
Skíðaþing 2019                                                      
haldið í Ólafsfirði 24.-25.maí 

 Vísað til:  □ Alpagreinanefndar □ Skíðagöngunefndar   □ Snjóbrettanefnd □ Allsherjanefnd 

                                  Afgreiðsla:             □ Samþykkt     □ Fellt    

 

 

ÞINGSKJAL nr. 3 
 

Tillaga að breytingu á lögum SKÍ  
Flutningsaðili: Stjórn SKÍ 

 
Lagabreytingar sem kynntar voru á haustfundi 5.október 2018.  
 
Var: 
6. grein 

Skíðaþing hefur æðsta vald um málefni SKÍ. ÍSÍ skal staðfesta samþykktir þess um 
sérgreinamálefni, enda brjóti þær ekki í bága við lög ÍSÍ og FIS. Hvert aðildarfélag getur sent 
fjóra fulltrúa á skíðaþing en fær úthlutað atkvæðum á skíðaþing eftir iðkendafjölda sínum, 
þannig að fyrir: (tafla óbreytt). 
 

Verður: 
6. grein 

Skíðaþing hefur æðsta vald um málefni SKÍ. ÍSÍ skal staðfesta samþykktir þess um 
sérgreinamálefni, enda brjóti þær ekki í bága við lög ÍSÍ og FIS. Hvert aðildarfélag getur sent 
fjóra fulltrúa á skíðaþing en fær úthlutað atkvæðum á skíðaþing eftir skráðum iðkendafjölda 
sínum, þannig að fyrir: (tafla óbreytt). 
_________________________________________________________________________ 
 

Var: 
8. grein – Störf skíðaþings eru:  

17. Skíðamóti Íslands og Unglingameistaramóti Íslands ráðstafað til næstu tveggja ára. 
 

Verður:  
8. grein – Störf skíðaþings eru:  
 17. Skíðamóti Íslands, Unglingameistaramóti Íslands og Snjóbrettamóti Íslands 
ráðstafað til næstu tveggja ára. 
__________________________________________________________________________ 
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Var: 
10.grein – Stjórn SKÍ 
Stjórn SKÍ skipa sjö manns sem kosnir eru á Skíðaþingi til tveggja ára.  
Skipan og hlutverk stjórnar skal vera eftirfarandi:  
     1. Formaður sem kosinn er sérstaklega  
         Aðrir stjórnarmenn skipta með sér verkum sem hér segir:  
     2. Varaformaður  
     3. Ritari  
     4. Gjaldkeri  
     5. Meðstjórnandi  
Kjósa skal fyrsta, annan og þriðja varamann til tveggja ára og skulu þeir taka sæti í stjórn 
í sömu röð og þeir eru kosnir. Taki varamaður sæti í  stjórn í stað aðalmanns skal hann 
sitja út kjörtímabilið.  

Verður: 
10. grein – Stjórn SKÍ 
Stjórn SKÍ skipa sjö manns sem kosnir eru á Skíðaþingi til tveggja ára.  
Skipan og hlutverk stjórnar skal vera eftirfarandi:  
     1. Formaður sem kosinn er sérstaklega  
     2. Formaður alpagreinanefndar sem kosinn er sérstaklega 
     3. Formaður skíðagöngunefndar sem kosinn er sérstaklega 
     4. Formaður snjóbrettanefndar sem kosinn er sérstaklega 
     5. Þrír meðstjórnendur kosnir sem skipta með sér verkum sem hér segir: 
Varaformaður, ritari og gjaldkeri. 
     6. Kjósa skal fyrsta, annan og þriðja varamann til tveggja ára og skulu þeir taka sæti í 
stjórn í sömu röð og þeir eru kosnir. Taki varamaður sæti í stjórn í stað aðalmanns skal hann 
sitja út kjörtímabilið.  

Stjórn SKÍ skal skipa þrjár þriggja manna fastanefndir þar sem formaður hverrar 
nefndar er kosinn sérstaklega og situr í stjórn. Tveir nefndarmenn eru því tilnefndir af 
stjórn. Þessar nefndir eru:  

1. Alpagreinanefnd 

2. Skíðagöngunefnd 

3. Snjóbrettanefnd 

Þessar nefndir skipta með sér verkum og starfa eftir fjárhagsáætlun og erindisbréfi frá 
stjórn SKÍ. 

__________________________________________________________________________ 
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Var: 
8. grein – Störf skíðaþings eru: 
16. Kosningar samkvæmt tillögu kjörnefndar: 
c. Kosning fjögurra manna í fastanefndir til tveggja ára og einn tilnefndur af stjórn sem 
jafnframt er formaður nefndarinnar. 
               1. Alpagreinanefnd  
               2. Skíðagöngunefnd  
               3. Snjóbrettanefnd 

d. Kosning tveggja manna í fastanefndir til tveggja ára og einn tilnefndur af stjórn sem 
jafnframt er formaður nefndarinnar.  
               4. Aganefnd 
               5. Laga- og reglugerðarnefnd  

Verður:  
8. grein – Störf skíðaþings eru: 
16. Kosningar samkvæmt tillögu kjörnefndar: 
c. Kosning fjögurra manna í fastanefndir til tveggja ára og einn tilnefndur af stjórn sem 
jafnframt er formaður nefndarinnar. 
               1. Alpagreinanefnd  
               2. Skíðagöngunefnd  
               3. Snjóbrettanefnd 

c. Kosning tveggja manna í fastanefndir til tveggja ára og einn tilnefndur af stjórn sem 
jafnframt er formaður nefndarinnar.  
               1. Aganefnd 
               2. Laga- og reglugerðarnefnd 
__________________________________________________________________________

Var: 
12. grein 
Stjórn SKÍ skal á hverju hausti boða formenn aðildarfélaga ásamt öðrum fulltrúum til 
formannafundar. Verkefni fundarins er að kynna mótaskrá, fara yfir samþykktir síðasta 
skíðaþings og undirbúa starf komandi vetrar. Ennfremur skal formannafundur taka til 
umfjöllunar tillögur um breytingar á lögum sem leggja á fyrir næsta skíðaþing. Á því ári sem 
ekki er skíðaþing skal stjórn SKÍ boða til málþings um stöðu og málefni skíða- og 
snjóbrettaíþróttarinnar. Á formannafundi og ársfundi má gera reglugerðabreytingar, með 
samþykki nýrra reglugerða eða með breytingum á eldri reglugerðum, en breytingartillögur 
skulu berast stjórn SKÍ að lágmarki tveim vikum fyrir fund. Við kosningu um 
reglugerðabreytingar skal atkvæðafjöldi vera sá sami og á skíðaþingi skv. 6.grein. 

Verður: 
12. grein 
Stjórn SKÍ skal á hverju hausti boða formenn aðildarfélaga ásamt öðrum fulltrúum til 
haustfundar. Tilgangur fundarins og verkefni er að kynna mótaskrá, fara yfir samþykktir 
síðasta skíðaþings, kynna og ræða undirbúning starf komandi vetrar. Ennfremur skal stillt 
upp málstofum til að ræða áhugaverð málefni einstakra greina og eða skíða- og 
snjóbrettaíþróttarinnar. Ennfremur skal haustfundur taka til umfjöllunar tillögur um breytingar 
á lögum sem leggja á fyrir næsta skíðaþing. Á haustfundi má gera reglugerðarbreytingar, með 
samþykki nýrra reglugerða eða með breytingum á eldri reglugerðum, en breytingartillögur 
skulu berast stjórn SKÍ að lágmarki tveim vikum fyrir fund. Við kosningu um 
reglugerðabreytingar skal atkvæðafjöldi vera sá sami og á skíðaþingi skv. 6.grein. 
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Rökstuðningur:  

1. Viðbót á orðinu „skráðum“ til að tilgreina betur hvaða iðkendur þetta eru. 
2. Bæta við að Snjóbrettamóti Íslands sé úthlutað á Skíðaþingi til tveggja ára eins og 

annarra stærri mót. 
3. Breyting á kosningu í stjórn og fagnefndir sem kynnt var á haustfundi SKÍ í október 

2018. Fagnefndirnar þrjár verða þriggja manna í stað fimma manna ásamt því að 
nefndin sé skipuð en ekki kosin. Að sama skapi verður sú breyting að kosið er 
sérstaklega um formenn allra þriggja fagnefnda. Áfram er kosið um formann stjórnar 
sér en einungis kosið um þrjá meðstjórnendur í stað sex eins og er í dag. Stjórn SKÍ 
telur betri lausn að gera þessar breytingar í ljósi þess að erfitt hefur reynst að manna 
fagnefndir ásamt því að undanfarin fjögur ár hafa nokkrir aðilar hætt í 
fagnefndunum.  

4. Breyting á störfum Skíðaþings í takt við breytingu á stjórn og fagnefndum. 
5. Uppfærsla á texta um haustfund til að skerpa á tilgangi hans. 


