Þing STÍ 1999
Skotþing Skotíþróttasambands Íslands var haldið í Brautarholti 30, 27. mars 1999
Kl. 14:00 setur Jón Sigurður Ólason formaður STÍ þingið
Kjörbréfanefnd er valin og eru eftirtaldir þar:
Steinar Einarsson,
Jóhannes Christensen
Einar Guðmann
Þingforseti er valinn Axel Sölvason
Þingritari er valin Ingibjörg Ásgeirsdóttir
Axel Sölvason tekur við fundarstjórn og gengur til dagskrár
Valið er í eftirtaldar nefnir:
Fjárhagsnefnd:
Jónas Hafsteinsson
Guðmundur Gíslason
Salberg Jóhannsson
Laganefnd:
Halldór Axelsson
Kjartan Friðriksson
Rögnvaldur Jónsson
Allsherjarnefnd:
Jón S. Ólason
Þórhalldur Borgarsson
Vignir Jónasson
Jón S. Ólason les skýrslu fráfarandi stjórnar.
Jónas Hafsteinsson leggur fram og kynnir ársreikninga STÍ fyrir árið 1998
------------------------.
Sigríður Jónsdóttir fulltrúi ÍSÍ ávarpar þingið:
Sigríður óskar okkur til hamingju með afmælið. Hún minnist á breytingu STÍ á
þingtímanum og segir eitthvað svipað vera á döfinni varðandi þing ÍSÍ, sem haldið er
annað hvert ár. Hún lýsir ánægju sinni yfir að STÍ sé ,, rekið með hagnaði” og telur
gott fyrir íþróttina að búið sé að sameina Ólympíusambandið og Íþróttasambandið.
Sigríður segir nokkra vinnuhópa vera í gangi hjá ÍSÍ og þar á meðal hópur sem á að
gera tillögur um úrbætur hjá dómstólum í íþróttum. Hugmyndir eru uppi um að hafa
bara einn íþróttadómstól en ekki hafa sérdómstól innan hvers sambands.

Þá minnist Sigríður á tillögu um aukna barna- og unglingastarfsemi innan ÍSÍ, en slíkt
er tæplega eitthvað sem snertir STÍ.
Sigríður óskar að lokum STÍ velfarnaðar og þakkar störf sambandsins.
------------------------.
Orðið er nú laust um skýrslu stjórnar:
Carl J. Eiríksson tekur til máls:
Hann segist telja athyglisvert að breyta eigi dómskerfinu.
Carl segir Jón S. Ólason hafa talað um að málskostnaður STÍ hafi veirð 200.000 kr.
Segir Carl þessa upphæð vera mun hærri.
Þá ræðir hann um ,,gamlar” kærur a ) kæru Aftureldingar og b ) kæru Einars
Steinarsson. Þá skorar Carl á Jón S. Ólason að svara gömlum og nýjum spurningum
sem lagðar hafa verið fyrir hann.
Ekki voru fleiri sem vildu tjá sig um skýrslu stjórnar en
Jón S. Ólason tekur næstur til máls
Segir hann það ekki vera rétt ( sem borið var upp á hann ) að hann hefði logið fyrir
dómi. Hann segir mál Einars aldrei hafa farið fyrir dómstól og segir kæru
Aftureldingar hafa varðað CJE. Jón segist telja að líklega verði STÍ gegnast allra
sérsambanda ef dómkerfi ÍSÍ verði breytt.
Axel ber upp skýrslu stjórnar og ársreikninga til samþykkis og er hvort tveggja
samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Steinar Einarsson formaður kjörbréfanefndar segir nefndina hafa lokið störfum. Hann
les upp kjörbréfin sem eru eftirtalin:
UMSK:
Aðalfulltrúar: Steinar Einarsson
Hannes Haraldsson
ÍBR:
Aðalfulltrúar: Guðmundur Kr. Gíslason
Hilmar Ragnarsson *
Kjartan Friðriksson
Vignir Jónasson
Halldór Axelsson
Hilmar Árnason *
Jóhannes Christensen
Ævar L. Sveinsson *
Gunnar Sigurðsson *
Halldór Helgason *
Jón S. Ólason
Ingibjörg Ásgeirsdóttir
Carl J. Eiríksson
Varafulltrúar: Alfreð K. Alfreeðsson
Víglundur G. Jónsson

Örn Valdimarsson
Bragi Þ. Jónsson
Guðmundur H. Christensen
ÍBA:
Aðalfulltrúar: Einar Guðmann
Guðmundur Hrafn Brynjarsson
ÍBH:
Aðalfulltrúar: Ari H. Richardsson
Helgi Harrýsson
Guðmundur Hermannsson
ÍA:
Aðalfulltrúar: Jón V. Viggósson
Jónas Sigurgeirsson
SFS:
Aðalfulltrúar: Salberg Jóhannsson
Friðþór Sigurmundsson *
ÚÍA:
Aðalfulltrúar: Þórhalldur Borgarsson
SKÓ:
Aðalfulltrúar: Rögnvaldur Jónsson
Dagur Ó. Guðmundsson
* ekki mættir
-------------------------.
Engar lagabreytingar lágu fyrir á þinginu.
Axel les upp tilllögu SFK um að Praktísk skotfimi ( Practical ( IPSC )) verði tekin upp
sem keppnisgrein á Íslandi.
-Í tillögu SFK sem Halldór Jónsson formaður og Steinar Einarsson skrifa undir kemru
m.a. fram að praktísk skotfimi er stunduð um allan heim í dag og yfir 60 lönd eru
meðlimir í IPSC. IPSC vonist til að greinin verði viðurkennd sem Oæ
lympíugrein og verður hún líklega kynningaríþrótt á leikjunum í Aþenu 2004. Þessi
grein hefur verið stunduð á Íslandi í þrjú ár og árið 1998 voru haldin 4 mót í greininni.
Í ár standi til að halda a.m.k. 3 mót.
Axel opnar umræður um tillöguna.
Engin kveður sér hljóðs og er málinu því vísað til Allsherjarnefndar.
Þinghlé

Eftir þinghlé er gengið til dagskrár á ný.
Nefndir skila nú störfum:
Fjárhagsnefnd:
Jónas leggur til að fjárhagsáætlun frá því á síðasta þingi verði samþykkt aftur ( enda
var hún samþykkt þar ). Jónas les áætlunina upp.
Þingfulltrúar samþykkja
Allsherjarnefnd:
Jón S. Ólasons segir að nefndinni finnist finninst tilllaga SFK um Practise vera of
viðamikil til að hægt sé að afgreiða málið hér og nú. Nefndin leggi því til að sérstök
nefnd verði látin fjalla um tillöguna og skili hún áliti á næsta þingi. Málinu verði
semsagt vísað frá þessu þingi að örðu leiti en að nefndin verður sett á laggirnar.
Steinar segist vilja að þetta nái fram að ganga m.a. til þess að berjast fyrir rét5tindum
skotmanna í það heila. Nú sé víða verið að útskúfa skotíþróttinni og m.a. hafi verið
lagt til að ekki einu sinni verði notaðar startbyssur á íþróttamótum í framtíðinni.
Halldór bendir á að til að tillaga SFK nái fram að ganga þurfi að breyta lögum STÍ
sbr. 4 gr. liður a og c. Hins vegar lítist honum vel á hugmyndina með að skipa nefnd
til að kanna málið fyrir næsta þing.
Kosið er um hvort vísa eigi tillögu SFK frá og greiða
11 atkvæði með frávísun en
5 á móti frávísun
Aðrir sátu hjá
Þingið samþykkir að skipa nefnd eins og allsherjarnefndin lagði til
Eftitaldir voru kosnir í þá nefnd,- samþykkt með öllum greiddum atkvæðum:
Steinar Einarsson formaður
Þórhalldur Borgarson
Guðmundur Hermannson
Vignir Jónasson
Laganefnd:
Halldór segir Carl J. Eiríksson hafa lagt fram tillögur um breytingar á lögum STÍ og á
Móta- og keppnisreglum STÍ. En þar sem tillögurnar lágu ekki fyrir þingið á
tilskildum tíma leggur laganefnd til að þær verði lagðar fyrir stjórn STÍ. Halldór les
upp tillögur Carls en þær eru eftirtaldar:
,,Tillögur um breytingu á lögum STÍ”:
Um 10. grein laga STÍ:
Töluliður nr.13 um kærugjald verði fellur niður. Skv. því verður kærugjald í samræmi
við alþjóðareglur SSF
Um 13. grein:
Niður falli setningin: ,, Kærugjald skal ákvarðast á Skotþingi”

Tillögur um breytingar á ,,Móta- og keppnisreglum STÍ”:
Viðbót við 11. grein: ,, Í einstaklingskeppni á hver keppandi rétt á að skrá sig sjálfur
til keppni”
Tillögur til breytingar á ,,Reglugerð um staðfestingu Íslandsmeta”:
C-liður og D-liður falli niður
- Ef tillagan um breytingu á Móta- og keppnisreglum STÍ nær ekki samþykki:
Niður falli 2. grein í ,,Reglugerð um félagaskipti og keppnisrétt í nýju félagi”. Í
staðinn kemur ný 2. grein svohljóðandi:
2.grein: ,,Keppandi má skipta um félag innan keppnistímabila ef það er gert með
skriflegri tilkynningu til STÍ með tveggja vikna fyrirvara. Öðlast hann þá keppnisrétt
í hinu nýja félagi”
Carl fylgir tillögum sínum eftir:
Segir að til séu lög frá Alþingi þar sem fram komi íslensk lög eigi að vera í samræmi
við alþjóðalög. ( Þetta eigi því líka við um t.d. kærugjald, það eigi að vera í samræmi
við kærugjald í alþjóðakeppnum )
Carl segir að honum finnist eðlilegt að einstaklingur geti sjálfur skráð sig í keppni
Þá finnist honum slæmt að 6 keppendur þurfi til að fá Íslandsmet staðfest.
Jón segir margt af því sem Carl segi eigi við rök að styðjast
Halldór bendir á varðandi breytingu á keppnisrétti þá var sá tími styttur í 30 daga á
síðasta þingi.
Þingheimur samþykkti að breytingartillögunum verði vísað til stjórnar STÍ
------------------------.
Þingheimur samþykkti því næst að keppnisgjald og kærugjald yrði óbreytt frá
ákvörðun síðasta þings.
Kosning í stjórn STÍ
Jón S. Ólason var kosin sem formaður STÍ
Eftirtaldar tillögur bárust um meðstjórnendur:
Árni Hrólfur Helgason
Carl J. Eiríksson
Þórir Jökull Helgason

Fram fór atkvæðagreiðsla og féllu atkvæði þannig:
Árni Hróflur hlaut 17 atkvæði
Carl J.
hlaut 2 atkvæði
Þórir Jökull hlaut 17 atkvæði
auðir seðlar var 1
ógildir seðlar voru 2
Árni Hrólfur og Þórir Jökull voru því kosnir meðstjórnendur
Varamaður í stjórn var kosinn Sigurgeir Arnþórsson
Endurskoðendur voru kosnir:
Aðalmenn:
Eiríkur Björnsson
Helgi Harrýsson
Varamenn:
Hannes Haraldsson
Guðmundur Kr. Gíslason
Fram komu eftirtaldar tillögur um menn í Dómsmstól STÍ:
Guðríður Magnúsdóttir
Óskar Bjartmarz
Páll Winkel
Salberg Jóhannsson
Fram fór atkvæðagreiðsla og féllu atkvæði þannig:
Guðríður
Óskar
Páll
Salberg

hlaut
hlaut
hlaut
hlaut

2 atkvæði
19 atkvæði- formaður
20 atkvæði
19 atkvæði

Engir auðir eða ógildir seðlar voru
Varamenn voru kosnir þeir:
Skúli Magnússson
Hilmar Árnason
Árni Sveinbjörnsson
Í Mótanefnd voru kosnir eftirtaldir:
Aðalmenn:
Guðmundur Kr. Gíslason- formaður
Hannes Tómasson
Hannes Haraldsson Akrueyri

Varamenn:
Þórhallur Borgarson
Óskar Sigurmundsson
Guðmundur Hermannson
Í Dómaranefnd voru kosnir eftirtaldir:
Aðalmenn:
Víglundur Grétar Jónsson- formaður
Steinar Eianrsson
Björn Emil Sigurðsson
Varamenn:
Hilmar Árnason
Halldór Axelsson
Kjartan Friðriksson
Í Aganefnd voru kosin eftirtalin:
Aðalmenn:
Kjartan Friðriksson-formaður
Hannes Tómasson
Ingibjörg Ásgeirsdóttir
Varamenn:
Hilmar Árnason
Ari Richardsson
Valdimar Long
Næst fer fram kosning fulltrúa á þing ÍSÍ á næsta árið. Jón segir að ekki sé vitað
með vissu hvort við eigum 3 eða 5 fulltrúa á þinginu. Ákveðið var því að kjósa 5
menn og eru þeir eftitaldir:
Aðalfulltrúar:
Jón S. Ólason
Halldór Axelsson
Jónas Hafsteinnsson
Guðmundur KR. Gísalson
Einar Guðmann
Varafulltrúar:
Kjartan Friðriksson
Jóhannes Christensen

Önnur mál:
Steinar ræðir þar um að tími sé til komin að þjálfari verði fengin fyrir riffilgreinarnar

Dagur spyrst fyrir um mótskránna fyrir 1999
Jón ræðir um mismunandi upphæðir styrkja
Salberg spyrst fyrir um ,, aðgang “ að Peter Paack
Carl spyrst fyrir um hvort kjósa eigi flokkanefnd. Þá segir hann að enn skorti svör við
spurningum sem borngar voru upp á þinginu 1998. Einnig um hvernig menn eru valdi
á alþjóðamót og um Íslandsmetaskrá STÍ. Ræðir einnig um þingggerð fyrir þingið
1998
Halldór svarar spurningum Carls og Salberg. Segir m.a. Íslandsmótaskránna langt
komna. Segir Peter þjálfa ,,alla yfir 16 ára aldri”.
Jón segir flokkanefnd vera aflagða og að stjórn STÍ velji menn í landslið.
Carl spyrst fyrir um öldunarmót, Norðurlandamót öldunga, Smáþjóðaleika, skýrslu
stjórnar 1997 og bikarmót í riffilgreinum 1993
Jón segist telja að talki einhver þátt í öldungarmóti missi hann keppnisrétt á (öðrum)
alþjóðamótum
Halldór segir að mót 1999 verði færri en verið hafa. Þá bendir hann félögum á að
hafa samband við STÍ vegna þjálfara.
Þingi slitið kl. 17:28

Halldór Axelsson fomaður

Ingibjörg Ásgeirsdóttir, þingritari

