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Lagabreytingatillögur stjórnar ÍSS 
 

Stjórn ÍSS leggur hér fram tillögur sínar að lagabreytingum sem teljast nauðsynlegar og til framþróunar 
á skautaíþróttum á Íslandi. 

5. grein: Valdsvið og fulltrúar 

Tillaga að breytingu á fulltrúafjölda á þingi sem á að stuðla að réttlátri dreifingu valds milli félaga og 
að ekkert eitt félag geti náð ráðandi stöðu á Skautaþingi. 
Þetta er í þriðja sinn sem lögð er til breyting á þessari grein og er það von stjórnar að núna komist þing 
loksins að sameiginlegri niðustöðu. 

7. grein: Kjörnefnd 

ÍSÍ samþykkti á íþróttaþingi síðasta árs breytingu á sínum lögum er varðar brot á hegningarlögum. 
Okkur ber skylda til þess að uppfæra okkar lög í samræmi við það. 

11. grein: Reikningsskil og prókúra 

Af fenginni reynslu telur stjórn nauðsynlegt að prókúra liggi ekki eingöngu hjá einum aðila. Er þetta 
hugsað sem varnagli og dreifing verkefna. 

Einnig er „sambandi“ breytt í „ÍSS“ til samræmingar. 

14. grein: Nefndir ÍSS og 15. grein: Verkefni fastanefnda 

Stjórn leggur til breytingu á nöfnum nefnda til samræmingar því sem gengur og gerist hjá 
sérsamböndum ÍSS og hjá erlendum landssamböndum innan ISU. Nöfnin eru þá meira í samræmi við 
starfssvið nefndanna og þjálla í meðförum bæði munnlega og skriflega. Nafnabreytingin veldur engri 
breytingu á starfssviði nefndanna. 

Ein tilvitnun í „íþróttina“ er óþörf og því tekin út. 
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II. Kafli Skautaþing 

5. grein 

Valdsvið og fulltrúar 

Skautaþing fer með æðsta vald í málefnum ÍSS.  
Þingið sitja fulltrúar frá þeim íþróttafélögum sem mynda ÍSS.  
Fulltrúafjöldi hvers aðildarfélags fer eftir tölu virkra iðkenda skautaíþrótta, sbr. 2. grein. Virkir iðkendur teljast 
þeir sem greidd voru iðkendagjöld fyrir á almanaksárinu fyrir þing. Hver iðkandi telst aðeins einu sinni á 
almanaksárinu samkvæmt nafnalistum: 

1. Fyrir fyrstu 50 iðkendur koma 2 fulltrúar. 
2. Síðan 1 fulltrúi fyrir næstu 50 eða brot úr 50. 

 

2 atkvæði fyrir fyrstu 50 iðkendur 
1 viðbótaratkvæði fyrir 51-100 
1 viðbótaratkvæði fyrir næstu 100 þar á eftir 

Þó getur eitt aðildarfélag ekki átt fleiri en 5 atkvæðisbæra fulltrúa á hverju skautaþingi  
 
Stjórn hvers héraðssambands/íþróttabandalags, sem hefur innan sinna vébanda félög er iðka, æfa og keppa í 
skautaíþróttum sbr. 1. gr, skal þó eiga rétt á a.m.k. einum áheyrnarfulltrúa með málfrelsi og tillögurétt á 
sérsambandsþingi til viðbótar við fulltrúa aðildarfélaga innan viðkomandi héraðssambands/-íþróttabandalags. 

 
Á skautaþingi hafa kjörnir fulltrúar einir atkvæðisrétt. Hver fulltrúi með atkvæðisrétt hefur eitt atkvæði.  
 
Auk þeirra eiga rétt á þingsetu og hafa þar málfrelsi og tillögurétt: 

1. Stjórn ÍSS, varastjórn og skoðunarmenn ársuppgjörs. 
2. Framkvæmdastjórn ÍSÍ. 
3. Fastráðnir starfsmenn ÍSS og ÍSÍ. 
4. Nefndarmenn ÍSS. 
5. Forseti ÍSÍ. 

 
Ef ástæða þykir getur stjórn ÍSS boðið öðrum aðilum þingsetu. 

7.grein 

Kjörnefnd 

Hvert aðildarfélag á sæti í kjörnefnd og skal hún taka til starfa 1. febrúar ár hvert.  
Hlutverk kjörnefndar er að taka á móti framboðum í stjórn og varastjórn ÍSS og starfar hún samkvæmt reglugerð 
um kjörnefnd. Kjörnefnd skal auglýsa framboðsferst opinberlega.  
Tilkynningar um framboð skulu berast kjörnefnd eigi síðar en þremur vikum fyrir skautaþing. Hafi ekki nægilegur 
fjöldi gefið kost á sér á þeim tíma er kjörnefnd heimilt að framlengja framboðsfrestinn enda sé það tryggilega 
tilkynnt aðildarfélögum. Hafi ekki næg framboð borist er leyfilegt að bjóða sig fram á þingi. 

 
Þeir sem bjóða sig fram til stjórnarsetu í stjórn ÍSS mega ekki hafa hlotið refsidóma vegna brota á ákvæði XXII. 
kafla almennra hegningalaga nr. 19/1940 eins og kveður á í lögum ÍSÍ 2. kafla 5a. Sama gildir um þá sem hlotið 
hafa refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á s.l. fimm árum. 
 
Aðilar sem kosnir eru í stjórn ÍSS geta ekki jafnhliða verið stjórnarmeðlimir aðildarfélaga, né virkir iðkendur eða 
starfsmenn viðkomandi aðildarfélaga. 

 
Kjörnefnd er eftirlitsaðili með kosningum. 
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11. grein 

Reikningsskil og prókúra 

Reikningsár ÍSS er almanaksárið. 
Áritað ársuppgjör skal liggja fyrir viku fyrir ársþing. 
 
ÍSS Sambandið ritar meirihluti stjórnar,. en gjaldkeri og framkvæmdastjór hafa hefur einn prókúru fyrir 
ÍSSsambandið. 
 
Sambandið ritar meirihluti stjórnar, en gjaldkeri hefur einn prókúru fyrir sambandið. 

III. Kafli Stjórn og nefndir 

14. grein 

Nefndir ÍSS 

Eftirfarandi fastanefndir skulu starfa innan ÍSS:  
▪ Mótanefnd 

▪ Afreksnefnd 
▪ Laganefnd 
▪ Dómara- og Tækninefnd 

▪ Þjálfunar- og Fræðslunefnd 
 

Stjórn ÍSS er heimilt að skipa aðrar nefndir til einstakra verkefna hverju sinni.  
Stjórn ÍSS skipar formenn fastanefnda til eins árs í senn skv. reglugerð viðkomandi nefndar sem stjórn ÍSS setur.  
Stjórn og formenn viðkomandi nefndar skipa aðra nefndarmenn. 
 
Afreksnefnd ásamt dómara- og tækninefnd skulu eingöngu skipaðar fólki með fagþekkingu á íþróttinni. 
Nefndarmenn í afreksnefnd skulu ekki koma að þjálfun iðkenda sem nefndin fjallar um eða á afreksstigi. Nefndir 
skulu starfa samkvæmt reglugerðum. Nefndir hafa ekki sérstakan fjárhag en hafa ákvörðunarvald og bera ábyrgð 
á verkefnum. 
Ábyrgðin er á nefndum en með samþykki stjórnar ÍSS og því getur stjórn ÍSS krafist nánari útskýringa á 
niðurstöðum nefnda.  

 
Starfstímabil fastanefnda er samkvæmt reglugerð. 
Stjórn ÍSS er heimilt að skipa áheyrnarfulltrúa í öllum nefndum á vegum sambandsins. 

15. grein 

Verkefni fastanefnda 

Nefndir skulu starfa samkvæmt starfslýsingum í reglugerðum er varða hverja nefnd. 
Helstu verkefni fastanefnda ÍSS skulu vera sem hér segir: 

▪ Mótanefnd hefur yfirumsjón með framkvæmd ÍSS móta og skal hafa eftirlit með framkvæmd 
annarra skautamóta og fylgja eftir að þau séu í samræmi við útgefnar móta- og keppnisreglur. 

▪ Afreksnefnd vinnur samkvæmt útgefinni afreksstefnu ÍSS og skal sjá um val í landsliðsverkefni sem 
og skautara ársins ásamt verkefnum sem snúa að afreksskauturum. 

▪ Laganefnd skal vinna að endurskoðun laga og reglugerða ÍSS til samræmingar og/eða leiðréttingar.  
▪ Dómara- og Tækninefnd ber ábyrgð á málefnum er varða leikreglur um dómaramál og dómgæslu.  
▪ Þjálfunar- og Fræðslunefnd sér um menntun fagfólks á sviði þjálfunar og almenna fræðslu 

íþróttanna. 
 
 

Að auki geta nefndir ályktað um einstaka málefni er upp gætu komið á starfstíma þeirra 
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