
Skotþing 2021 1 

  

43. þing Skotíþróttasambands Íslands. 

Þingið var haldið á rafrænu formi (TEAMS) sem fjarfundur þann 18. September 2021 í ljósi COVID-19 
aðstæðna í þjóðfélaginu. 

Þingsetning.  
Halldór Axelsson, formaður STÍ setti þingið og bauð þingfulltrúa velkomna. Í ljósi þess að ekki var 
hægt að halda þingið á hefðbundinn máta var ljóst að hefðbundin þingstörf myndu raskast að hluta 
til, m.a. kosning í kjörbréfanefnd og í starfsnefndir þingsins sem þó voru að hluta einfaldar að þessu 
sinni þar sem þinginu bárust engar tillögur að lagabreytingum, framboðum til stjórnar eða öðrum 
athugasemdum innan lögsetts tímaramma.  

Borin var því upp tillaga um að haldið væri utan um lögmæti fulltrúa þingsins af starfsmönnum 
þingsins (gjaldkeri og varaformaður STÍ) og að ekki yrði kosið sérstaklega í aðrar starfsnefndir þingsins 
þar sem ekki lægju fyrir tillögur um breytingar sem snéru sérstaklega að þeim. Tillagan var samþykkt 
samhljóða  

Skýrsla stjórnar. 
Skotþing er nú haldið á sama tíma og frestað þing síðasta árs. Er þetta af völdum korona veirunnar 
sem komið hefur í veg fyrir að mörg verkefni sambandsins séu framkvæmanleg eða framkvæmd með 
venjulegum hætti. Einnig er þingið haldið rafrænt og er það að ósk sambandsaðila. 

Þrátt fyrir að verkefnum hafi fækkað hefur starfsemi verið margvísleg.  

Íþróttaviðburðir eru nú aftur farnir af stað innanlands sem utan og verður vonandi hægt að auka 
íþróttatengd samskipti í nánustu framtíð. 

 

Öll alþjóðleg samskipti stjórnar hafa verið með rafrænum hætti á árinu. 

Alþjóðasamböndin hafa haldið mót þar sem það hefur verið mögulegt en þó nokkrum mótum hefur 
verið afýst og hafa sérstaklega möguleikar Evrópubúa verið mun færri til keppni en annara. Einnig var 
öllum námskeiðum sem til stóð að sækja blásið af.  

Er nú verið að skoða mótaskrár og möguleika okkar afreksfólks fyrir næstu þrjú ár og eru mörg 
spennandi verkefni framundan ef fram fer sem horfir. 

 

Innanlands er mótahald að færast í eðlilegt horf og aðstæður til að halda námskeið og aðra 
íþróttatengda viðburði að verða góðar. 

 

Þrátt fyrir breyttar aðstæður hefur síðastliðið keppnisár verið okkur gott, mót fleirri en búist var við 
vegna korona veiru og árangur með ágætum.  
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Allt mótahald innanlands lá niðri frá 16. Mars til sjötta júní og kom það mest niður á innigreinum í 
riffli og skammbyssu. Það tókst að halda nánast öll mót í haglagreinum og kúlugreinum úti. 

 

Þáttaka á erlendum mótum var með minnsta móti og sendi STÍ einungis keppendur á 
Evrópumeistaramót í loftgreinum í febrúar og á heimsbikarmót á Kýpur í mars. Einnig styrkti 
sambandið ferðir keppenda á tvö Grand prix mót í Þýskalandi og Danmörku í janúar. 

Flestum ISSF mótum var aflýst frá og með apríl og þau sem voru haldin staðsett í löndum sem að ekki 
var mögulegt að ferðast til vegna korona faraldurs. Hefur þessi fákeppni á mótum haft áhrif á flestar 
okkar áætlanir í afreksstarfi og möguleikum okkar til bætinga á stöðulistum ISSF og ESC. 

 

Þing ársins 2021 er nú haldið í september í stað venjulegs þingtíma sem er í mars – apríl.  

 

Frá síðasta þingi hafa síðari bylgjur korona faraldurs haft áhrif á margar þær áætlanir sem lagt var 
upp með fyrir árið 2021 og ber skýrslan þess merki. Vonumst við til að hægt verði að halda næsta 
sambandsþing á réttum tíma og með venjubundnum hætti árið 2022. 

 

Ég vil þakka sambandsaðilum samstarfið á liðnu ári og einnig fyrir þolinmæði og skilning á þeim 
aðstæðum sem að heimsfaraldurin hefur skapað. 

Fyrir hönd stjórnar Skotíþróttasambands Íslands. 

Halldór Axelsson formaður 

 

Starfsmenn þingsins staðfestu fjölda þingfulltrúa (30) á fjarfundinum og að 
þátttakendum bæri saman við kjörbréf sem send voru frá héraðssamböndum og 
íþróttabandalögum fyrir fundinn.  
 

Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga fram til samþykktar 
Guðmundur Kr. Gíslason kynnti reikninga sambandsins.  

Reikningar voru lagðir fyrir til umræðu. Engar athugasemdir komu fram.  
Reikningar voru lagðir fram til samþykktar. Reikningar voru samþykktir samhljóma.  
 

Stjórn STÍ leggur fram fjárhagsáætlun næsta árs. 
Gjaldkeri kynnti fjárhagsáætlun stjórnar fyrir árið 2021 sem upphaflega var sett upp fyrir skotþing í 
vor. Fjárhagsáætlun var kláruð á sömu nótum með rauntölum fyrir t.d. þátttöku í erlendum mótum.  

GJÖLD:    Krónur 
 Þjálfun,kennsla,námskeið ofl 8.000.000 
 Skrifstofukostnaður  4.500.000 
 Afrekssvið, ráðgjöf ofl. 3.500.000 
 Þátttaka í erlendum mótum 2.500.000 
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 Annað ófyrirséð  3.500.000 
      

   Alls 22.000.000 
     

TEKJUR:     
 Lottó   5.000.000 

 Útbreiðslustyrkur  2.000.000 
 Ríkisstyrkur skrifstofu  3.000.000 
 Afrekssjóður ÍSÍ - Landsliðsverkefni  8.500.000 
 Afrekssjóður ÍSÍ - Fagteymi/fræðsla afrekshópa 350.000 
 Ólympíusamhjálp v.Ásgeir Sigurgeirsson 1.200.000 
 Aðrar tekjur  2.500.000 
       

   Alls: 22.550.000 
     

TEKJUAFGANGUR   550.000 
 
 
Fjárhagsáætlun var lögð fyrir til umræðu. Engar athugasemdir komu fram.  
Fjárhagsáætlun var lögð fram til samþykktar. Fjárhagsáætlun var samþykkt samhljóma.  
 

Engar lagabreytingar voru lagðar fram fyrir þingið.  
 

Ákvörðun á keppnisgjaldi og félagaskiptagjaldi til Stí. 
Tillaga frá stjórn STÍ um óbreytt gjöld frá fyrra:  
Keppnisgjald kr. 2,000 fyrir hvern keppanda á STÍ móti  
Félagaskiptagjald kr. 6,000. 
 
Tillaga stjórnar var samþykkt samhljóða. 
 

Kosning í stjórn STÍ. 
Framboð til stjórnar STÍ - Starfsárið 2021-2022:  
 

Í framboði til formanns til 2ja ára:  

o Halldór Axelsson, SR 

Í framboði um tvö sæti í aðalstjórn til 2ja ára: 

o Ómar Örn Jónsson, SA, í aðalstjórn 
o Helga Jóhannsdóttir, SFS,  í aðalstjórn 

Í framboði til varastjórnar til 2ja ára: 

o Kjartan Friðriksson, SR, í varastjórn 

Áfram sitja í 1 ár: 

o Guðmundur Kr. Gíslason, SR 
o Jórunn Harðardóttir, SR 
o Kristvin Ómar Jónsson, SKV, í varastjórn 
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Tilkynning um framboð ofangreindra barst stjórn STÍ innan tilskilins frests. 
Önnur framboð bárust ekki. Sjálfkjörið er því í stjórn STÍ. 
 
Tillaga fráfarandi stjórnar um eftirtalda nefndarmenn: 
 

Skoðunarmenn reikninga:  

• Sigfús Tryggvi Blumenstein, SR 
• Jónas Hafsteinsson, SFK 

Varamenn: 

• Arnbergur Þorvaldsson, SR 
• Jónas Andrésson, SK 

Mótanefnd:  

• Ómar Ö. Jónsson, SA 
• Jórunn Harðardóttir, SR 
• Jakob Þ. Leifsson, SFS 

Varamenn: 

• Finnur Steingrímsson, SA 
• Elías M. Kristjánsson, SKA 
• Sigurveig H. Jónsdóttir, SFK 

Dómaranefnd: 

• Guðlaugur Bragi Magnússon, SA 
• Guðmundur Helgi Christensen, SR 
• Halldór Axelsson, SR 

Varamenn: 

• Þórir Ingvarsson, SFK 
• Sigurgeir Arnþórsson, SR 
• Ívar Erlendsson, SÍH 

Aganefnd:  

• Jón S. Ólason, SKA 
• Bjarni Sigurðsson, SK 
• Halldór Axelsson, SR 

Varamenn: 

• Arnbergur Þorvaldsson, SR 
• Helga Jóhannsdóttir, SÍH 
• Sigurður Á. Sigurðsson, SA 
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Ritnefnd:  

• Guðmundur Kr. Gíslason, SR 
• Ómar Ö. Jónsson, SA 
• Kjartan Friðriksson, SR 

Varamenn: 

• Guðrún Hjaltalín, SKA 
• Vignir J. Vignisson, SR 
• Kristvin Ómar Jónsson, SKV 

 
Tillagan var samþykkt samhljóða 
 
 
 
Halldór Axelsson formaður STÍ þakkar gott þing og slítur þingi.  
 
 


