FÓLK & LÝÐRÆÐI

TÓBAKSVARNASKILTI 

GÖNGUVERKEFNI

Forvarnadagurinn 2015 var haldinn föstudaginn 2.  
október síðastliðinn. Dagurinn er helgaður nokkrum 
heillaráðum sem geta forðað börnum og ung-
lingum frá fíkniefnum, ráðum sem eiga erindi við 
allar fjölskyldur í landinu. Forvarnadagurinn er 
haldinn að frumkvæði forseta Íslands í samvinnu 
við Samband íslenskra sveitarfélaga, Ungmenna- 
félag Íslands, Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 
Bandalag íslenskra skáta, Reykjavíkurborg, 
Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík. Íslenskar 
rannsóknir sýna að þeir unglingar sem verja 
minnst klukkustund á dag með fjölskyldum sínum 
eru síður líklegir til að hefja neyslu fíkniefna.  
Að sama skapi sýna niðurstöður að mun ólíklegra 
sé að ungmenni, sem stunda íþróttir og annað  
skipulagt æskulýðsstarf, falli fyrir fíkniefnum.

Nýtt veggspjald var útbúið og því dreift meðal 
sambandsaðila. Veggspjaldið var sett á álplötu, til 
að hægt væri að hafa það utandyra og sýnilegt sem  
flestum foreldrum, forráðamönnum og öðru 
fullorðnu fólki sem sækir íþróttaviðburði barna. 
Á spjaldinu stendur eftirfarandi: „Við erum öll 
fyrirmynd“ og þar stendur einnig: „Hér eru börn 
að leik“ – „Fullorðnir  eiga að hvetja öll börn“ og 
„Dómarar eru líka fólk“.   Verkefnið mæltist mjög vel 
fyrir enda er full þörf á vinsamlegum áminningum 
af þessum toga.

Ungmennafélag Íslands hefur ávallt lagt áherslu 
á lýðræðislega þátttöku ungs fólks. Ungmennaráð- 
stefnan „Ungt fólk og lýðræði“ hefur nú unnið sér 
sess í stuðningi við þá þátttöku. Dagana 25.–27.
mars 2015 var ungmennaráðstefnan Ungt fólk  
og lýðræði haldin í sjötta sinn í Stykkishólmi.  
Yfirskrift ráðstefnunnar var; „Margur verður af  
aurum api – réttindi og skyldur ungs fólks á vinnu- 
markaði“.  Ungmennaráð UMFÍ fékk til liðs við  sig 
VR-skóla lífsins en tilgangur skólans er að fræða  
og upplýsa ungt fólk um réttindi sín og skyldur 
til að styrkja stöðu þess á vinnumarkaði. Hluti 
af VR-skóla lífsins var vinnustofur á vegum 
Dale Carnegie. Að þessu sinni sóttu um áttatíu  
gestir ráðstefnuna, bæði ungmenni sem starfa í un-
gmennaráðum víðs vegar um landið og starfsmenn 
sem sjá um málefni ungmenna í sveitarfélögum.

Ungmennaráð UMFÍ hafði veg og vanda af ráð- 
stefnunni sem þótti takast með miklum ágætum 
enda jafningjafræðsla í hávegum höfð. Næsta   
ungmennaráðstefna  Ungt  fólk  og  lýðræði  fer  fram  

Tóbaksvarnaskilið „Leiktu, lifðu og vertu án tóbaks!“ 
var endurgert og dreift í hreyfingunni. Skiltið 
var útbúið þannig að það geti verið utandyra 
jafnt sem innandyra. Skiltið hangir nú við flest  
íþróttamannvirki sambandsaðila. Skiltin er hægt að  
nálgast í Þjónustumiðstöð UMFÍ öllum að  
kostnaðarlausu.

Ungmennafélag Íslands hefur um áraraðir staðið  
fyrir lýðheilsuverkefnum sem eiga það sameigin-
legt að stuðla að aukinni hreyfingu og samveru- 
stundum fjölskyldna. Gönguvefurinn ganga.is er  
eitt þessara verkefna. Vefurinn hefur að geyma  
upplýsingar um fjölmargar gönguleiðir um allt 
land.  Einnig er þar að finna ýmsa fróðleiksmola er 
varða hreyfingu og yfirlit yfir sundstaði, golfvelli og 
fjallaskála á landinu. Á síðunni gefst einstaklingum 
tækifæri til að skrá inn þau fjöll sem gengið er á 
og halda þannig utan um sína eigin hreyfingu 
allt árið. 

Göngubókin – Göngum um Ísland er gefin út í 
maí ár hvert. Í bókinni er að finna upplýsingar 
um fjölmargar gönguleiðir víðs vegar um landið 
sem henta fjölskyldum. Jafnframt er að finna 
í bókinni ýmsan annan fróðleik um hvað þarf 
að hafa í huga þegar lagt er af stað í gönguferð.  
Göngubókinni er dreift á alla helstu ferðamanna- 
staði, sundstaði og í íþróttahús. 

Verkefnið Fjölskyldan á fjallið hefur staðið í nokkurn 
tíma. Í ár tóku fjórtán sambandsaðilar UMFÍ þátt.  
Verkefnið fer þannig fram að sambandsaðilar UMFÍ 
tilnefna fjöll í verkefnið ár hvert og sjá sjálfir um 
að auglýsa göngur á þau. Kössum er komið fyrir á  
tindum fjallanna með gestabókum  sem þátttakendur 
eru hvattir til að skrifa í. Fjöll, sem  eru í verkefninu 
hverju sinni, eru tilgreind í göngubókinni, Göngum 
um Ísland. 

á Selfossi dagana 16.–18. mars 2016 og einkunnar- 
orð ráðstefnunnar verða „Niður með grímuna 
– Geðheilsa ungmenna á Íslandi.“
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ÖNNUR STARFSEMI

ÆSKULÝÐSVETTVANGURINN FELIX – FÉLAGAKERFI ÍSÍ OG UMFÍ 

SKINFAXI

FRJÁLSÍÞRÓTTASKÓLI

SÝNDU HVAÐ Í ÞÉR BÝR 

Ungmennafélag Íslands er eitt aðildarfélaga 
Æskulýðsvettvangsins (ÆV). Önnur aðildarfélög 
eru  Bandalag  íslenskra skáta, KFUM og KFUK á  
Íslandi og Slysavarnafélagið Landsbjörg. Markmið 
og tilgangur ÆV er að stuðla að samræðu og sam-
starfi aðildarfélaganna á sviði leiðtogaþjálfunar, 
fræðslumála, útbreiðslu og kynningar og á öðrum 
sviðum eftir því sem þurfa þykir. Jafnframt er 
það markmið ÆV að tryggja enn betur öryggi og 
velferð barna og ungmenna innan aðildarfélaga 
ÆV og treysta stoðir faglegs starfs. Fjölmörg 
verkefni og tækifæri koma í gegnum ÆV sem  
standa öllum sambandsaðilum UMFÍ til boða. Má 
þar nefna siðareglur um samskipti fyrir starfsmenn 
og sjálfboðaliða sem vinna með börnum og ung-
mennum og siðareglur um rekstur og ábyrgð fyrir 
þá sem sitja í stjórnum og bera ábyrgð í félögum.  
Aðgerðaáætlun gegn einelti og annarri óæskilegri 
hegðun, eineltisveggspjald og fræðsluerindi um  
einelti, forvarnir og úrvinnslu eineltismála. 
Námskeiðið Verndum þau sem fjallar um hvernig  
bregðast eigi við grun um ofbeldi og vanrækslu 
gegn börnum og ungmennum. Námskeið í notkun 
á handbókunum Kompási og Litla–Kompási og 
starfsreglur um meðferð kynferðisbrota. Að auki 
eru tvö ráð á vegum ÆV sem öllum sambands- 
aðilum UMFÍ er velkomið að leita til. Annars 
vegar er fagráð sem hefur það hlutverk að vinna 
með og leysa mál er tengjast kynferðisbrotum 
sem framin hafa verið í starfi aðildarfélaga ÆV.  
Hins vegar er ráðgjafahópur í meðferð eineltis- 
mála sem hefur það hlutverk að koma að þrálátum 
og erfiðum eineltismálum til stuðnings við starfs-
menn og foreldra/forráðamenn.

Felix er miðlægt tölvukerfi ÍSÍ og UMFÍ og heldur 
utan um íþróttaiðkendur á Íslandi. Hlutverk Felix 
er fyrst og fremst að halda utan um skráningar 
og íþróttaþátttöku landsmanna. Með einum sam- 
ræmdum grunni geta allir aðilar sem koma að íþrótta- 
iðkun í landinu nálgast sömu gögn sem tryggir 
að allir hafa réttar upplýsingar í höndunum. Vinna 
hefur verið í gangi hjá ÍSÍ og UMFÍ um tölvu- 
kerfið og hefur nefnd verið að störfum um úrbætur á  
kerfinu.  Kerfið fá sambandsaðilar til notkunar endur- 
gjaldslaust og nýtist það til að halda utan um dag- 
lega skráningu þátttakenda í íþróttastarfinu. Þjóðskrá 
kerfisins er uppfærð mánaðarlega sem auðveldar 
til muna allt utanumhald. Þá er hægt að halda utan 
um netföng einstaklinga og senda tölvupóst beint 
úr kerfinu. Kerfið býður upp á öfluga aðgangs- 
stýringu sem gerir félögum kleift að aðgangstýra  
kerfinu. Þannig er t.d. hægt að gefa þjálfurum 
aðgang til að skrá og uppfæra iðkendur sína og  
allar breytingar sem gerast miðlægt sem tryggir að  
alltaf er verið að horfa á réttar upplýsingar.

Tvö tölublöð af Skinfaxa hafa komið út á þessu 
ári auk tveggja blaða sem ákveðið var að gefa út í  
tengslum við Landsmót UMFÍ 50+ á Blönduósi og 
Unglingalandsmótið á Akureyri. Fyrsta tölublað 
ársins af Skinfaxa kom út í lok mars og annað blaðið 
um miðjan júlí. Vinnan við blöðin gekk vel, vandað 
var til efnistaka og söfnun auglýsinga gekk ágætlega. 
Nokkrir nýir auglýsendur komu inn og verða áfram 
með í næstu blöðum. Dreifing á blaðinu fór fram 

Frjálsíþróttaskóli UMFÍ er ætlaður ungmennum á 
aldrinum 11–18 ára og stendur yfir í fimm daga.  
Á þessu ári var  skólinn fyrirhugaður á fimm stöðum 
á landinu: Selfossi, Borgarnesi, Sauðárkróki,  
Laugum í Reykjadal og á Egilsstöðum. Allir þessir 
staðir bjóða góða aðstöðu fyrir frjálsíþróttir og því 
tilvaldir til að halda svona skóla. Skólarnir voru 
haldnir á öllum stöðunum nema á Sauðárkróki, 
en engin fyrirspurn um „skólavist“ kom til skipu- 
leggjenda þar. Það eru sambandsaðilar á því 
svæði sem skólinn er haldinn sem sjá um utanum-
hald og skipulag skólans og þeir leggja  einnig til 
kennara og aðstoðarmenn til starfa við skólann. 
Boðið er upp á gistingu og fullt fæði fyrir þátttak-
endur skólans.  Lagt er upp með að fagmenntaðir  
kennarar sjái um kennsluna á hverjum stað til 
að tryggja sem best gæði. Þátttaka að þessu  
sinni var mjög misjöfn eftir staðsetningu. Selfoss 60 

Námskeiðið „Sýndu hvað í þér býr“ hefur verið 
vinsælt undanfarin ár. Á námskeiðinu er farið yfir  
ýmsa  þætti er  tengjast ræðumennsku, s.s. að  taka 
til máls, framkomu, ræðuflutning, raddbeitingu, 
skipan ræðu o.fl. Einnig er kennt ýmislegt sem 
viðkemur fundasköpum, m.a. fundareglur, boðun  
funda,  fundaskipan,  dagskrá  funda,  umræður,  
meðferð  tillagna, kosningar o.fl. Þátttakendur  
vinna jafnframt einföld verkefni og fara í ísbrjóta 
til að brjóta upp námskeiðið.  Þátttakendur  hafa  
almennt  verið  hæstánægðir  með  námskeiðin  
og  segja  þau  hafa  verið lærdómsrík og skemmti- 
leg. Þeir eru sammála um að hafa lært að verða 
öruggari í framkomu og ræðuhöldum auk þess 
sem þeir telja gagnlegt að fá svör við mörgum 
þeim spurningum sem brenna á um fundarsköp.  
Auk  þess  sem  þátttakendur  læra  ræðu- 
mennsku  og  fundarsköp  er  lögð  áhersla  á  að þeir 
kynnist vel og eigi auðveldara með að mynda 
tengslanet með hópeflisleikjum og hópverkefnum 
hvers konar. 

með sama hætti og áður. Langstærsta dreifingin 
fór í gegnum N1 en blaðið lá frammi á mörgum 
stöðvum fyrirtækisins vítt og breitt um landið.  
Önnur hefðbundin dreifing var til áskrifenda, 
héraðssambanda, félaga, skóla og fjölmiðla svo 
einhverjir séu nefndir. Staðið var að sama hætti 
að dreifingu blaðanna sem gefin voru út fyrir 
landsmótin. Upplag þeirra var stærra og fór í meiri  
dreifingu en áður hefur tíðkast og tókst vel til. Tvö 
síðustu tölublöð þessa árs koma út í október og  
desember. Í samvinnu við útgáfunefnd hafa breyttar 
áherslur hvað varðar efnistök og annað litið dags- 
ins ljós. Lögð verður áhersla á að hafa blaðið  
líflegt og áhugavert eins og jafnan, með góðu efni 
úr hreyfingunni. 

þátttakendur, UMSB – Borgarnes 28 þátttakendur, 
HSÞ – Laugar 17 þátttakendur, UÍA – Egilsstaðir 14 
þátttakendur. Lagt var upp með að dagskrá skólanna 
væri fjölbreytt og skemmtileg. Auk kennslu í frjáls- 
íþróttum var farið í sund, leiki, óvissuferðir og  
haldnar voru kvöldvökur svo eitthvað sé nefnt. 
Skólinn er ákjósanlegur vettvangur til að kynna og 
breiða út frjálsíþróttir á Íslandi og hefur UMFÍ tekið að 
sér það hlutverk með þessum skólum að einhverju  
leyti. 
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ERLEND SAMSKIPTI

NSU ISCA

SNJÓBOLTINN

LÝÐHÁSKÓLAR 

V4SPORT

EKCYP

DGI 

UMFÍ á aðild að samtökum ungmennaféla-
ga á Norðurlöndunum, „Nordisk samorganis- 
ation for ungdomsarbejde – NSU“. Á þeim vettvangi 
er unnið mikið af sameiginlegum verkefnum sem 
tengja Norðurlöndin saman. Síðastliðið sumar tóku  
tuttugu ungmenni þátt í tveim stórum verkefnum 
sem NSU stóð fyrir. 

Annars vegar var ungmennavika NSU sem fór 
fram í Karpenhøj, skammt frá Århus, dagana 3–8 
ágúst sl. UMFÍ átti upphaflega sæti fyrir fimm 
þátttakendur á aldrinum 15 til 20 ára. Það er skemmst 
frá að segja að 16 umsóknir bárust og svo fór að 
tólf ungmenni  tóku  þátt. Þátttakendur komu víðs 
vegar af landinu og fararstjóri í ferðinni var Hrönn 
Jónsdóttir, stjórnarmaður UMFÍ. Yfirskrift vikunnar 
var Norden redder Jorden Paly 4 the planet. 
Fjallað var um náttúruna, loftslag á Norðurlöndum 
í bland við ævintýri og leiðtogahæfileka ungs fólks. 
Þátttakendur fengu dýrmæta reynslu og tækifæri til 
að reyna sig í ýmsum aðstæðum. 

Hins vegar var Leiðtogaskóli NSU sem fór að þessu 
sinni fram í Styrn og Vågsøy dagana 10.–16. ágúst 
sl. UMFÍ átti sæti fyrir fjóra þátttakendur á aldrinum  
18–30 ára en þrjú ungmenni tóku þátt, einn strákur 
og tvær stúlkur. Yfirskrift leiðtogaskólans var  
Moutains & Fjords. Þátttakendur fengu tækifæri til  
að efla leiðtogahæfileika sína á fjölbreyttan máta. 
Þau fengu tækifæri til að reyna sig í ýmsum 
aðstæðum, s.s. á fjalli, sjó, jökli, elda mat úti 
náttúrunni og  fleira sem tengist náttúrunni okkar.

UMFÍ er aðili að ISCA (International Sport and  
Culture Association) sem eru samtök um al- 
menningsíþróttir og menningu hinna ýmsu landa 
í heiminum. UMFÍ tekur þátt í mörgum verkefnum  
með samtökunum á hverju ári en helsta verkefni 
er MOVE WEEK eða Hreyfivika UMFÍ eins og 
hreyfingin hefur kosið að þýða verkefnið. MOVE 
WEEK er hluti af  stærra verkefni sem fer fram 
allt árið um kring og nefnist NowWeMove. 
Landsfulltrúi UMFÍ vinnur náið með yfir fjörutíu 
öðrum einstaklingum að undirbúningi MOVE   
WEEK allt árið um kring og sótti m.a. undirbúnings-
fundi í Búlgaríu í mars.

Snjóboltinn er verkefni sem Ungmennaráð UMFÍ 
tekur þátt í með hópi ungmenna frá Milton Keynes  
College á Bretlandi. Verkefnið er styrkt af Evrópu  
Unga fólksins og hefur það að markmiði að auka vídd 
og fjölbreytni í starfi ungmennafélaga. Verkefnið 
miðast að því að auka leiðtogahæfileika þeirra 
sem starfa í ungmennaráði UMFÍ og leita leiða 
til að fjölga ungu fólki í okkar röðum. Hópurinn 
frá UK heimsótti ungmennaráð UMFÍ í apríl sl. og 
í haust mun seinni hluti verkefnisins fara fram í  
Milton Keynes. 

Skilað var inn umsókn til Nordplus vegna lýð- 
háskólanna og samningur gerður við Højskolens 
hus í Kaupmannahöfn sem sér um alla lýðháskóla 
í Danmörku. Tveir skólar hafa heimsótt UMFÍ og 
haldið kynningar á skólum sínum og von er á þeim 
þriðja í haust. 

UMFÍ tekur þátt í verkefni með V4sport – al- 
menningsíþróttasamtökum í Póllandi. V4Sport er 
aðili að ISCA eins og UMFÍ. Verkefnið miðar 
að því að kanna stöðu kvenna í stjórnun félaga 
í íþróttahreyfingum í Póllandi og á Íslandi. Verkefnið 
er rannsóknartengt og það var Svana Hrönn  
Jóhannsdóttir sem vann að rannsókninni hér á  
Íslandi sem er hluti af B.S. gráðu hennar í Íþrótta-
fræðum við HR. UMFÍ tók á móti rannsakanda frá  
Póllandi á vormánuðum en fundir vegna verkefnisins 
munu fara fram í Póllandi í byrjun október. Nemandi 
í HR er um þessar mundir að vinna að sambærilegri 
rannsókn fyrir tilstuðlan landsfulltrúa og er rann-
sakanda V4sport innan handar.

Dagana 25.–28. nóvember 2015 sótti landsfulltrúi 
UMFÍ ráðstefnu á vegum EKCYP (The European 
Knowledge Centre for Youth Policy) fyrir hönd  
mennta- og menningarmálaráðuneytisins Ráð- 
stefnan fjallaði um rannsóknir og mikilvægi 
æskulýðsstarfs fyrir ungmenni í Evrópu. Ráðstefnan 
var mjög gagnleg og niðurstöður hennar nýtast vel 
í starfi með Ungmennaráði UMFÍ og þar sem UMFÍ 
á fulltrúa í Æskulýðsráði ríkisins. 

Dagana 7.–12. maí 2015 fór hópur ungmennafélaga 
í heimsókn til systursamtaka UMFÍ, DGI í Dan-
mörku. Ferðin hafði ágætan aðdraganda, en á fundi 
sem haldinn var fyrir framkvæmdastjóra og forystu- 
fólk sambandsaðila UMFÍ í janúar 2014 kom 
hugmyndin fyrst upp á yfirborðið. Ferðin tókst 
með miklum ágætum og hefur sannað gildi sitt 
hvað  best eftir að þátttakendur komu heim, báru   
saman bækur sínar, mátu eigin verkefni í sínu 
félagi og sögðu samferðafólki frá upplifun 
ferðarinnar. Markmiðum ferðarinnar var öllum 
náð enda sást það vel á niðurstöðum úr hópa- 
vinnu og af matsblöðum þátttakenda. Slíkar niður- 
stöður gefa hreyfingunni okkar tækifæri til að gera 
starfið enn betra og læra af verkefnum sem þes-
sum. Eitt af meginmarkmiðum ferðarinnar var að  
efla tengsl þátttakenda enda kom  það á daginn að 
hópurinn var samheldinn og vill hag hreyfingar- 
innar sem mestan. 

Dagana 31. júlí – 5. ágúst kom stjórn DGI frá  
Danmörku í heimsókn. Tilgangur ferðarinnar var að 
upplifa Unglingalandsmót UMFÍ. Stjórn UMFÍ tók 
vel á móti gestunum og kynnti þeim land og þjóð.  
Danirnir voru ákaflega ánægðir með móttökurnar 
og kynnin af Unglingalandsmótinu.
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NEFNDIR

FELIXNEFND
Einar Haraldsson, Keflavík
Birgir Ari Hilmarsson, UMSK

FRÆÐSLUNEFND
Örn Pálsson, UMFF, formaður
Hrönn Jónsdóttir, stjórn UMFÍ
Baldur Daníelsson, varastjórn UMFÍ
Kristinn Ó. Grétuson varastjórn UMFÍ
Sigríður Ragnarsdóttir, UMFN
Fannar Karvel, UMSK

FRÆÐSLU- OG 
VERKEFNASJÓÐUR UMFÍ
Helga G. Guðjónsdóttir, stjórn UMFÍ, formaður
Björg Jakobsdóttir, stjórn UMFÍ
Örn Guðnason, stjórn UMFÍ

LAGANEFND
Helga Jóhannesdóttir, stjórn UMFÍ, formaður
Ragnheiður Högnadóttir, varastjórn UMFÍ
Stefán Bogi Stefánsson, UÍA

LÝÐHEILSU- OG 
FORVARNANEFND UMFÍ
Haukur Valtýsson, stjórn UMFÍ, formaður
Kristinn Ó. Grétuson, varastjórn UMFÍ
Jóhanna Kristjánsdóttir, HSÞ
Sigríður Etna Marinósdóttir, HHF
Brynja Vigdís Þorsteinsdóttir, UMFN

MENNINGAR- OG ÚTGÁFUNEFND
Örn Guðnason, stjórn UMFÍ, formaður
Gunnar Gunnarsson, stjórn UMFÍ
Berglind Ósk Agnarsdóttir, UÍA
Pétur Arason, UÍA
Jóhanna Hreiðarsdóttir, UMFF

NEFND 
LANDSMÓTS UMFÍ 50+ 
Einar Kristján Jónsson, formaður
Rannveig L. Gísladóttir, USAH
Lárus Æ. Guðmundsson, USAH
Pétur Pétursson, USAH
Aðalbjörg Valdimarsdóttir, USAH
Guðrún Guðbjörnsdóttir, USAH
Steindór Haraldsson, USAH
Valgarður Hilmarsson, Blönduósbæ
Magnús Guðmannsson, USAH
Flemming Jessen, FÁÍA
Hrönn Jónsdóttir, UMFÍ

NEFND UM STARF 
ELDRI UNGMENNAFÉLAGA
Flemming Jessen, FÁÍA, formaður
Hjörtur Þórarinsson, HSK
Anna Bjarnadóttir, USK
Hjördís Geirsdóttir, HSK
Eygló Alexandersdóttir, Keflavík

NSU – NORRÆNT SAMSTARF
Helga Jóhannesdóttir, stjórn UMFÍ
Jörgen Nilsson, UDN

UMHVERFISNEFND
Margrét Björnsdóttir, UMSK, formaður
Hrönn Jónsdóttir, stjórn UMFÍ
Stefán Skafti Steinólfsson, USK
Friðrik Aspelund, UMSB
Snorri Þorsteinsson, UMSB

UMHVERFISSJÓÐUR 
PÁLMA GÍSLASONAR
Helga G.Guðjónsdóttir, stjórn UMFÍ, formaður
Björg Jakobsdóttir, stjórn UMFÍ
Jón Páll Hreinsson, HSV
Bolli Gunnarsson, HSK
Stella Guðmundsdóttir, ekkja Pálma Gíslasonar

UNGLINGALANDSMÓTSNEFND
Eiríkur B. Björgvinsson, formaður 
Ingibjörg Isaksen, Akureyrarbæ
Katrín Ásgrímsdóttir, UFA
Björn S. Guðbrandsson, UFA
Gunnar Gíslason, UFA
Birgitta Guðjónsdóttir, UFA
Fannar G. Ásgeirsson, UFA
Ellert Ö. Erlingsson, Akureyrarbæ
Geir K. Aðalsteinsson, ÍBA
Sigurður F. Sigurðarson, UFA
Gyða Árnadóttir, UFA
Magnús A. Arnarson, UFA
Haukur Valtýsson, UMFÍ

STARFSÍÞRÓTTARÁÐ
Halldóra Gunnarsdóttir, HSÞ, formaður
Aðalbjörg Hafsteinsdóttir, UFA 
Sigurður Aðalsteinsson, UÍA
Hallfríður Ósk Aðalsteinsdóttir, HSK
Jóhanna Gunnlaugsdóttir, UMSE

UNGMENNARÁÐ UMFÍ
Aðalbjörn Jóhannsson, formaður
Björn Grétar Baldursson
Vigdís Diljá Óskarsdóttir
Elísabet Ásdís Kristjánsdóttir
Eygló Hrund Guðmundsdóttir
Karen Óskarsdóttir
Harpa Hreinsdóttir
Kolbrún Lára Kjartansdóttir

VINNUHÓPUR SEM RÆÐIR 
UM AÐILD ÍÞRÓTTABANDALAGA
Haukur Valtýsson, stjórn UMFÍ
Ragnheiður Högnadóttir, varastjórn UMFÍ
Einar Kristján Jónsson, V
Gunnlaugur Hreinsson, UMFG
Jóhanna Kristjánsdóttir, HSÞ

VINNUHÓPUR UM 
VETRARLEIKA UMFÍ
Birna Jónasdóttir, HSV
Pétur G. Markan, HSV
Jóhann Tryggvason, UÍA
Ólafur Björnsson, UFA
Sæmundur Runólfsson

ÞRASTASKÓGARNEFND
Jón Sævar Þórðarson, UMSK, formaður
Hrönn Jónsdóttir, stjórn UMFÍ
Kristinn Ó. Grétuson, varastjórn UMFÍ
Björn B. Jónsson, HSK
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SKÝRSLUR NEFNDA
LÝÐHEILSU- 
OG FORVARNANEFND 
Verkefni Lýðheilsu- og forvarnanefndar hafa verið 
fjölbreytt síðastliðið starfsár. Nýtt veggspjald var 
útbúið og því dreift meðal sambandsaðila. Vegg- 
spjaldið var sett á álplötu til að það gæti verið  
utandyra og sýnilegt sem flestum foreldrum, for- 
ráðamönnum og fullorðnum einstaklingum sem    
sækja íþróttaviðburði barna. Vinsamlegar ábend-
ingar eru á spjaldinu þess efnis að „Við erum öll 
fyrirmynd“ og þar stendur líka „Hér eru börn 
að leik“ – „Fullorðnir eiga að hvetja öll börn“ og 
„Dómarar eru líka fólk“.  Verkefnið mæltist mjög vel 
fyrir enda full þörf á vinsamlegum áminningum 
af þessum toga. Veggspjald með sömu útfærslu  
varðandi bann við tóbaksnotkun var endurgert  og 
dreift meðal sambandsaðila. 

Ungmennafélag Íslands á sæti í framkvæmda- 
nefnd fyrir forvarnadegi forseta Íslands ásamt fleiri 
aðilum. Nefndin vinnur orðið skipulega, má segja 
10 vikum fyrir og eftir forvarnadaginn og er sífellt 
að endurnýja og þróa verkefnið. Lýðheilsu- og for-
varnanefnd fékk góða kynningu frá FRÆ (Fræðsla 
og forvarnir) og vangaveltur varðandi frekara 
samstarf rætt vel og vandlega. Starfsmenn FRÆ 
hafa skrifað greinar í Skinfaxa um valið efni og á 
döfinni er herferð  gegn  munntóbaki í samstarfi 
við FRÆ. Nefndin hefur einnig séð um að skrifa 
greinar um forvarnir í hvert blað sem kemur 
út af Skinfaxa. Jákvæður áróður fyrir ýmsum  
þáttum forvarna var á Unglingalandsmóti líkt og 
áður. Áróðurinn var þó ekki jafn sýnilegur og á 
Sauðárkróki en verkefnið er auðvitað eitt risastórt 
forvarnaverkefni. Eitt af stærri verkefnum nefndar- 
innar er Hreyfivika UMFÍ – sem á síðasta ári gekk  
undir nafninu Hreyfivikan MOVE WEEK. Verkef-
nið er stærsta lýðheilsuverkefni Evrópu. UMFÍ 
tekur verkefnið sem langhlaup enda er markmiðið 
að fá 100 milljónir Evrópubúa til að vera orðnir 
virkir í hreyfingu og íþróttum fyrir 2020. Nefndin 

er stórhuga og markmiðið er að Hreyfivika UMFÍ  
verði í öllum sveitarfélögum landsins árið 2020.    
Starfsamaður nefndarinnar hefur verið duglegur 
að  sækja hin ýmsu málþing og ráðstefnur tengdar 
forvarnamálum sem og nefndarmenn.

Fyrir hönd Lýðheilsu- og forvararnefndar  
Sabína St. Halldórsdóttir & Haukur Valtýsson 

MENNINGAR- 
OG ÚTGÁFUNEFND 

UMHVERFISNEFND

ÞRASTASKÓGUR

Menningar- og útgáfunefnd hélt þrjá fundi á tíma-
bilinu, en auk þess höfðu nefndarmenn samband 
símleiðis og í tölvupósti varðandi ýmis mál. Jón 
Kristján Sigurðsson, ritstjóri og kynningarfulltrúi, 
starfaði með nefndinni. Þann 8. nóvember 2014 kom 
nefndin saman á Egilsstöðum þar sem sett voru sa-
man drög að nýrri kynningaráætlun fyrir UMFÍ. Þar 
var m.a. tekið fyrir heimasíðan, útgáfa Skinfaxa, 
fréttabréf og tölvupóstar, kynningarefni, samfélag-
smiðlar og innri og ytri samskipti UMFÍ. Einnig 
ver gert stöðumat er tengist ímynd UMFÍ þar sem 
teknar voru fyrir ógnanir, veikleikar, styrkleikar og 
tækifæri ásamt þáttum er varða sérstöðu UMFÍ og 
hvaða ímyndarþættir eigi að tengjast UMFÍ. Áætlun- 
in var síðan fínpússuð á fundi í Reykjavík áður en 
hún var lögð fram á stjórnarfundi UMFÍ 21. nóvem- 
ber til kynningar. Þann 20. febrúar var haldinn 
fundur í Reykjavík um útgáfu Skinfaxa. Fundinn 
sátu einnig Jón Kristján og Ómar Bragi. Þar var  
útgáfuáætlun fyrir 2015 samþykkt. Gert var ráð fyrir 
fjórum hefðbundnum blöðum auk tveggja blaða 
í dagblaðsstærð vegna Landsmóts UMFÍ 50+ og  
Unglingalandsmóts UMFÍ. Einnig var rætt um heima- 
síðuna. Vinnugögn nefndarinnar voru lögð fram í 
tengslum við stefnumótunarvinnu vinnuhóps um 
ímynd og vörumerki UMFÍ. 

Stjórn UMFÍ skipaði þrjá nefndarmenn í umhverfis- 
nefnd, þau Margréti Björnsdóttur, formann, Hrönn 
Jónsdóttur og Stefán Skafta Steinólfsson. Nefndin 
óskaði fljótlega eftir því við stjórn UMFÍ að fá leyfi 
fyrir tveimur nefndarmönnum til viðbótar þar sem 
nefndin væri óstarfhæf með svo fáum nefndar- 
mönnum. Það leyfi fékkst auðveldlega og bættust 
þeir Friðrik Aspelund og Snorri Þorsteinsson við. 
Að auki er starfsmaður nefndarinnar Ómar Bragi 
Stefánsson. Fjórir formlegir nefndarfundir hafa 
verið haldnir en nefndarmenn hafa verið nokkuð 
í tölvu- og símasambandi þess á milli. Tiltölulega 
erfitt hefur reynst að ná saman stjórnarfundum 
þar sem fjórir nefndarmanna eru til heimilis úti á 
landi sem og starfsmaður nefndarinnar. Einungis 
formaður býr á höfuðborgarsvæðinu. Ekki hefur 
verið hægt að notast við fjarfundabúnað þar sem 
nefndarmenn hafa ekki haft aðgang að slíkri tækni 
nema í litlum mæli á heimaslóðum sínum. Verkef-
nin eru af ýmsum toga og vert að minnast á: 
1. Erindisbréf umhverfisnefndar UMFÍ-samþykkt 
af stjórn UMFÍ 2014. 
2. Umhverfisverðlaun –  Umhverfisnefnd gerir tillögu 
 að veitingu umhverfisviðurkenningar árlega héðan 
í frá skv. erindisbréfi gr. nr. 9. 
3. Skógarreitir ungmennafélaganna – vinna hafin 
við að afla gagna en verkefnið er stórt og tíma-
frekt en jafnframt mjög áhugavert. Hugmyndin 
er að fá Skógræktarfélag Íslands til samstarfs 
við flokkun skógarreitanna og einnig að kanna 
samstarf við SÍ um umhirðu og opnun reitanna.  
Samkvæmt skýrslu Björns B. Jónssonar frá 1993 
stunduðu 96 aðildarfélög UMFÍ skógrækt á 113 
svæðum á árinu 1992. Af þeim svæðum voru 57 
skógarreitir, hitt var að mestu trjárækt við félags- 
heimili eða íþróttamannvirki. Stefnt er að því að  
undirbúa kynningarefni um skógarreitina sem 
hægt væri að nýta fyrir næsta sumar 2016. 
4. Umhverfisstefna – Endurskoðun umhverfisstefnu 
UMFÍ hefur tekið mestan tíma okkar í nefndinni það 
sem af er. Er hún nú að líta dagsins ljós og verður  
tilbúin fyrir þing. 

Þeir sem farið hafa um Þrastaskóg í sumar eru á 
einu máli um það að hann hafi sjaldan verið fallegri 
eða betur hirtur. Sama gildir um tjaldsvæðið. 
Aðalverkefnið í skóginum er eins og endranær að 
halda gönguleiðum greiðfærum með klippingu 
og gæta þess að fylgjast með ástandi stíganna. 
Tveimur verkefnum er nefndin, sem skipuð er 
Hrönn Jónsdóttur, Birni B. Jónssyni og Kristni 
Ó. Grétusyni auk undirritaðs, að vinna í þessa  
stundina. Annað verkefnið er að gera stíginn með-
fram Soginu að tjaldsvæðinu greiðfæran þeim 
sem fara um á hjólastólum. Björn B. Jónsson 
setti sig í samband við Svan Ingvarsson og  
Böðvar Guðmundsson en þeir eru báðir sérfræðing-
ar í stígagerð fyrir hjólastóla. Svanur vegna þess að 
hann notar hjólastól daglega og Böðvar er verktaki 
og vanur stígagerð af öllu tagi. Svanur og Böðvar 
komu með góðar tillögur að verkinu og er þeim 
þakkað fyrir það. Hitt verkefnið er grisjun skógarins 
sem að mati Björns er orðin tímabær. Gæta þarf 
þess að búið sé að tryggja sölu á viðnum áður 
en grisjun hefst. Verkefnið er nokkuð kostnaðar- 
samt en á að geta staðið undir sér með sölu á 
viðnum. Lengi hefur verið að því stefnt að opna 
skóginn betur fyrir almenningi og eru þessi tvö mál 
liður í því. Ég þakka nefndarmönnum samstarfið á 
árinu og starfsfólki UMFÍ fyrir veitta þjónustu,                 

Jón Sævar Þórðarson  
formaður Þrastaskógarnefndar

5. Umhverfisverkefni- Um leið og umhverfisstefnan 
hefur verið samþykkt á sambandsþinginu verða 
höfuðstöðvar UMFÍ skoðaðar með umhverfisgler-
augum og mun umhverfisnefnd koma með tillögur 
að endurbótum, ef einhverjar ættu að verða.  
Höfuðstöðvar UMFÍ eiga að vera aflvaki gras-
rótarinnar hvað varðar umhverfisvæna starfsemi.  

Margrét Björnsdóttir 
formaður umhverfisnefndar 
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ELDRI UNGMENNAFÉLAGAR UNGMENNARÁÐ

VINNUHÓPUR UM AÐILD 
ÍÞRÓTTABANDALAGA

Nefnd „eldri ungmennafélaga“ hefur ekki komið 
oft saman síðustu tvö ár, sem að stafar nokkuð af 
því að tengiliður á skrifstofu UMFÍ hætti störfum.  
Dráttur varð á að annar starfsmaður fengi það 
hlutverk að vera nefndinni innan handar með hin fjöl- 
mörgu verkefni sem annast þarf. Samvinna nefndar- 
innar og FÁÍA – Félags áhugafólks um íþróttir 
aldraðra – hefur verið mjög náin, enda vinna  
þessir aðilar að því sama, sem er íþróttafagnaður til 
heilsueflingar! Segja verður að samvinna þessara 
aðila hafi verið kjölfesta í því starfi sem unnið  
hefur verið síðustu misseri. Helstu verkefni hafa 
verið námskeið í ringó, boccía, pútti og síðast og 
ekki síst í ýmsum dönsum.  Þá hafa verið haldin 
dómaranámskeið í boccía, auk þess að við  
höfum lagt lið við undirbúning hinna ýmsu móta. 
Nú þegar nýr tengiliður á skrifstofu hefur hafið 
störf, Ragnheiður Sigurðardóttir, bindum við vonir 
við að starf nefndarinnar  muni  eflast. Markmið  
nefndarinnar er að næsta vor geti UMFÍ og FÁÍA 
boðað til námskeiðs fyrir þá fjölmörgu sem vinna 
að því að efla starfsemi eldri ungmennafélaga og 
félaga eldri borgara um land allt. 

Með UMFÍ-kveðju,

Flemming Jessen
formaður eldri ungmennafélaga

Ungmennaráð UMFÍ er skipað níu ungmennum  
sem koma alls staðar að af landinu. Ráðið fundar 
einu sinni í mánuði frá september til maí en þess á  
milli nýtir ráðið samskiptamiðla til hins ýtrasta til 
skrafs  og ráðagerða. Ýmis tilfallandi verkefni koma 
upp á borð ráðsins, bæði almennt innan æskulýðs- 
mála á Íslandi sem og bein tengsl við ýmis verkefni 
UMFÍ. Helstu verkefni ráðsins undanfarið hafa 
verið ráðstefnan Ungt fólk og lýðræði, Snjóboltinn 
og fyrirhuguð skemmtihelgi á haustmánuðum.

Sambandsþing UMFÍ í Stykkishólmi tók til um- 
fjöllunar umsókn íþróttabandalaga um inngöngu 
í UMFÍ. Umsóknin var afgreidd með eftirfarandi 
hætti. „Þingskjal nr. 54, 48. sambandsþing UMFÍ, 
haldið á Hótel Stykkishólmi í Stykkishólmi 12.–13. 
október 2013, samþykkir að beina því til stjórnar 
að skipa nefnd til að taka efnislega afstöðu til þess 
með því að fara í viðræður um skipulag íþrótta- 
hreyfingarinnar og skiptingu fjármuna innan hennar 
auk breytinga á lögum. Greinargerð eða stöðumat 
verði lagt fram á næsta sambandsráðsfundi”.

Stjórn UMFÍ skipaði vinnuhóp í lok árs 2013 til að 
vinna samkvæmt samþykkt 48. sambandsþings. 
Í vinnuhópnum sitja: Haukur F. Valtýsson, for-

maður, Ragnheiður Högnadóttir í varastjórn UMFÍ,  
Jóhanna S. Kristjánsdóttir frá HSÞ, Gunnlaugur 
Hreinsson frá Íþróttabandalagi Suðurnesja, Einar 
Kristján Jónsson frá Vesturhlíð. Starfsmenn 
voru, Helgi Gunnarsson, fjármálastjóri UMFÍ, og  
Sæmundur Runólfsson, framkvæmdastjóri UMFÍ til 
apríl 2015. Vinnuhópurinn hélt 7 fundi, þar af þrjá 
með fulltrúum íþróttabandalaganna. Samkvæmt 
samþykkt frá Stykkishólmi skilaði hópurinn af sér 
stöðumati á 39. sambandsráðsfundi í Garðabæ 11. 
október 2014. Í stöðumatinu fólst að kynna og fara 
yfir þá vinnu sem vinnuhópurinn hafði staðið fyrir.

Eftir að stöðumat var lagt fram á sambandsráðs-
fundi í Garðabæ 2014 fór málið til efnislegrar  
umræðu í nefnd en á fundinum var samþykkt eftir- 
farandi tillaga no. 15: „39. sambandsráðsfundur 
UMFÍ, haldinn í Stjörnuheimilinu í Garðabæ 11.  
október 2014, lýsir yfir ánægju sinni með starf  
vinnuhóps um umsóknir íþróttabandalaga um aðild 
að UMFÍ. Fundurinn leggur til að hópurinn starfi 
áfram fram að sambandsþingi 2015 og leiti svara 
við þeim spurningum sem fram koma í vinnu- 
skjali hans. Fundurinn telur nauðsynlegt að starf 
hópsins verði kynnt sambandsaðilum UMFÍ og rætt 
á þeirra vettvangi, líkt og gert var með stefnumótun 
landsmóta UMFÍ”. Frá sambandsráðsfundinum  
hefur vinnuhópurinn fundað 5 sinnum og auk 
þess átt nokkra óformlega fundi sín á milli og  
með öðrum.

Lokaniðurstaða vinnuhópsins er vinnuskjal en upp 
úr því verður unnin tillaga sem send verður til  
stjórnar UMFÍ og mælt er með að verði lögð fyrir 
49. sambandsþing UMFÍ 2015. Það er mat vinnu- 
hópsins, að ekki sé raunhæft að fara í viðræður 
fyrirfram um skiptingu fjármuna innan hreyfingar- 
innar fyrr en það er ljóst að íþróttabandalögin fái 
inngöngu í UMFÍ og verði sambandsaðilar þess. 
Þá fyrst er hægt að fara að tala saman um breyt-
ingar á skiptingu fjármuna innan íþróttahreyfingarin-
nar. Svipað má segja um skipulag íþróttahreyfingar- 
innar. Umræður um breytingar á skipulagi eru eðli-
legri í framhaldi af inngöngu íþróttabandalaganna. 
Á því stigi eru orðnar í raun verulegar breytingar 
á íþróttahreyfingunni og í framhaldi af því raun- 
hæfara að þá verði viðræður um ýmsa þætti er  
snúa að skipulagi hennar. Fyrir hönd vinnuhóps  
UMFÍ vegna umsóknar íþróttabandalaganna að UMFÍ.

Haukur F. Valtýsson
formaður hópsins.
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MINNING
HAFSTEINN ÞORVALDSSON

Hafsteinn Þorvaldsson, fyrrum formaður UMFÍ, 
lést 26. mars sl., áttatíu og þriggja ára að aldri. 
Hann var frá unga aldri forystumaður í ungmenna- 
félagshreyfingunni og mikilvirkur á því sviði.  
Hafsteinn fæddist í Hafnarfirði og ólst þar upp 
til fermingaraldurs en fluttist þá með foreldrum  
sínum að Lambhúskoti í Biskupstungum og síðar að 
Syðri-Gróf í Flóa.  Hafsteinn var snemma hávaxinn 
og glæsilegur í framgöngu, stundaði frjálsíþróttir 
og glímu og var meðal nemenda Íþróttaskóla  
Sigurðar Greipssonar í Haukadal í tvo vetur. Hann 
varð formaður Umf. Vöku í Villingaholtshreppi 18 
ára gamall og stjórnaði félaginu um 11 ára skeið, 
fremstur meðal íþróttamanna félagsins og beitti 
sér fyrir byggingu félagsheimilisins Þjórsárvers.  
Þrítugur að aldri var hann orðinn ritari Héraðs-
sambandsins Skarphéðins og innleiddi þar  
margar nýjungar í starfi; útgáfu ársskýrslna, land-
græðsluferðir, félagsmálakynningar og sumarbúðir 
svo nokkuð sé nefnt. Hafsteinn hafði einstakt lag á 
að skapa samheldni og liðsanda meðal ungmenna- 
félaga og alltaf tók hann gítarinn og stjórnaði söng 
á ferðalögum. Hann var framkvæmdastjóri hins 
fjölmenna og glæsilega Landsmóts UMFÍ á Laugar- 
vatni 1965 sem talið er einn af hátindum hreyfingar- 
innar fyrr og síðar. Þar stjórnaði Hafsteinn 120 
manna þjóðdansaflokki sem hann hafði sjálfur  

þjálfað. Árið 1965 varð Hafsteinn ritari UMFÍ og 
nokkru síðar formaður samtakanna. Hann var for-
maður UMFÍ 1969–1979 og reif þá hreyfinguna upp 
úr þeirri ládeyðu sem hún hafði hvílt í um skeið. 
Hann hratt af stað mikilli sóknarbylgju, félögum  
fjölgaði stórlega og starfið blómstraði. Hinar  
eldheitu hvatningarræður Hafsteins eru í minnum 
hafðar og sannfæringarkraftur hans til sóknar  
fram á við var mikill. Hann átti auðvelt með að 
laða fólk til samstarfs enda alla tíð baráttumaður 
góðra málefna.  Eiginkona Hafsteins var Ragnhildur  
Ingvarsdóttir frá Hvítárbakka í Biskupstungum, 
glæsileg kona og þau voru afar samrýnd hjón. Þau 
eignuðust fimm börn og sum þeirra urðu afreksfólk 
í íþróttum. Ragnhildur lést árið 2006. Þau bjuggu 
lengst af á Selfossi og þar starfaði Hafsteinn sem 
ráðsmaður sjúkrahússins um árabil allt til starfs- 
loka. Hafsteinn var gerður að heiðursfélaga UMFÍ 
árið 1979. Ungmennafélagshreyfingin stendur 
ávallt í þakkarskuld við menn eins og Hafstein  
Þorvaldsson.
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LOTTÓ
GETSPÁ – GETRAUNIR  MIKILVÆGIR TEKJUSTOFNAR

Gríðarlega ör þróun hefur átt sér stað í hug-
búnaðar- og sölukerfismálum  hjá lottófyrirtækjum 
í heiminum. Stjórnendur Getspár-Getrauna hafa 
fylgst með þessari þróun á undanförnum árum og 
fyrirtækið hefur að vissu leyti náð að fylgja þróun-
inni eftir. Á síðustu þremur árum hefur þróunin hins 
vegar orðið mun hraðari með tilkomu ólöglegra 
fyrirtækja sem hafa starfsskjól á Möltu, Gíbraltar og 
í Asíu. Þessi fyrirtæki hafa varið miklum fjármunum 
í að byggja upp hraðari sölukerfi og fjölbreyttari 
sölumöguleika– auk þess að bjóða upp á hærri  
vinninga. Stóru erlendu ríkislottóin hafa náð að 
fylgja þessari þróun eftir en mikill fjöldi minni 
fyrirtækja á þessu sviði hefur setið eftir. Stjórnir 
Getspár-Getrauna samþykktu á árinu 2013 að fara 
í viðamikla uppbyggingu á sölukerfum, vélbúnaði 
og hugbúnaði fyrirtækisins til að koma til móts 
við breytta tíma og styrkja stöðu fyrirtækjanna til  
lengri tíma litið. Ákveðið var að endurnýja samning 
 við Scientific Games til ársins 2018 og semja við 
dótturfyrirtæki þeirra, Parspro, um sportlausnir.  
Fram undan eru spennandi tímar í mikilli upp- 
byggingu sem taka mun verulegan tíma og fé, 
sem vonandi skilar okkur fram á veg í þessum 
málaflokki. Helstu sjáanlegu  breytingarnar felast í 
innleiðingu á nýjum  öflugum sölukössum ásamt 
upplýsingaskjám fyrir neytendur en sú innleiðing 
fór fram síðastliðinn vetur. Skipt var út vélbúnaði á 
vormánuðum  2015  og var það kostnaðarsöm fram-
kvæmd. Í framhaldinu verða innleidd afar fullkomin 
sportleikjasölukerfi, þ.e. Live Betting (Lengjan  
beint), með möguleikum á framboði fjölda leikja, 
öflugu getraunakerfi og síðast en ekki síst verða 
teknar í notkun stýrikerfisóháðar lausnir (responsive 
web client) sem tryggja að neytandinn geti keypt 
vörur okkar með hinum ýmsu síma- og tölvu- 
kerfum, þ.e. Iphone, Android, spjaldtölvum ofl. Í 
lok innleiðingarinnar í lok árs 2015 eða byrjun 2016 
verður svo sölugrunni Betware skipt út fyrir sölu-
grunn Parspro. Eitt af aðalmarkmiðum þessarar 
innleiðingar er að gera hana í betra fjárhagslegu 

jafnvægi en verið hefur áður. Með því að skipta 
áherslum á þrjú ár munu eignaraðilar finna minna 
fyrir fjárfestingunni. Einnig er talið að lengri inn-
leiðing létti álagið á starfsmenn okkar. Það er von 
mín og trú að þessi mikilvægu skref verði fyrir- 
tækjunum til framdráttar. Markaðurinn hefur 
líka breyst – tæknin er allsráðandi og sam- 
keppnin einskorðast ekki bara við íslenska aðila 
á markaði heldur einnig og ekki síður við erlend 
ólögleg fyrirtæki sem hafa engar samfélags- 
legar skyldur á Íslandi. Komið hafa fram leikir á 
markaðnum sem eru verulega hættulegir fyrir 
neytendur, út frá stöðlum ábyrgrar spilunar. 
Hér á ég við spilakassa á íslenskum markaði 
og pókersíður erlendra aðila. Okkar mótleikur 
hefur verið innleiðing á Víkingalottó og Euro- 
Jackpot– leikir með háa vinninga en enga spilafíknar- 
hættu. Allan þennan tíma hefur Íslensk getspá lagt 
gríðarlega mikla áherslu á að vera í fararbroddi 
varðandi afburða tækni og jákvæða nálgun við 
viðskiptavini fyrirtækisins. Sú innleiðing á hug- og 
vélbúnaði sem nú er hafin - mun ekki aðeins halda 
okkur í fararbroddi hérlendis heldur einnig setja  
okkur í fremstu röð innan Heimssambands happ- 
drættisfyrirtækja– World Lotteries Asssociation. 
Nálgun fyrirtækisins í markaðsstarfi þar sem 
lögð hefur verið áhersla á léttleika og jákvæðni á 
líka stóran þátt í velgengni okkar.  En við megum  
aldrei sofna á verðinum. Happdrættisleikir ganga 
vel í ákveðinn tíma og þurfa stöðugt uppfærslur 
og viðbætur til að arðsemi þeirra gangi upp. Þess 
vegna er mikilvægt að missa aldrei sjónar á þeim 
möguleikum til framfara sem í boði eru – í sam-
ræmi við lagaumgjörð okkar– og með hagsmuni 
eigenda og neytenda að leiðarljósi. Stjórnendur  
Getspár–Getrauna hafa haft nokkrar áhyggjur 
af þróuninni á happdrættismarkaði á undan- 
förnum árum og bent á mikilvægi þess að koma 
á lagabreytingu til að vernda innlenda happ- 
drættisstarfsemi. Ekki virðist vera hljómgrunnur 

fyrir því að banna greiðsluþjónustu vegna  
ólöglegra spilafyrirtækja en samt finnum við  
stuðning við mikilvægi fyrirtækisins í þágu  
eigendanna. Happdrættisnefnd, sem er ráðgefandi 
nefnd á vegum innanríkisráðherra, hefur verið að 
vinna að nýju frumvarpi um happdrættismál. Krafa 
okkar er og verður sú að fyrirtækið verði verndað 
fyrir ólöglegum erlendum spilafyrirtækjum hér-
lendis, að starfsumhverfið verði tryggt til lengri 
tíma, að fyrirtækin á innlendum markaði verði öll 
með vottaða starfsemi og að happdrættisfyrirtækin 
verði ekki látin greiða háar upphæðir til hins 
sístækkandi eftirlitsiðnaðar. Stjórnir fyrirtækjanna 
og framkvæmdastjóri hafa lagt mikla áherslu á að 
draga úr kostnaði og reyna með öllum ráðum að 
auka fjárstreymi til eignaraðila sinna. Vert er þó að 
halda því til haga að sala á lottóleikjum gengur oft í 
bylgjum og þess vegna er mikilvægt að íþrótta- og 
ungmennafélagshreyfingin stilli fjárhagsáætlunum 
sínum upp af varkárni

Fulltrúi UMFÍ í stjórn Íslenskrar getspár er Helga 
G. Guðjónsdóttir, formaður UMFÍ, en hún er  
jafnframt stjórnarformaður. Aðrir stjórnarmenn eru 
Vífill Oddsson og Þóra Þórarinsdóttir frá ÖBÍ og 
Lárus Blöndal og Gunnar Bragason frá ÍSÍ. Helga er  
einnig fulltrúi UMFÍ í stjórn Íslenskra getrauna.  
Aðrir í stjórn eru Hafsteinn Pálsson frá ÍSÍ, Geir 
Þorsteinsson frá KSÍ, Lilja Sigurðardóttir frá ÍBR 
og Óskar Þór Ármannsson frá Íþróttanefnd ríkisins. 
Stöndum saman í að verja hagsmuni eigendanna, 
stöndum saman um áframhaldandi þróun og  
nýjungar og gleymum aldrei þeim góða málstað 
sem við viljum verja – í þágu íþrótta, öryrkja og  
ungmenna. Forystufólki ungmennafélaganna þakka 
ég gott samstarf og fyrir mikilvæg störf sem það 
innir af hendi í þágu íslensks samfélags. 

Stefán Konráðsson 
framkvæmdastjóri Íslenskrar 

getspár og getrauna.
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LOTTÓ
LOTTÓREGLUR OG ÚTHLUTANIR

I.Skipting lottótekna UMFÍ: 

1. 79% til sambandsaðila. 

2. 14% til UMFÍ. 

3.  7%  til Fræðslu- og verkefnasjóðs UMFÍ,  
            úthlutun samkvæmt reglum 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 sveitarfélags. 

V. Regla vegna félagsmannafjölda: 
Félagsmannafjöldi til grundvallar lottóúthlutun 
er reiknaður út einu sinni á ári og skal miðast við 
félagskrá 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 héraðssamband eða félag með beina 
aðild getur fengið hærra hlutfall en 30% af lottó- 
úthlutuninni. 

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 2014  %
UMSK 36,258,570 30.00%
HSK 12,920,138 10.69%
UMFF 10,418,296 8.62%
UÍA 6,538,630 5.41%
Keflavík 6,284,820 5.20%
HSÞ 4,060,962 3.36%
HSV 3,915,925 3.24%
UMSS 3,867,581 3.20%
UMSB 3,734,632 3.09%
HSH 3,662,115 3.03%
UMSE 3,335,789 2.76%
UMFN 2,900,686 2.40%
USÚ 2,658,962 2.20%
UÍF 2,622,704 2.17%
USAH 2,284,289 1.89%
USVH 2,199,687 1.82%
HHF 2,042,566 1.69%
UDN 1,994,223 1.65%
USVS 1,909,618 1.58%
HSS 1,837,101 1.52%
HSB 1,764,582 1.46%
UMFG 1,003,154 0.83%
UFA 1,003,154 0.83%
UMFÞ 833,947 0 0.69%
UMFK 302,154 0 0.25%
USK 205,465 0 0.17%
Vesturhlíð 181,295 0 0.15%
UMFÓ 72,517 0 0.06%
Víkverji 48,344 0 0.04%

Samtals 120,861,906 100.00%

LOTTÓÚTHLUTUN
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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

HEIÐRANIR

Diðrik Haraldsson, HSK 1987
Jón G. Guðbjörnsson, UMSB 1987
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     

Starfsmerki UMFÍ

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag
Þórhallur Guðjónsson 1974
Haukur Hafsteinsson 1979
Sigurbjörn Gunnarsson 1984
Hörður Ragnarsson 1990
Magnús Haraldsson 1990
Hafsteinn Guðmundsson 1994
Gísli Jóhannsson 1996
Birgir Ingibergsson 1997
Einar Haraldsson 1997
Inga Lóa Guðmundsdóttir 1998
Skúli Skúlason 1998
Kári Gunnlaugsson 2000
Sveinn Adólfsson 2000
Hildur Kristjánsdóttir 2001
Rúnar Arnarson 2004
Árni Pálsson 2004
Þórður Magni Kjartansson 2005
Guðjón Axelsson 2005
Sigurvin Guðfinnsson 2005
Bjarney S. Snævarsdóttir 2006
Jónas Þorsteinsson 2006
Birgir Már Bragason 2007
Sesselja Birgisdóttir 2007
Níels Hermannsson 2008
Dagbjört Ýr Gylfadóttir 2008
Lilja Dögg Karlsdóttir  2009
Andrés Kristinn Hjaltason                     2010
Smári Helgason                                   2010
Ólafur Birgir Bjarnason                       2011
Guðsveinn Ólafur Gestsson              2011
Sigrún Sigvaldadóttir                         2012
Ólafía Ólafsdóttir                            2012 
Hermann Helgason                            2013 
Þorsteinn Magnússon                           2013  
Jón Ben Einarsson                                2014
Hjörleifur Stefánsson                            2014 
Halldóra B. Guðmundsdóttir                2015
Jón S. Ólafsson                                2015 

Ungmennafélag Njarðvíkur (UMFN)
Guðmundur Snorrason 1971
Jón Halldórsson 1984
Friðrik Ólafsson 1990
Ingi Gunnarsson 1991
Gunnar Þórarinsson 1993
Stefán E. Bjarkason 1994
Haukur Örn Jóhannesson 1996
Kristján Pálsson  2009
Alexander Ragnarsson                         2013
Logi Halldórsson                                   2013
Thor Hallgrímsson                                2014
Andrés Þórarinn Eyjólfsson                 2014 

Ungmennafélag Grindavíkur (UMFG)
Jóhannes Haraldsson 1974
Gunnlaugur Hreinsson 1991

Ungmennafélagið Þróttur (UMFÞ)
Símon Rafnsson 1974

Ungmennafélagið Fjölnir  (UMFF)
Guðmundur G. Kristinsson 1992
Stefán Már Guðmundsson 1993
Ingólfur Narfason 1996
Jón Þorbjörnsson 1998
Snorri Hjaltason 1998
Brynhildur Sigursteinsdóttir 2002
Sigurður H. Leifsson 2005
Guðlaugur Þór Þórðarson 2008
Kristján Gaukur Kristjánsson                2011
María Guðmundsdóttir                         2013
Jarþrúður Hanna Jóhannsdóttir          2014
Örn Pálsson 2014  
Jón Karl Ólafsson                          2015

Ungmennafélagið Vesturhlíð (V)
Óskar Magnússon 2004

Ungmennasamband 
Kjalarnesþings (UMSK)
Gestur Guðmundsson 1971
Jón M. Guðmundsson 1972
Sigurður Skarphéðinsson 1972
Ingvi S. Guðmundsson 1975
Ingólfur Árnason 1982
Jón Ingi Ragnarsson 1982
Margrét Bjarnadóttir 1982
Gunnar Snorrason 1983
Páll Aðalsteinsson 1983
Kristján Sveinbjörnsson 1984
Albert H. N. Valdimarsson 1990
Hafsteinn Pálsson 1990
Karl H. Sigurðsson 1990
Ólína Sveinsdóttir 1990
Hulda Pétursdóttir 1992
Svanur M. Gestsson 1992
Elsa Jónsdóttir 1993
Ester R. Jónsdóttir 1994
Hraunar Daníelsson 1995
Birgir Ari Hilmarsson 1996
Páll Hreinsson 1996
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Ásgerður Halldórsdóttir 1997
Bergþóra Sigmundsdóttir 1997
Einar Sigurðsson 1997
Logi Kristjánsson 1997
Margrét Kristjánsdóttir 1997
Jóna Þorvarðardóttir 1998
Lilja Petra Ásgeirsdóttir 1998
Valdimar Leó Friðriksson 2000
Alda Helgadóttir 2002
Anna R. Möller 2002
Þórður Guðmundsson 2002
Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir 2004 
Lárus Blöndal 2005
Hafsteinn Örn Guðmundsson. 2005
Bjarni G. Þórmundsson 2007
Stefán Hjaltested 2008
Sigmundur Hermundsson 2009
Jón Pálsson 2009
Svava Ýr Baldvinsdóttir 2009
Hildigunnur Gunnarsdóttir               2011
 
Ungmennafélagið Skipaskagi (USK)
Garðar Óskarsson 1976
Ingólfur A. Steindórsson 1976
Ólafur Þórðarson 1976
Anna Bjarnadóttir             2011    

Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB)
Kristófer Þorgeirsson 1971
Bjarni Vilmundarson 1974
Bjarni V. Guðjónsson 1975
Ingimundur Ingimundarson 1975
Jón G. Guðbjörnsson 1975
Gunnlaugur Árnason 1977
Bjarni G. Sigurðsson 1978
Diðrik Jóhannsson 1978
Bjarni Skarphéðinsson 1980
Vigfús Pétursson 1980
Gísli V. Halldórsson 1982
Helgi Bjarnason 1982
Ófeigur Gestsson 1982
Þiðrik Baldvinsson 1986
Jón Þórisson 1989
Sigríður Þorvaldsdóttir 1989
Einar Ole Pedersen 1993
Þorvaldur Jónsson 1994
Guðmundur Sigurðsson 1995
Ármann Bjarnason 1997
Kristmar J. Ólafsson 1997
Steinunn Garðarsdóttir 1997
Einar K. Jónsson 1998
Jóna Björg Kristjánsdóttir 1998
Rósa Marínósdóttir 1999
Ásdís Helga Bjarnadóttir 2001
Guðjón Guðmundsson 2002
Kristín Gunnarsdóttir 2002
Þórður B. Bachman 2002
Torfi Jóhannesson 2006
Veronika Sigurvinsdóttir 2008
Álfheiður Marinósdóttir 2008 
Jóhann Pálsson 2009
Sólrún Halla Bjarnadóttir 2010
Friðrik Aspelund                                 2012
Stefán Logi Haraldsson                     2015    

Héraðssamband Snæfellsness-  
og Hnappadalssýslu (HSH)
Kristján Jónsson 1972
Ottó Árnason 1972
Stefán Ásgrímsson 1972
Þórður Gíslason 1972
Jón Pétursson 1973
Jónas Gestsson 1984
Pálmi Frímannsson 1988
Hildur Sæmundsdóttir 1996
Grétar D. Pálsson 1997
Guðrún A. Gunnarsdóttir 1997
Sigurþór Hjörleifsson 1997
Stefán Jóhann Sigurðsson 1997
Eiður Björnsson 1998
Lilja Stefánsdóttir 1998
Bryndís Jónasdóttir 1999
Garðar Svansson 2000
Guðmundur Runólfsson 2003
Gunnar Svanlaugsson 2003
Hjörleifur K. Hjörleifsson 2003
Vilhjálmur Pétursson 2003
Margrét Þórðardóttir 2004
María Alma Valdimarsdóttir 2006
Sigrún Ólafsdóttir 2006
Gunnar Kristjánsson 2008
Kristján Ágúst Magnússon 2008
Ásta Guðrún Pálsdóttir 2008
Kjartan Páll Einarsson 2008
Kristján Þórðarson 2009
Dagný Þórisdóttir                              2010
Sesselía Pálsdóttir                              2010
Hallur Pálsson                                    2013
Anna María Reynisdóttir                     2013
Harpa Jónsdóttir                2014       

Ungmennasamband Dalamanna  
og Norður-Breiðfirðinga (UDN)
Sveinn Gestsson 1988
Gísli Gunnlaugsson 1991
Sigrún Halldórsdóttir 1994
Guðmundur Gunnarsson 1998
Jóhann Pálmason 2005
Finnbogi Harðarson 2007

Héraðssambandið Hrafna-Flóki (HHF)
Heiðar Jóhannsson 1997
Sigurður Viggósson 2000
Valdimar Gunnarsson 2000
Anna Valsdóttir                                 2012   

Héraðssamband Vestur-Ísfirðinga
Gunnlaugur Finnsson 1973
Helgi Guðmundsson 1973
Tómas Jónsson 1973
Jón Guðjónsson 1979
Ásvaldur Guðmundsson 1984

Héraðssamband Vestfjarða (HSV)
Sigmundur Þórðarson 2000
Ingi Þór Ágústsson 2003
Kristinn Jón Jónsson 2003
Björn Helgason 2003

Guðjón M. Þorsteinsson 2005
Halldór Halldórsson  2009 
Jón Páll Hreinsson 2009
Maron Pétursson                                  2013 
Anna Lind Ragnarsdóttir                     2014
Hulda Gunnarsdóttir                          2014

Ungmennafélagið Geisli Súðavík
Óskar Elíasson 1997

Héraðssamband Strandamanna (HSS)
Ingimundur Ingimundarson 1976
Matthías S. Lýðsson 1982
Jón Ólafsson 1996
Bjarnheiður Fossdal 1997
Jóhann Björn Arngrímsson 2005
Vignir Örn Pálsson 2005
Óskar Albert Torfason 2008
Aðalbjörg Óskarsdóttir                       2011
Rósmundur Númason                       2011 
Þorsteinn Newton                             2015

Ungmennasamband  
Vestur-Húnvetninga (USVH)
Gunnar Sæmundsson 1981
Tómas G. Sæmundsson 1981
Sigurður Björnsson 1983
Kristján Ísfeld 1986
Páll Sigurðsson 1986
Oddur Sigurðsson 1993
Eyjólfur V. Gunnarsson 1996
Baldur Haraldsson 2000
Björn Ingi Þorgrímsson 2005
Aðalheiður Böðvarsdóttir 2005
Már Hermannsson 2008
Júlíus Guðni Antonsson  2009 
Sigurbjörg Jóhannesdóttir 2009
Pétur Þröstur Baldursson            2011
Kristín Jóhannesdóttir                   2012
Jónína Sigurðardóttir                       2012
Elín Jóna Rósinberg                         2013 
Anna María Elíasdóttir                    2014 
Hulda Einarsdóttir                            2015   
Sigrún Þórðardóttir                          2015  

Héraðssamband Bolungarvíkur (HSB)
Helga Jónsdóttir 2007

Ungmennasamband 
Austur-Húnvetninga (USAH)
Ottó Finnsson 1973
Stefán Á. Jónsson 1973
Pétur Þ. Ingjaldsson 1980
Magnús Ólafsson 1981
Kristófer Kristjánsson 1982
Lárus Ægir Guðmundsson 1982
Björn Sigurbjörnsson 1983
Valdimar Guðmannsson 1985
Stefán Hafsteinsson 1990
Guðbjartur Guðmundsson 1992
Ingibergur Guðmundsson 1992
Inga B. Tryggvadóttir 1997
Ragnhildur Húnbogadóttir 1997
Þórhalla Guðbjartsdóttir 1997

Aðalbjörg Valdimarsdóttir 2002
Þórunn Ragnarsdóttir 2008 
Páll Ingþór Kristinsson 2010
Jóhann Guðmundsson                     2010
Magnús B. Jónsson                           2010
Unnar Agnarsson                               2010 
Auðunn Steinn Sigurðsson                2012
Guðrún Sigurjónsdóttir                       2012   

Ungmennasamband Skagafjarðar (UMSS)
Stefán Pedersen 1971
Helgi Rafn Traustason 1980
Páll Ragnarsson 1980
Stefán Guðmundsson 1980
Gunnar Sigurðsson 1992
Frímann Guðbrandsson 1998
Ómar Bragi Stefánsson 1998
Hjalti Þórðarson 2004
Bjarni Jónsson 2005
G. Kristín Jóhannesdóttir 2006
Guðmundur Sveinsson 2006
Steinunn Hjartardóttir 2009
Stefán Öxndal Reynisson 2010 
Snorri Styrkársson 2010
Rannveig Helgadóttir            2011
Viggó Jónsson                           2011
Hrafnhildur Pétursdóttir           2012
Jónína Stefánsdóttir                 2012
Hjörtur Geirmundsson            2012
Kári Marísson                      2013 
Árni Stefánsson                     2013 

Ungmenna- og 
íþróttasamband Fjallabyggðar (UÍF)
Björn Þór Ólafsson 1992
Rögnvaldur Ingólfsson 2005
Þórarinn Hannesson 2011
Jón Konráðsson 2011
Guðrún Árnadóttir         2013
Helga Hermannsdóttir       2014
Kristján Hauksson       2014 
Guðný Helgadóttir                 2015
Andrés Stefánsson          2015

Ungmennasamband Eyjafjarðar (UMSE)
Jón Stefánsson 1971
Þóroddur Jóhannsson 1971
Guðmundur Benediktsson 1972
Helgi Símonarson 1972
Birgir Marínósson 1973
Sveinn Jónsson  1973
Sigurður Jósefsson 1974
Birgir Þórðarson 1977
Páll Garðarsson 1977
Þórir Snorrason 1981
Haukur Steindórsson 1982
Jóhannes Geir Sigurgeirsson 1982
Sigurður Harðarson 1982
Vilhjálmur Björnsson 1983
Gísli Pálsson 1988
Björn Ingimarsson 1991
Sigríður Helgadóttir 1991
Jón Sævar Þórðarson 1992
Þuríður S. Árnadóttir 1992
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Jóhann Sigurðsson 1992
Björn Friðþjófsson 1993
Jóhann Bjarnason 1997
Linda Stefánsdóttir 1997
Ragnheiður Friðgeirsdóttir 1997
Hrefna Helgadóttir 1998
Hringur Hreinsson 1998
Níels Helgason 1998
Marínó Þorsteinsson 1999
Marta Gestsdóttir 2000
Jósavin Arason 2001
Hildur Aðalsteinsdóttir 2001
Ása Marínósdóttir 2002
Árni Arnsteinsson 2005
Jóhanna Gunnlaugsdóttir 2006
Guðfinna Steingrímsdóttir 2007
Jón Ingi Sveinsson 2007
Kristján Sigurðsson 2007
Sigfríður Valdimarsdóttir 2007
Elín Björk Unnarsdóttir 2008
Óskar Óskarsson 2008
Starri Heiðmarsson 2009
Kristján Ólafsson 2009 
Kristín S. Hermannsdóttir 2010
Gestur Hauksson                              2011
Bjarni Jóhann Valdimarsson            2012
Sigríður Bjarnadóttir                       2013  
Stefán Sveinbjörnsson                      2015
Hafdís Dögg Sveinbjarnardóttir        2015  

Ungmennafélag Akureyrar (UFA)
Sigurður Magnússon 1998
Hólmfríður Erlingsdóttir 1999
Birgitta Guðjónsdóttir 2002
Kristín Þuríður Matthíasdóttir. 2002
Haukur Valtýsson 2004
Guðmundur Víðir Gunnlaugsson. 2005
Hugrún Sigurbjörnsdóttir 2006
Gísli Pálsson 2006
Svanhildur Karlsdóttir 2009
Rannveig Oddsdóttir 2009
Gísli Sigurðsson                               2012 
Unnar Vilhjálmsson                           2012 
Aðalbjörg Hafsteinsdóttir 2013

Héraðssamband Suður-Þingeyinga  
Óskar Ágústsson 1971
Stefán Kristjánsson 1971
Eysteinn Hallgrímsson 1973
Gunnlaugur Tr. Gunnarsson 1973
Þórður Jónsson 1973
Arnaldur Mar Bjarnason 1975
Arngrímur Geirsson 1976
Þormóður Jónsson 1977
Vilhjálmur Pálsson 1977
Freyr Bjarnason 1984
Svanhildur Hermannsdóttir 1984
Þormóður Ásvaldsson 1984
Guðni Halldórsson 1987
Kristján Yngvason 1987
Halla Loftsdóttir 1988
Völundur Hermóðsson 1988
Sigurður V. Sigmundsson 1992

Pétur Yngvason 2000
Anna S. Mikaelsdóttir 2005
Arnór Benónýsson 2006
Baldur Daníelsson 2006
Haraldur Bóasson 2008
Sölvi Steinn Alfreðsson 2009

Ungmennasamband Norður-Þingeyinga
Brynjar Halldórsson 1975
Aðalbjörn Gunnlaugsson 1986

Héraðssamband Þingeyinga (HSÞ)
Linda M. Baldursdóttir 2010
Hermann Aðalsteinsson 2010
Þóra Fríður Björnsdóttir      2011
Birna Björnsdóttir                             2012
Björn Ingólfsson                           2013
Freydís Anna Arngrímsdóttir            2014
Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir     2014
Jón Þórir Óskarsson                     2015
Magnús Þorvaldsson                  2015 
Jóhanna Kristjánsdóttir          2015            

Ungmenna- og íþróttasamband Austurl. (UÍA)
Kristján Ingólfsson 1971
Hermann Níelsson 1981
Sigurjón Bjarnason 1981
Helga Alfreðsdóttir 1984
Magnús Stefánsson 1984
Jóhann Hansson 1986
Pétur Böðvarsson 1988
Grímur Magnússon 1989
Ólafur Sigurðsson 1989
Björg S. Blöndal 1990
Stefán Þorleifsson 1996
Jónas Þór Jóhannsson 1997
Pétrún Jónsdóttir 1997
Björn Ármann Ólafsson 2001
Benedikt Jóhannsson 2005
Jóna Petra Magnúsdóttir 2005
Jón Ingi Arngrímsson 2009
Steinn Jónasson 2010
Adolf Guðmundsson      2011
Þorvaldur Jóhannsson                      2011
Björn Hafþór Guðmundsson        2012
Gunnar Jónsson                  2012
Jóhann Tryggvason            2012  
Ingibjörg Svanbergsdóttir        2013
Andrés Skúlason                        2014   
Sigurður Aðalsteinsson            2015   
Gunnlaugur Aðalbjarnason        2015  

Ungmennasambandið Úlfljótur (USÚ)
Torfi Steinþórsson 1972
Albert Eymundsson 1991
Ásmundur Gíslason 1991
Gestur Halldórsson 2005
Hjalti Egilsson 2007
Hreinn Eiríksson 2007
Ragnhildur Einarsdóttir 2008
Ólöf Þórhalla Magnúsdóttir   2011
Valdemar Einarsson      2011
Ásgrímur Ingólfsson          2013 
Ingólfur Baldvinsson           2014 
Sigrún Sigurgeirsdóttir 2015

Ungmennasamband 
Vestur-Skaftfellinga (USVS)
Þorsteinn Gíslason 1973
Skúli Oddsson 1979
Guðni Einarsson 1990
Sæmundur Runólfsson 1990
Páll Pétursson 1992
Sigmar Helgason 1993
Haukur Valdimarsson 1994
Þorgerður Einarsdóttir 1997
Elín Einarsdóttir 2002
Sædís Íva Elíasdóttir 2005
Sveinn Pálsson 2005
Guðný Sigurðardóttir 2006
Steina Harðardóttir 2007
Ólöf Ragna Ólafsdóttir 2010
Petra K. Kristinsdóttir  2011
Ragnheiður Högnadóttir 2011
Kristín Ásgeirsdóttir      2012  
Kristín Ragnarsdóttir     2013
Guðmundur Pétur Guðgeirsson  2013
Pálmi Kristjánsson   2015

Ungmennafélagið Óðinn (UMFÓ)
Árný Heiðarsdóttir 2000

Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK)
Stefán Jasonarson 1971
Lóa Jónsdóttir 1971
Hermann Guðmundsson 1972
Þórir Þorgeirsson 1972
Hjörtur Jóhannsson 1975
Hörður S. Óskarsson 1976
Jóhannes Sigmundsson 1976
Sigurður Ingimundarson 1976
Eysteinn Þorvaldsson 1977
Jónas Ingimundarson 1977
Eggert Haukdal 1979
Gísli Magnússon 1979
Guðmundur Kr. Jónsson 1979
Haraldur Júlíusson 1979
Björn Gíslason 1982
Örn Guðnason 1982
Trausti Víglundsson 1985
Hrafnhildur Guðmundsdóttir 1986
Jón M. Ívarsson 1986
Snorri Þorvaldsson 1986
Þráinn Þorvaldsson 1988
Garðar Vigfússon 1990
Halldóra Gunnarsdóttir 1990
Valgerður Auðunsdóttir 1990
Björn B. Jónsson 1991
Kjartan Lárusson 1992
Ólafur Örn Haraldsson 1994
Þórir Haraldsson 1994
Jón Jónsson 1995
Svanur Ingvarsson 1997
Þórunn Oddsdóttir 1997
Engilbert Olgeirsson 1999
Árni Þorgilsson 2000
Ingibjörg Marmundsdóttir 2000
Karl Gunnlaugsson 2002
Jóhann Haukur Björnsson 2003

Kári Jónsson 2005
Helga G. Guðjónsdóttir 2005
Guðríður Aadnegard 2006
Kristinn Guðnason 2006
Markús Ívarsson 2007
Gísli Páll Pálsson 2008 
Ólafur Áki Ragnarsson 2008
Ragnar Matthías Sigurðsson 2008
Bolli Gunnarsson 2009
Helgi Sigurður Haraldsson 2010
Ásta Laufey Sigurðardóttir      2011
Ólafur Elí Magnússon           2011
Guðmundur Tryggvi Ólafsson    2011
Ófeigur Ágúst Leifsson          2011
Anný Ingimarsdóttir      2012
Fanney Ólafsdóttir         2012
Bergur Guðmundsson     2013
Ólafur Guðmundsson     2013 
Ásta Stefánsdóttir         2013
Guðrún Tryggvadóttir      2013
Jóhannes Óli Kjartansson      2014
Bjarnheiður Ástgeirsdóttir 2014
Guðmundur Jónasson    2014  
Lárus Ingi Friðfinnsson   2015
Guðmunda Ólafsdóttir           2015
Bergur Pálsson    2015
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HVATNINGARVERÐLAUN UMFÍ
1976 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. 

MATMENN
1979 Stórutjarnaskóli Ófeigur Gestsson UMSB 
1981 Kirkjubæjarklaustur Sigurður Geirdal UMSK 
1983 Njarðvík Jón Guðjónsson UMSB 
1985 Flúðir Skúli Oddsson USVS 
1987 Egilsstaðir Valgerður Auðunsdóttir HSK 
1989 Mosfellsbær Einar Ole Pedersen UMSB 
1991 Húnavellir Jón Ólafsson HSS 
1993 Laugarvatn Kjartan Lárusson HSK 
1995 Blönduós Sigurlaug Þ. Hermannsdóttir USAH 
1997  Grafarvogur Ingibjörg B. Jóhannsdóttir UMSK 
1999  Tálknafjörður Kári Gunnlaugsson KEF 
2001 Stykkishólmur  Einar K. Jónsson V 
2003 Sauðárkrókur Sigurbjörn Gunnarsson KEF 
2005 Egilsstaðir Haraldur Þ. Jóhannsson UMSS 
2007 Þingvellir Garðar Svansson HSH 
2009 Reykjanesbær Valdemar Einarsson USÚ 
2011 Akureyri Stefán Bogi Sveinsson UÍA 
2013 Stykkishólmur Valdimar Leó Friðriksson UMSK

SIGURÐARBIKARINN
2008 HSK 
2009 UMSS 
2010 UMSB 
2011 UÍA 
2012 HSK 
2013 USÚ 
2014 UMSS 
2015 UFA

FYRIRMYNDARBIKAR
UNGLINGALANDSMÓTS
1992 HHF 
1995 HSH 
1998 UNÞ 
2000 UMSS 
2002 USVS 
2003 HSÞ 
2004 HSK 
2005 HSK 
2006 HSH 
2007 HSH 
2008 HSH 
2009 HSK 
2010 HSÞ 
2011 UMSE 
2012 Keflavík 
2013 UÍA 
2014 HSK 
2015 HSK

VIÐURKENNINGAR
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SJÓÐIR UMFÍ 
FRÆÐSLU- OG 
VERKEFNASJÓÐUR UMHVERFISSJÓÐUR
1.  grein 
Sjóðurinn heitir Fræðslu- og verkefnasjóður  
Ungmennafélags Íslands. 

2.  grein 
Tilgangur sjóðsins er að styrkja félags- og íþrótta- 
starf ungmennafélagshreyfingarinnar m.a. með 
því að auka menntun og þekkingu félaga innan 
hreyfingarinnar á íþróttagreinum, þjálfun, í 
félagsmálum og félagsstarfi. 

3.  grein 
Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur mönnum og 
einum til vara. Stjórn UMFÍ skipar stjórn sjóðsins 
milli þinga. 

4.  grein
 Tekjur sjóðsins skulu vera ákveðinn hundraðshluti 
af lottótekjum samkvæmt reglugerð um úthlutun 
lottótekna, nú 7%,  frjáls framlög einstaklinga og 
félaga, eigin vaxtatekjur og aðrar fjáraflanir sem 
henta þykja hverju sinni. 

5.  grein 
Úthlutun úr sjóðnum fer fram tvisvar á ári, sem 
næst 1. maí og 1. nóvember ár hvert.  Umsóknir, 
á þar til gerðu eyðublaði, þurfa að berast fyrir 
1. apríl vegna maí úthlutunar og fyrir 1. október 
vegna úthlutunar í nóvember. Sjóðsstjórn ákveður 
styrkupphæð hverju sinni og setur sér nánari vin-
nureglur varðandi úthlutun. Fyrir hverja úthlutun 
skal sjóðstjórn auglýsa eftir umsóknum í sjóðinn 
með því að senda kynningarpóst á sambandsaði-
la, setja auglýsingu á vef UMFÍ og í fjölmiðla. Í 
auglýsingum eftir umsóknum í sjóðinn skal fylgja 
með slóð á vefsíðu UMFÍ. Þar komi fram nánari 
upplýsingar um sjóðinn, yfirlit yfir þá styrkþega, 
styrkupphæðir og verkefni sem hafa hlotið styrk 
úr sjóðnum. 

1. grein 
Sjóðurinn heitir Umhverfissjóður UMFÍ – 
Minningarsjóður Pálma Gíslasonar – formaður 
1979–1993. Heimili og varnarþing sjóðsins er í 
Reykjavík. Sjóðurinn er vistaður hjá Ungmenna- 
félagi Íslands (UMFÍ), Sigtúni 42, 105 Reykjavík, 
sem sér um að ávaxta sjóðinn á sem hag- 
kvæmastan hátt. 

2. grein
Tilgangur sjóðsins er að styrkja umhverfis-
verkefni félaga eða einstaklinga innan 
ungmennafélagshreyfingarinnar. 

3. grein 
Stofnendur sjóðsins eru fjölskylda Pálma 
Gíslasonar ásamt ungmennafélagshreyfingunni 
og aðrir velunnarar. 

4. grein 
Sjóðsstjórn skal skipuð einum fulltrúa frá 
fjölskyldu Pálma Gíslasonar, formanni UMFÍ 
og þremur fulltrúum, skipuðum af stjórn UMFÍ. 

5. grein 
Úthlutunarreglur: Umsóknir skulu berast á þar 
til gerðum umsóknarblöðum sem finnast á 
heimasíðu UMFÍ og skilist til Þjónustumiðstöðvar 
UMFÍ, Sigtúni 42, 105 Reykjavík. Umsóknir skulu 
berast fyrir 15. apríl ár hvert og tilkynnt skal um 
styrkveitingar fyrir 15. maí sama ár. Skilyrði fyrir 
styrkjum er að styrkþegi sé félagi/félag í UMFÍ 
og verkefnið sé umhverfisverkefni. Auglýst skal 
eftir styrkþegum á heimasíðu UMFÍ, Skinfaxa og 
öðrum málgögnum UMFÍ. Ekki skal úthlutað meiru 
en sem nemur 90% af árlegri ávöxtun sjóðsins. 

6.  grein
Rétt til styrkveitingar úr sjóðnum eiga allir félagar 
í ungmennafélögum sem eru virkir í starfi og hafa 
uppáskrift síns félags eða sambands til að afla sér 
aukinnar þekkingar á sínu sérsviði sem gæti nýst 
viðkomandi félagi, sambandi og ungmennafélags- 
hreyfingunni í heild. Einnig eiga stjórn og nefndir 
UMFÍ, héraðssambönd, ungmennafélög og deildir 
innan þeirra rétt á að sækja um styrk úr sjóðnum.  
Sjóðsstjórn er heimilt að veita styrki úr sjóðnum 
að eigin frumkvæði til verkefna sem ekki teljast  
til árlega verkefna hreyfingarinnar. 

7.  grein 
Allir sem hljóta styrk úr sjóðnum skulu skila 
skýrslu til sjóðsstjórnar um nýtingu styrksins, 
fyrirkomulag, helstu efnisatriði og árangur. 

8.  grein 
Sjóðsstjórn skal skila skýrslu til stjórnar UMFÍ  
þar sem m.a. sé gerð grein fyrir styrkveitingum 
og fjárreiðum sjóðsins. Rekstrar- og efnahags- 
reikningur sjóðsins skal birtast árlega í skýrslu 
UMFÍ, sem lögð er fram á sambandsþingi eða 
sambandsráðsfundi. 

9.  grein 
Skoðunarmenn UMFÍ eru jafnframt 
skoðunarmenn reikninga sjóðsins. 

10.  grein 
Reglugerð þessari verður aðeins breytt á  
sambandsþingi UMFÍ og þarf að hljóta 2/3 
hluta greiddra atkvæða.

6. grein 
Allir sem hljóta styrk úr sjóðnum skal skila skýrslu 
til sjóðsstjórnar um nýtingu styrksins, fyrirkomu-
lag og árangur, fyrir lokagreiðslu, sem ekki sé 
meiri en 30% af styrknum. 

7. grein 
Sjóðsstjórn skal skila árlega skýrslu til stjórnar 
UMFÍ þar sem m.a. sé gerð grein fyrir styrk-
veitingum og fjárreiðum sjóðsins sem birtist í 
ársskýrslu UMFÍ. 8 grein Skoðunarmenn UMFÍ 
eru jafnframt skoðunarmenn reikninga sjóðsins. 9. 
grein Reglugerð þessi tekur þegar gildi. Breytingar 
á reglugerðinni þurfa að hljóta samþykki einfalds 
meirihluta á sambandsþingi UMFÍ.

8 grein
Skoðunarmenn UMFÍ eru jafnframt skoðunarmenn 
reikninga sjóðsins.

9. grein
Reglugerð þessi tekur þegar gildi. Breytingar á 
reglugerðinni þurfa að hljóta samþykki einfalds 
meirihluta á sambandsþingi UMFÍ.
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GETSPÁ – GETRAUNIR  MIKILVÆGIR TEKJUSTOFNAR

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 líkamlegum 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 efnahagslegt 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 ungmenna-

sambönd. Einnig geta ungmennafélög innan 

héraðssambanda 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 

sambandssjóð af hverjum reglulegum 

félagsmanni fullra sextán ára og eldri eftir 

ákvörðun sambandsþings 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 héraðs-

sambands. 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 ungmenna-

félaganna. 

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 dagskrá, 

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 sam-

bandsþings miðað við fjölda skattskyldra félaga 

sem hér segir: 1 fulltrúa fyrir 1 – 200 skattskyldra 

félaga. 1 fulltrúa fyrir 201 – 400 skattskyldra félaga 

og síðan einn fulltrúa fyrir hverja 800 skattskyldra 

félaga þar yfir en þó með hámarki 17 fulltrúa. 

Til viðbótar því sem að framan greinir skulu 

formenn héraðssambanda og ungmenna-

sambanda 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 verða að vera tilgreind á 

honum nöfn sex manna 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 verða að vera tilgreind 

á honum nöfn fjögurra manna sem gefið hafa 

kost á sér til varastjórnarkjörs. Atkvæðafjöldi 

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 
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10 dögum fyrir þing. 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 framboðs-

frestinn 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 varastjórnar eru allir 

skattskyldir ungmennafélagar. Stjórn kýs úr sínum 

hópi til eins árs í senn þrjá menn og einn til vara 

er skipa framkvæmdastjórn. Stjórn UMFÍ skal á 

hverju kjörtímabili halda a.m.k. einn stjórnarfund 

í hverjum landsfjórðungi. 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 sambandsráðsfundar. 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 
samþykkja reglugerðir fyrir mótin. Stjórn UMFÍ 

skal með hæfilegum fyrirvara auglýsa innan hrey-

fingarinnar eftir sambandsaðilum sem 

áhuga hafa á að taka að sér að halda Landsmót 

UMFÍ 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 framkvæmd mótanna:

Þau endurspegli eftir föngum umfang og 

fjölbreytileika í starfsemi ungmennafélags- 

hreyfingarinnar.

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 sam-

bandsþing 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 48. sambandsþingi UMFÍ 2013.
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ÁRITUN ENDURSKOÐANDA & STJÓRNAR

GETSPÁ – GETRAUNIR  MIKILVÆGIR TEKJUSTOFNAR

Til stjórnar og félaga í Ungmennafélagi Íslands
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning Ungmennafélags Íslands fyrir árið 2014. 
Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um 
sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar á blaðsíðum 8-17.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi 
við lög um ársreikninga. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem 
nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé án verulegra 
annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðenda
Ábyrgð okkar felst í því áliti sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. 
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara 
eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáist 
um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. 
Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu 
að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum sviksemi eða mistaka. 
Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu 
ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að 
gefa álit á virkni innra eftirlits fyrirtækisins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á þeim reiknings-
skilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á 
framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2014, efnahag 
þess 31. desember 2014 og breytingu á handbæru fé á árinu 2014, í samræmi við lög um ársreikninga.

Reykjavík, 11. september 2015

Deloitte ehf.

Benóní Torfi Eggertsson (sign)
endurskoðandi

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, 16. september 2015
                                                
        Borghildur Sigurðardóttir (sign)                        Örn Pálsson (sign)

Skýrsla stjórnar
Ársreikningur Ungmennafélags Íslands fyrir árið 2014 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.

Breytingar voru gerðar á framsetningu ársreiknings félagsins fyrir árið 2014. Horfið var frá þeirri aðferð 
að gera samtökin upp með skiptingu í Aðalsjóð annars vegar og Aðalsjóð og aðra sjóði hinsvegar. 
Þess í stað inniheldur uppgjörið heildaryfirlit um rekstur og efnahag samtakanna, ásamt heildaryfirliti 
um breytingu á handbæru fé. Sérstaklega er gerð grein fyrir efnahag og rekstri Fræðslu- og verkefna-
sjóðs og Umhverfissjóðs. Að öðru leyti er ársreikningurinn gerður með sömu reikningsskilaaðferðum 
og árið áður. Samanburðarfjárhæðum í ársreikningnum hefur verið breytt til samræmis við 
ofangreindar breytingar á framsetningu.

Tekjur félagsins umfram gjöld á árinu 2014 voru 50,2 milljónir króna. Samkvæmt efnahagsreikningi 
nema eignir félagsins kr. 408.222.243, bókfært eigið fé í árslok er kr. 281.842.472 og er eiginfjár-
hlutfall félagsins 69,0%. 

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 2014 með undirritun sinni.

Reykjavík, 11. september 2015

Í stjórn

    Helga G. Guðjónsdóttir  (sign)  
formaður

   Haukur Valtýsson (sign)                      Helga Jóhannesdóttir (sign)

Örn Guðnason (sign)                          Hrönn Jónsdóttir (sign)

  Björg Jakobsdóttir (sign)                       Gunnar Gunnarsson (sign)

      Baldur Daníelsson (sign)                     Ragnheiður Högnadóttir (sign)

  Eyrún Harpa Hlynsdóttir (sign)

Framkvæmdastjóri

Auður Inga Þorsteinsdóttir (sign)           Sæmundur Runólfsson (sign)
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REKSTRARREIKNINGUR        

Rekstrarreikningur ársins 2014

  
Rekstrartekjur Skýr.  2014  2013

Ríkisframlag ......................................................................................  3  109.600.000  112.400.000
Lottó og getraunir ............................................................................  4  154.989.746  156.909.000
Aðrar tekjur ....................................................................................... 5  162.849.790  161.803.156

Rekstrartekjur alls ........................................................................   427.439.536  431.112.156

Rekstrargjöld
Laun og annar starfsmannakostnaður .......................................... 6  119.486.814  116.798.289
Lottó til sambandsaðila ...................................................................   120.861.899  116.533.689
Annar rekstrarkostnaður ................................................................. 7  143.753.732  154.358.678
Veittir styrkir .....................................................................................  8  11.912.134  12.936.037
Afskriftir ............................................................................................ 10  8.641.437  11.501.533

Rekstrargjöld alls .........................................................................  404.656.016  412.128.226

Rekstrarniðurstaða án fjármuna- og fjármagnsliða   22.783.520  18.983.930

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Hlutdeild í afkomu Íslenskrar getspár sf. ..................................... 11  26.203.455  32.369.719
Fjármunatekjur ................................................................................. 9  2.643.915  1.362.334
Fjármagnsgjöld ................................................................................. 9  (1.473.193)  (14.824.417)

   27.374.177  18.907.636

Rekstrarniðurstaða ársins    50.157.697  37.891.566

36% AÐRAR TEKJUR

LAUN OG LAUNA-  30% 
                        TENGD GJÖLD

34% LOTTÓ TEKJUR

35% ANNAR REKSTRAR-
          KOSTNAÐUR

FJÁRMAGNSLIÐIR  6%

       LOTTÓ TIL SAM-  30%
         BANDSAÐILA         

RÍKISFRAMLAG  24%

VEITTIR STYRKIR 3%

     FJÁRMAGNSLIÐIR  2%
OG AFSKRIFTIR

TEKJUR 2014

GJÖLD 2014
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HEILDARYFIRLIT 2014

Heildaryfirlit um rekstur 2014

Rekstrartekjur     Fræðslu & Umhverfis-
 Skýr.  Aðalsjóður  Laugar  Evrópuskrifstofa  verkefna sj.  sjóður  Samtals

Ríkisframlag ...............................................................  3 79.800.000 17.800.000  12.000.000    109.600.000
Lottó og getraunir .....................................................  4  144.280.463    10.709.283   154.989.746
Aðrar tekjur ................................................................  5  75.694.875  57.384.592  29.204.658   565.665 162.849.790

  299.775.338  75.184.592  41.204.658  10.709.283  565.665  427.439.536
Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld ........................................  6  51.778.271  41.238.527  26.470.016    119.486.814
Lottó til sambandsaðila ............................................   120.861.899      120.861.899
Annar rekstrarkostnaður .........................................  7  97.227.345  32.110.222  14.392.320  11.922  11.923  143.753.732
Veittir styrkir ..............................................................  8     11.912.134   11.912.134
Afskriftir .....................................................................  10  8.428.937   212.500    8.641.437

  278.296.452  73.348.749  41.074.836  11.924.056  11.923  404.656.016

Rekstrarniðurstaða án fjármuna- og fjármagnsliða  21.478.886  1.835.843  129.822  (1.214.773)  553.742  22.783.520

Hagnaðarhlutdeild í Íslenskri getspá sf. ................  11  26.203.455      26.203.455
Fjármunatekjur ..........................................................  9  1.730.846  8.554  69.015  508.970  326.530  2.643.915
Fjármagnsgjöld ..........................................................  9  (1.328.235)  (30.757)  (114.201)    (1.473.193)

  26.606.066  (22.203)  (45.186)  508.970  326.530  27.374.177

Rekstrarniðurstaða ársins   48.084.952  1.813.640  84.636  (705.803)  880.272  50.157.697

35% ANNAR REKSTRAR-
          KOSTNAÐUR
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Efnahagsreikningur 31. desember 2014

  
Eignir 

Fastafjármunir Skýr.  31.12.2014  31.12.2013

Fasteignir .......................................................................................... 10  121.500.000 184.645.141
Bifreiðir ............................................................................................. 10  2.261.600 7.873.625
Áhöld, tæki og innréttingar ............................................................. 10  0 5.750.479
Langtímakostnaður .......................................................................... 10  0 548.746
Eignarhluti í Íslenskri getspá sf. ...................................................... 11 203.361.423 177.157.968
   327.123.023 375.975.977
Veltufjármunir
Óinnheimt vegna sölu á Þrastarlundi ............................................ 19  33.869.238 0
Óinnheimtar kröfur ......................................................................... 12  10.797.780 9.108.677
Óframkomnar lottótekjur ...............................................................   11.560.279 19.045.522
Verðbréfaeign ................................................................................... 13  1.800.000 1.657.943
Aðrar skammtímakröfur ................................................................. 14  3.447.474 3.894.171
Handbært fé ...................................................................................... 14 19.634.449 22.984.162
  81.099.220 56.690.475 

Eignir  408.222.243 432.666.452

Eigið fé og skuldir  

Eigið fé

Óráðstafað eigið fé .......................................................................... 15  281.842.472 231.684.775
Eigið fé  281.842.473 231.684.775

Langtímaskuldir og skuldbindingar
Skuldir við lánastofnanir ................................................................. 16  81.374.300 135.612.953
Fjármögnunarleigusamningar ........................................................ 17 2.032.067 4.337.088
  83.406.367 139.990.041
Skammtímaskuldir 
Óskipt lottófé ...................................................................................  9.360.339 15.679.656
Viðskiptaskuldir ............................................................................... 18  8.849.387 11.538.332
Næsta árs afborganir langtímaskulda ........................................... 18  5.839.559 14.785.877
Aðrar skammtímaskuldir ................................................................ 18 18.924.119 18.987.771
  42.973.404 60.991.636
Skuldir  126.379.771 200.981.677

Eigið fé og skuldir  408.222.243 432.666.452

80% FASTAFJÁRMUNIR

VELTUFJÁRMUNIR  20%

EIGNIR

EIGIÐ FÉ  69%

20%  LANGTÍMA- 
           SKULDIR

11%  SKAMMTÍMA-
           SKULDIR

EIGIÐ FÉ 
& SKULDIR
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Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2014
  

Rekstrarhreyfingar  Skýr.  2014  2013

Rekstrarniðurstaða án fjármuna- og fjármagnsliða .....................   22.783.520 18.983.930
Afskriftir ...........................................................................................   8.641.437 11.501.533
Söluhagnaður fastafjármuna ......................................................... 19 (18.185.961) 0
Veltufé frá rekstri án vaxta   13.238.966 30.485.463

Rekstrartengdar eignir, lækkun ......................................................   6.242.837 4.398.423
Rekstrartengdar skuldir (lækkun), hækkun ...................................  (7.963.655) 1.204.820
Handbært fé frá rekstri án vaxta   11.518.178 36.088.706

Innborgaðir vextir ............................................................................   843.915 1.362.334
Greiddir vextir ..................................................................................  (8.495.581) (11.248.738)
Handbært fé frá rekstri   3.866.512 26.202.302

Fjárfestingahreyfingar  
Seldur Þrastarlundur ..................................................................... 19  46.786.430 0
Seldir aðrir varanlegir rekstrarfjármunir .....................................  10 3.945.265 0
Seld fjárfestingaverðbréf ..............................................................  1.657.943 990.660
   53.389.638 990.660
Fjármögnunarhreyfingar
Afborganir langtímaskulda ...........................................................  (59.615.863) (24.381.784)
  (59.615.863) (24.381.784)
(Lækkun), hækkun handbærs fjár ................................................   (3.359.713) 2.811.178
Handbært fé í upphafi árs ............................................................  22.984.162 20.172.984
Handbært fé í lok árs ....................................................................  19.624.449 22.984.162

Aðrar upplýsingar 
Veltufé frá rekstri ..........................................................................  15.317.308 20.338.695

VELTUFJÁRHLUTFALL    

1,89
EIGINFJÁRHLUTFALL   

0,69
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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 un-
gmennafélaga 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 
2014 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga 
og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn 
byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er 
gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og 
árið áður. Ársreikningurinn er gerður 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 upplýsingar í skýringum og draga ályktanir 
sem hafa áhrif á eignir og skuldir á reikningsskila-
degi, 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.

Eignarhlutdeild í samrekstri
Eignarhlutdeild í samrekstri Íslenskrar getspár sf. 
er færð samkvæmt hlutdeildaraðferð í samræmi 
við lög um ársreikninga. Samkvæmt hlutdeilda-
raðferð er eignarhluti í Íslenkri getspá sf. færð 
á kostnaðarverði að teknu tilliti til hlutdeildar í 
rekstri. Hagnaður Íslenskrar getspár sf. umfram 
arðgreiðslur frá félaginu er færð sem hlut-
deildartekjur meðal fjármagnsliða.

Áhættustjórnun
Engir framvirkir gjaldeyrisskiptasamningar, valrét-
tir eða afleiðusamningar eru við lýði hjá félaginu.

Skráning tekna
Tekjur af vörusölu og þjónustu eru færðar þegar til 
þeirra hefur verið unnið. Vörusala er skráð þegar 
vörur eru afhentar eða verulegur hluti áhættu og 
ávinnings af eignarhaldi flyst yfir til kaupanda. 
Þjónustutekjur eru færðar þegar þjónustan hefur 
verið innt af hendi. Sala er sýnd í rekstrarreikningi 
að teknu tilliti til afslátta.

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil 
í samræmi við viðeigandi höfuðstól og vax-
taprósentu.

Leigusamningar
Leigusamningar eru flokkaðir sem fjármögnun-
arleigusamningar þegar samningsskilmálar gera 
ráð fyrir að verulegur hluti áhættunnar og hagur af 
eignarréttindum er framseldur leigukaupa. Eignir 
samkvæmt fjármögnunar- og kaupleigusamning-
um eru færðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna 

og afskrifaðar á líftíma þeirra. Skuldbinding við 
leigusala er færð til skuldar í efnahagsreikningi. 
Aðrir leigusamningar eru flokkaðir sem rekstrarlei-
gusamningar og leigugreiðslur gjaldfærðar á því 
tímabili sem þær tilheyra.

Fjármagnskostnaður
Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarrei-
kning á því tímabili sem hann fellur til.

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. Kostnaðarv-
erð varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af 
kaupverði og öllum beinum kostnaði við að koma 
eigninni í tekjuhæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hun-
draðshluti af kostnaðarverði miðað við eignar-
haldstíma á árinu að teknu tilliti til væntanlegs 
hrakvirðis.

Eignir þar sem eignarréttur er bundinn öðrum 
samkvæmt samningi um fjármögnunarleigu eru 
afskrifaðar á áætluðum endingartíma á sama 
grunni og eignir með fullum eignarrétti.

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

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

Langtímaskuldir
Langtímaskuldir eru færðar á nafnverði að frádreg-
num greiddum afborgunum og eru eftirstöðvar 
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  2014  2013

Ríkisframlag - UMFÍ ............................................................  70.900.000 70.900.000
Ríkisframlag - ULM .............................................................  8.900.000 8.900.000
Ríkisframlag - Laugar .........................................................  17.800.000 22.800.000
Ríkisframlag - EUF .............................................................. 12.000.000 9.800.000
   109.600.000 112.400.000

9. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld  2014  2013

Fjármunatekjur greinast þannig:
Vaxtatekjur ....................................................................... 1.281.157 1.362.334.
Matsbreyting verðbréfa ................................................... 1.362.758 0
  2.643.915 1.362.334

Fjármagnsgjöld greinast þannig:
Vextiroggreiddarverðbætur............................................. 6.814.324 10.748.485
Vaxtagjöld af fjármögnunarleigusamningum ............... 362.481 454.929
Áfallnar verðbætur .......................................................... 961.418 3.315.315
Gengistap ......................................................................... 156.689 305.688
Endurgreiddur fjármagnskostnaður .............................. (6.821.719) 0 
  1.473.193 14.824.417

8. Veittir styrkir  2014  2013

Veittir styrkir - Fræðslu og verkefnasjóður ....................... 11.912.134 11.936.037
 Veittir styrkir - Umhverfissjóður ........................................ 0 1.000.000
  11.912.134 12.936.037

4. Lottó og getraunir  2014  2013

Lottótekjur - UMFÍ .......................................................... 142.280.463 145.183.229
Lottótekjur - Fræðslu- og verkefnasjóður ..................... 10.709.283 10.325.771
Getraunir 1X2 ................................................................. 2.000.000 1.400.000
  154.989.746 156.909.000 

5. Aðrar tekjur  2014  2013

Önnur framlög .............................................................. 50.279.802 52.164.928
Kostunaraðilar ..............................................................  12.261.747 23.276.799
Sölutekjur ..................................................................... 12.412.155 13.177.756
Leigutekjur ................................................................... 8.852.098 11.334.283
Þátttökugjöld ............................................................... 57.511.264 53.568.820
Ýmsar tekjur ............................................................... 2.880.236 4.858.178
Hagnaður af sölu fastafjármuna ............................... 18.652.488 3.422.392
   162.849.790 161.803.156 

6. Laun og annar starfsmannakostnaður 2014  2013

Laun ......................................................................... 96.095.172 93.851.837
Tryggingagjald ........................................................ 8.666.199 8.452.236
Lífeyrissjóður .......................................................... 9.084.518 8.564.127
Sjóðagjöld - mótframlag ....................................... 1.668.257 1.585.164
Áunnið orlof, breyting ........................................... (398.028) 332.353
Annar starfsmannakostnaður .............................. 4.370.696 4.012.572
  119.486.814 116.798.289
Stöðugildi að meðaltali ........................................ 17 18 

7. Annar rekstrarkostnaður  2014  2013

Húsnæðiskostnaður ............................................ 22.580.017 22.347.992
Rekstur áhalda og tækja ..................................... 4.531.893 3.894.219
Ferðakostnaður og rekstur bifreiða ................... 18.175.413 18.924.097
Skrifstofukostnaður ............................................ 6.570.788 6.916.356
Stjórnun og umsýsla ......................................... 10.787.716 10.588.559
Kynning og útbreiðsla ........................................ 20.696.722 14.762.360
Skinfaxi ............................................................... 6.613.696 6.641.330
Erlend samskipti .................................................  6.835.750 9.504.401
Mótahald ............................................................  32.396.305 46.382.799
Reksturungmennabúða...................................... 14.098.905 14.396.565
Tap af sölu fastafjármuna ................................. 466.527 0
  143.753.732 154.358.678
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10. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

  
 Fasteignir  Áhöld, tæki og  Langtíma-
 og lóðir.  innréttingar Bifreiðir kostnaður  Samtals

Kostnaðarverð
Staða í ársbyrjun ..............................  208.652.846 27.217.684 14.340.000 4.058.041 254.268.571
Selt og aflagt á árinu ....................... (73.652.846) (27.217.684) (9.200.000) (4.058.041) (114.128.571)
Staða í árslok .................................... 135.000.000 0 5.140.000 0 140.140.000

Afskriftir
Staða í ársbyrjun ..............................  24.007.705 21.473.767 6.466.375 3.502.715 55.450.562
Afskrift ársins ..................................  2.945.509 3.940.369 1.200.233 555.326 8.641.437
Selt og aflagt á árinu ....................... (13.453.214) (25.414.136) (4.788.208) (4.058.041) (47.713.599)
Staða í árslok .................................... 13.500.000 0 2.878.400 0 16.378.400

Bókfært verð
Bókfært verð í ársbyrjun ................  184.645.141 5.743.917 7.873.625 555.326 198.818.009
Bókfært verð í árslok ...................... 121.500.000 0 2.261.600 0 123.761.600
Afskriftarhlutföll ............................. 2% 8-20% 20% 20% 

Félagið hefur veðsett fasteignir og lóðir til tryggingar á skuldum við lánastofnanir. Í árslok nemur bókfært 
verð veðsettra eigna 121,5 milljónum króna og eftirstöðvar áhvílandi lána nema 86,5 milljónum króna.

Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

    Fasteignamat Vátryggingamat

Fasteignir og lóðir - Reykjavík ..........................................................................................................  94.800.000 177.260.000 
Fasteignir og lóðir - Þrastaskógi .......................................................................................................  2.238.000 1.821.000
Aðrar lausafjártryggingar ................................................................................................................... 0 27.562.000



61

49. sambandsþing UMFÍ ÁRSREIKNINGUR

GETSPÁ – GETRAUNIR  MIKILVÆGIR TEKJUSTOFNAR

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

  2014 2013

Staða í ársbyrjun ............................................................. 177.157.968 144.788.249
Arður ................................................................................. (154.989.746) (155.509.000)
Hlutdeild í afkomu ............................................................ 181.193.201 187.878.719
Staða í árslok .................................................................... 203.361.423 177.157.968

12. Óinnheimtar kröfur 
  31.12.2014 31.12.2013 
Óinnheimtar kröfur .......................................................... 11.585.935 10.709.943 
Niðurfærsla krafna ........................................................... (788.155) (1.601.266)
  10.797.780 9.108.67

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

13. Verðbréfaeign 
  2014 2013 
Staða í ársbyrjun .............................................................. 1.657.943 2.648.603
Matsbreyting verðbréfaeigna ......................................... 1.800.000 0
Greitt á árinu ..................................................................... (1.657.943) (990.660)
Staða í árslok .................................................................... 1.800.000 1.657.943

15. Eigið fé 
  2014 2013 
Eigið fé í upphafi árs .................................................. 231.684.775 193.793.209 
Rekstrarniðurstaða ársins ......................................... 50.157.697 37.891.566
Eigið fé í lok árs .........................................................  281.842.472 231.684.775

16. Langtímaskuldir
                                                                 Skuldir við lánastofnanir

  31.12.2014 31.12.2013

Skuldir í ISK - óverðtryggðar .........................................  0 50.000.000
Skuldir í ISK - verðtryggðar ............................................ 86.496.410 90.682.747
 86.496.410 140.682.747
Næsta árs afborganir langtímaskulda ........................... (5.122.110) (5.069.794)
Langtímaskuldir í árslok ................................................. 81.374.300 135.612.953

Afborganir af langtímaskuldum greinast þannig:   Skuldir við
   lánastofnanir

Næsta árs afborganir .....................................................  5.122.110
Afborganir 2016 ..............................................................  4.190.945
Afborganir 2017 ..............................................................  4.190.945
Afborganir 2018 ..............................................................  4.190.945
Afborganir 2019 ..............................................................  4.190.945
Afborganir síðar ..............................................................  64.610.520
   86.496.410

14. Aðrar peningalegar eignir 
  
Aðrar skammtímakröfur
  31.12.2014 31.12.2013

Fyrirframgreiddur kostnaður ..................................... 335.998 1.545.740
Óframkomin framlög og styrkir ................................. 3.111.476 2.348.431
  3.447.474 3.894.171
Handbært fé
  31.12.2014 31.12.2013

Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum ..... 19.186.251 18.805.949
Óbundnar bankainnstæður í erlendri mynt .............. 438.198 4.178.213
  19.624.449 22.984.162

17. Fjármögnunarleigusamningar
                                                                   Ógjaldfallnar leigugreiðslur                 Núvirtar eftirstöðvar 
      31.12.2014 31.12.2013               31.12.2014      31.12.2013

Greiðslur á næsta reikningsári .................................. 880.848 10.918.837 717.449 9.716.083
Greiðslur á öðru reikningsári og síðar ....................... 2.275.524 4.847.862 2.032.067 4.377.088
 3.156.372 15.766.699 2.749.516 14.093.171
Framtíðar vaxtagjöld ................................................... (406.856) (1.673.528)
Núvirtar eftirstöðvar .................................................... 2.749.516 14.093.171
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18. Aðrar peningalegar skuldir 
  
Viðskiptaskuldir  31.12.2014 31.12.2013

Viðskiptaskuldir ................................................................. 8.849.387 11.538.332
  8.849.387 11.538.332

Aðrar skammtímaskuldir 31.12.2014 31.12.2013
Ógreidd laun og launatengd gjöld ................................... 9.175.367 10.213.756
Virðisaukaskattur ............................................................... 45.377 241.988
Fyrirframinnheimtar tekjur ............................................... 676.607 500.000
Ógreiddir áfallnir vextir ..................................................... 273.768 1.382.027
Ógreiddir styrkir ................................................................. 8.753.000 6.650.000
  18.924.119 18.987.771

Næsta árs afborganir langtímaskulda 31.12.2014 31.12.2013
Skuldir við lánastofnanir ................................................... 5.122.110 5.069.794
Fjármögnunarleigusamningar .......................................... 717.449 9.716.083
  5.839.559 14.785.877

19. Atburðir eftir lok reikningsskiladags 
  
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 verða  
tekjufærðar þegar þær berast til félagsins.

Á árinu var fasteignin Þrastarlundur seld fyrir kr. 82.500.000, þar af fékkst greitt á árinu 
kr. 48.630.762 að frádregnum sölukostnaði kr. 1.844.332 en ógreiddar eftirstöðvar eru 
kr. 33.869.238. Samkvæmt kaupsamningi átti að greiða eftirstöðvarnar í september 
2014 en greiðsla hefur ekki borist.

20. Samþykki ársreiknings 
  
Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi þann 11. september 2015.

21. Fræðslu- og verkefnasjóður 

 
Rekstrarreikningur

Tekjur 2014 2013 
Lottótekjur ......................................................................... 10.709.283 10.325.771
 10.709.283 10.325.771
Gjöld
Veittir styrkir ...................................................................... 11.912.134 11.936.037
Annar kostnaður ............................................................... 11.922 55.779
 11.924.056 11.991.816
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða (1.214.773) (1.666.045)

Fjármagnstekjur og (gjöld):
Vaxtatekjur ......................................................................... 508.970 592.794
 508.970 592.794
Rekstrarniðurstaða (705.803) (1.073.251)

Efnahagsreikningur

Eignir 31.12.2014 31.12.2013

Krafa á eigin sjóði .............................................................. 23.304.750 21.907.553
 23.304.750 21.907.553
Eigið fé og skuldir

Eigið fé 31.12.2014 31.12.2013

 
Eigið fé 01.01 ...................................................................... 15.657.553 16.730.804
Afkoma ársins .................................................................... (705.803) (1.073.251)
 14.951.750 15.657.553
Skuldir:
Ógreiddir styrkir ................................................................. 8.353.000 6.250.000
 8.353.000 6.250.000
 23.304.750 21.907.553
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Samanburður rekstrar við áætlun

  
Rekstrartekjur Skýr.  2014  Áætlun 2014

Ríkisframlag ......................................................................................   109.600.000  110.800.000
Lottó og getraunir ............................................................................   154.989.746  131.500.000
Aðrar tekjur .......................................................................................  162.849.790  157.100.000

Rekstrartekjur alls ........................................................................   427.439.536  399.400.000

Rekstrargjöld
Laun og annar starfsmannakostnaður ..........................................  119.486.814  120.572.000
Lottó til sambandsaðila ...................................................................   120.861.899  134.772.000
Annar rekstrarkostnaður .................................................................  143.753.732  102.700.000
Veittir styrkir .....................................................................................   11.912.134  9.900.000
Afskriftir ............................................................................................   8.641.437  9.200.000

Rekstrargjöld alls .........................................................................  404.656.016  377.144.000

Hagnaður (tap) án fjármagnsliða ......................................   22.783.520  22.256.000

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur................................................................  2,643915 1.100.000
Hlutdeild í afkomu Íslenskrar getspár sf. ......................................   26.203.455  0
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur........................................   (1.473.193) (14.100.000
  27.374.177 (13.000.000)
Hagnaður (tap) af reglulegri sarfsemi ...........................................  50.157.697 9.256.000

Rekstrarniðurstaða ársins    50.157.697  9.256.000

22. Umhverfissjóður 

 
Rekstrarreikningur

Tekjur 2014 2013 
Önnur framlög ................................................................... 565.665 528.535
 565.665 528.535
Gjöld
Veittir styrkir ....................................................................... 0 1.000.000
Annar kostnaður ................................................................ 11.923 118.777
 11.923 1.118.777
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða 553.742 (590.242)

Fjármagnstekjur og (gjöld)

Vaxtatekjur .......................................................................... 326.530 322.403
 326.530 322.403
Rekstrarniðurstaða 880.272 (267.839)

Efnahagsreikningur

Eignir 31.12.2014 31.12.2013

Handbært fé ....................................................................... 12.143.614 11.582.119
 12.143.614 11.582.119
Eigið fé og skuldir

Eigið fé 31.12.2014 31.12.2013

Eigið fé 01.01 ...................................................................... 10.863.342 11.131.181 
Afkoma ársins .................................................................... 880.272 (267.839)
 11.743.614 10.863.342
Skuldir

Skuld við eigin sjóði .......................................................... 0 318.777
Ógreiddir styrkir ................................................................. 400.000 400.000
 400.000 718.777
 12.143.614 12.143.614
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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: Guðný Helgadóttir

HSH – HÉRAÐSSAMBAND SNÆFELLSNESS- 
OG HNAPPADALSSÝSLU 

Stofnað 24. september 1922

USAH – UNGMENNASAMBAND 
AUSTUR HÚNVETNINGA
Stofnað 30. mars 1912

Formaður: Aðalbjörg Valdimarsdóttir

HSS – HÉRAÐSSAMBAND STRANDAMANNA 

Stofnað 19. nóvember 1944

Formaður: Vignir Örn Pálsson

UMSB – UNGMENNASAMBAND BORGARFJARÐAR 

Stofnað 26. apríl 1912

Formaður: Sigurður Guðmundsson

HSÞ – HÉRAÐSSAMBAND ÞINGEYINGA 

Stofnað 31. Október 1914

Formaður: Anita Karin Guttesen

UDN – UNGMENNASAMBAND DALAMANNA 
OG NORÐUR BREIÐFIRÐINGA 

Stofnað 24. maí 1918

Formaður: Jenny Nilsson

HSV – HÉRAÐSSAMBAND VESTFIRÐINGA 

Stofnað 30. apríl 2000

Formaður: Guðný Stefanía Stefánsdóttir

UMSE – UNGMENNASAMBAND EYJAFJARÐAR 

Stofnað 8. apríl 1922

Formaður: Bjarnveig Ingvadóttir

HHF – HÉRAÐSSAMBAND HRAFNA-FLÓKI
Stofnað febrúar 1971

Formaður: Lilja Sigurðardóttir

UMSK – UNGMENNASAMBAND KJALARNESÞINGS 

Stofnað 19. nóvember 1922

Formaður: Valdimar Leó Friðriksson
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UMSS – UNGMENNASAMBAND SKAGAFJARÐAR 

Stofnað 17. apríl 1910

Formaður: Sylvía Magnúsdóttir

UMFK – UNGMENNAFÉLAG KJALNESINGA 

Stofnað stofnað 26. maí 1938

Formaður: Ásdís Hallgrímsdóttir

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: Páll Róbert Matthíasson

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: Sigurður Magnússon 

UV – UNGMENNAFÉLAGIÐ VÍKVERJI 
Stofnað 9. október 1964

Formaður: Árni Unnsteinsson

UMFG – UNGMENNAFÉLAG GRINDAVÍKUR 

Stofnað 13. febrúar 1935

Formaður: Sigurður Enoksson

UMFÞ – UNGMENNAFÉLGIÐ ÞRÓTTUR 

Stofnað 23. október 1932

Formaður: Gunnar Helgason




