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1. Fundarsetning  
Guðjón Helgason formaður félagsins setti fundinn klukkan 18.00 og bauð fundargesti velkomna 
til fundarins. Lagði hann til að Jóna Dís Bragadóttir yrði kjörin fundarstjóri og Ester 
Sveinbjarnardóttur fundarritara, þessar tillögur voru samþykktar með lófaklappi. Fundarstjóri 
þakkaði traustið og lýsti eftir athugasemdum við boðun fundarins, engar athugasemdir bárust og 
skoðast fundurinn rétt boðaður.  
 
2. Skýrsla formanns.  
Guðjón Helgason las skýrslu formanns fyrir starfsárið 2014-2015 sem lá frammi á fundinum í 
ársskýrslu félagsins. Kom m.a. fram í máli hans að aðalstjórn hafi fundað 13 sinnum á tímabilinu 
og formannafundir hafi verið 4 talsins. Ákveðið var að fækka formannafundum og halda frekar 
sérstaka deildarfundi með starfsmönnum og fulltrúum aðalstjórnar þar sem farið var yfir stöðu 
deilda og innra starf þeirra.  Aðalstjórn afskrifaði 69% af gömlum skuldum á milli deilda  við 
aðalstjórn, var þetta leiðrétting vegna reksturs fyrri ára.  Vinnuhópar voru stofnaðir á tímabilinu, 
bæði mannvirkjanefnd og búninganefnd, sem skiluðu mjög góðu starfi.  Einnig er fulltrúi félagsins 
Óli Valur Steindórsson í vinnuhóp bæjarins sem skoðar möguleika á fjölnota íþróttahúsi í 
Mosfellsbæ.  Allar deildir flokkaíþrótta eru nú í samskonar keppnisbúningi í keppnum sem félagið 
tekur þátt í sem ekki hefur náðst áður.  Á árinu æfðu rúmlega eitt þúsund börn og unglingar með 
félaginu auk sjö meistaraflokka í flokkaíþróttum. Því þurfti að koma æfingum um 1.600 iðkenda 
fyrir í þeim sölum og völlum sem eru að Varmá og í Íþróttamiðstöðinni Lágafelli.   
Sl. haust var tekið í notkun fjölnota íþróttahús sem hýsir fimleika og bardagaíþróttir félagsins. 
Sjálfboðaliðar sem eru virkir í starfi fyrir félagið og deildir voru a.m.k. 450 talsins. Á launaskrá 
félagsins voru á síðasta ári rúmlega 100 manns í mismiklum stöðugildum.  Afturelding átti fjölda 
iðkanda á afrekspöllum og í landsliðshópum.  Að lokum þakkaði formaður styrktaraðilum, 
sjálfboðaliðum, iðkendum og starfsmönnum félagsins fyrir gott samstarf. 
  

Fundarstjóri spurði hvort fundarmenn hefðu athugasemdir um skýrslu stjórnar, sem engin var 

og var hún samþykkt einhljóða. 

 

3. Ársreikningar 2013.  
Hekla Klemenzdóttir gjaldkeri aðalstjórnar kynnti ársreikninga félagsins sem birtir eru í ársskýrslu 
félagsins.   
Niðurstöðutölur eru:  
Rekstrartekjur     227.586.731 kr. 
Rekstrargjöld     232.583.899 kr. 
Tap án fjármagnsliða        4.997.168 kr. 
Fjármunatekur og fjármunagjöld           90.740  kr. 
Tap ársins         4.906.428 kr. 



Efnahagsreikningur:  
Eignir samtals       13.795.141 kr. 
Skuldir og eigið fé      13.795.141 kr. 
 
Fundarstjóri gaf orðið laust til umræðu um skýrslu formanns og ársreikninga. Inga Lilja 
Lárusdóttir spurði um launagreiðslur um áramót, en þau voru greidd 31.12.2014.  Guðrún 
Einarsdóttir spurði hvort eðlilegt væri að svona mikil staðgreiðsla væri ógreidd.  Hekla sagði þetta 
eðlilega upphæð sem veltur á milli mánaða en aðalstjórn greiðir öll launatengdgjöld félagsins. 
Þórdís  spurði um áhættufjármuni 50.000 kr.  Hekla sagði þetta vera eignarhlut aðalstjórnar í 
Heilsuvin. 
Fundarstjóri bar reikningana upp til samþykktar og voru þeir samþykktir einróma.  
 
4. Fjárhagsáætlun 2014.  
Indriði Jósafatsson framkvæmdastjóri félagsins kynnti fjárhagsáætlun. Gert er ráð fyrir tekjum 
upp á kr. 246.233.300 og gjöldum upp á kr. 246.233.300. Fjárhagsáætlun er birt í ársskýrslu 
félagsins. 
 
Fundarstjóri gaf orðið laust vegna fjárhagsáætlunarinnar.  
 
Inga Lilja spurði hvernig styrkur til deildanna er reiknaður, Indriði svaraði að þeir færu eftir 
iðkendafjölda til yngriflokka. 
Grétar Eggertsson (blaki) spyr:  Fræðslustyrkur fer lækkandi,við fengum styrk til að klára 
heilsueflandi verkefni.  Síðan er verið að fá upplýsingar um fræðsluerindi sem eru í boði. 
Framkvæmdastjóri tók undir að Afturelding þurfi að sinna þessum málaflokki betur. 
 
Fundarstjóri bar fjárhagsáætlun upp til atkvæða og var hún samþykkt samhljóða.  
 
5. Lagabreytingar. Fyrir fundinum lágu tillögur um sex lagabreytingar. Fyrsta tillagan um 
breytingu á 7. grein laga félagsins varðandi frest til að skila inn framboðum til stjórnarsetu.  

Í stað núverandi 4. setningar í 7. grein: .  Í fundarboði skal tilkynna hvenær frestur til að skila 
inn framboðum til stjórnarsetu og tillögum til lagabreytinga rennur út. 
Kæmi:  
Frestur til að leggja inn framboð til stjórnarsetu og tillögum að lagabreytingum skal vera 15. febrúar.  

 
Opnað var fyrir umræður.  Spurt var um af hverju þessi dagsetning var valin. Hekla svaraði að það 

væri til að tryggja að  veittur yrði mánaðarfrestur á fyrri dagsetningunni.  Hallur Birgisson ætlar ekki 

að samþykkja þessa tillögu hélt að þetta myndi ekki virka (í miklum önnum innan deilda myndu allir 

gleyma að taka tillit til frestsins). Tveggja vikna frestur fyrir fundinn hefur verið til staðar og vill hann 

að frestur sé boðaður í fundarboði til aðalfundar eins og verið hefur.  Vill að þetta verði lagað og lagt 

fram á næsta fundi að ári.  Inga Lilja vill að þetta sé í aðalfundafundarboði.  Grétar vill 

breytingartillögu að það verði lagt til að frestur til fundarboðs verði  4 vikur.   

Grétar Eggertsson tekur undir að fólk gæti gleymt.  Guðrún Kristín Einarsdóttir vill að það komi 

áminning um að lagabreytingar þurfa að berast á réttum tíma.  Rætt var um þessar breytingar fram 

og til baka.  Svo kom formleg tillaga að breytingu frá Emil Viðari Eyþórssyni:  Er hægt að boða til 

aðalfundar með 4 vikna fyrirvara (EVE).   SRM finnst eðlilegt að það komi fram hvenær frestur til að 

skila inn tillögum til lagabreytinga þurfi að berast 2 vikum fyrir boðaðan aðalfund. 

EVE setur fram breytingartillögu  „að boðað sé til aðalfundar með 4 vikna fyrirvara. 



Hekla segir að þessi grein hangi við að 26.grein þar sem frestur til að koma með breytingar sé of 

skammur.  Emil bendir á að það sé mjög skammur tími til að breyta lögum sé frestur aðeins 2. vikur. 

Greinin yrði í heild sinni svona eftir breytingar: 
7. grein. 

Aðalfundur félagsins, fundartími og boðun.  

 

Aðalfundur félagsins skal haldinn á tímabilinu 15. mars til 15. apríl ár hvert. Fundarboð skal auglýsa 

opinberlega með fjögurra vikna fyrirvara.  Frestur til að leggja inn framboð til stjórnarsetu og tillögum 

að lagabreytingum skal vera innan 4 vikna frá dagsetningu aðalfundarboðs.  Aðalfundurinn telst 

lögmætur, ef löglega er til hans boðað. 

Breytingartillagan var lögð fyrir fundinn og samþykkt einróma. 

Önnur tillagan um breytingu á 14. grein laga félagsins varðandi hlutverk endurskoðenda og 

framkvæmdastjóra. 

Í stað núverandi 7. setningar í 14. grein Aðalstjórn setur reglur um fjárreiður og meðferð fjármuna, 

hefur eftirlit með fjárhag deilda og annarra starfseininga félagsins og gerir samstæðureikning fyrir 

félagið sem endurskoðaður er af endurskoðendum félagsins.  

Í stað núverandi 9. setningar í 14. grein Hann framkvæmir ákvarðanir aðalstjórnar og stýrir 

skrifstofu félagsins. 

Kæmi:  
7. setning í 14. grein.  Aðalstjórn setur reglur um fjárreiður og meðferð fjármuna, hefur eftirlit með 

fjárhag deilda og annarra starfseininga félagsins og gerir samstæðureikning fyrir félagið sem yfirfarnir 

eru af skoðunarmönnum félagsins.  Aðalstjórn hefur heimild til að ráða framkvæmdastjóra og aðra 

starfsmenn aðalstjórnar félagsins.  Og í  9. setningu í 14. grein  kæmi:   Starfsmenn framkvæma  

ákvarðanir aðalstjórnar og framkvæmdastjóri stýrir skrifstofu félagsins. 

Fundarstjóri opnar fyrir umræður.  Inga Lilja  spurði hvort þegar talað væri um aðra starfsmenn 
aðalstjórnar hvort þar væru undir þjálfarar og fl. hvort það þyrfti ekki að koma skýrt fram að hér væri 
um að ræða starfsmenn skrifstofu Aftureldingar.,  Helga J.  Vill að þarna standi framkvæmdastjóri og 
starfsmenn . Sigurður Rúnar lagði til að þarna stæði „ Aðalstjórn hefur heimild til að ráða 
framkvæmdarstjóra og starfsmenn skrifstofu til að framkvæma ákvarðanir aðalstjórnar.“ 
Hekla lagði fram breytinga tillögu.  „Framkvæmdarstjóri og starfsmenn framkvæma „ 
Gengið til atkvæða greiðslu, hún samþykkt samróma 
 
Greinin yrði í heild sinnu svona eftir breytingar tillöguna: 
14. grein. 

Verkefni aðalstjórnar. 

Aðalstjórn félagsins ber að efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess í hvívetna. Hún hefur 
umráðarétt yfir eignum félagsins og markar stefnu þess á milli aðalfunda. Aðalstjórn skipar alla 
trúnaðarmenn félagsins í nefndir og ráð innan íþróttahreyfingarinnar sem félagið er aðili að. Þá skipar 
aðalstjórn fulltrúa á öll þing sem félagið á fulltrúa á. Aðalstjórn er heimilt að skipa nefndir til 
ákveðinna verkefna enda starfi þær á vegum aðalstjórnar og á hennar ábyrgð. Aðalstjórn setur reglur 
um fjárreiður og meðferð fjármuna, hefur eftirlit með fjárhag deilda og annarra starfseininga 
félagsins og gerir samstæðureikning fyrir félagið sem yfirfarnir eru af skoðunarmönnum félagsins. 
Aðalstjórn annast samskipti félagsins við stjórnvöld og önnur samtök með mál sem varða félagið allt 
þ.m.t. fjármál og aðstöðumál. Aðalstjórn hefur heimild til að ráða framkvæmdastjóra og aðra 



starfsmenn aðalstjórnar félagsins.  Framkvæmdarstjóri og starfsmenn framkvæma  ákvarðanir 
aðalstjórnar og framkvæmdastjóri stýrir skrifstofu félagsins. Þeir skulu í starfi sínu kappkosta að hafa 
samráð við deildir félagsins og aðstoða þær eftir föngum í starfi sínu.  
 

Þriðja tillagan um breytingu á 17. grein laga félagsins viðbótargrein varðandi skil á ársreikningum 

deilda til aðalstjórnar. 

Kæmi:  

Í lok greinar „Hafi deild ekki skilað ársreikningi 2 ár í röð, hefur aðalstjórn heimild til að leggja til, að 
hún verði lögð niður, og skal það lagt fyrir aðalfund félagsins.“ 
 
Fundarstjóri kallaði eftir áliti fundarmanna. 
 
Sigurður Rúnar vildi fá að vita afhverju er hægt að trassa ársreikning í 2. ár. Hekla vill gefa svigrúm, að 
nýir aðilar þurfi tíma til að lagfæra. 
EVE spyr afhverju skil á ársreikningi, (Hekla til að vita hvort starfsemi er í gangi).  Nýtt fólk í stjórnum 
þarf meiri tíma. 
Helga Jóhannesdóttir vill hafa þetta sér grein í lögunum ekki undir liðnum stofnun deilda.   
Gunna Stína benti á að skrifstofa færi bókhald og gerir ársreikninga fyrir allar deildir, svo það væri 
ekki mælikvarði á virkni deilanna, heldur bæri að skoða hvort haldinn sé aðalfundur , það væri meira 
marktækt.  Í dag gerir skrifstofan alla ársreikninga.  Tillaga að koma með að bæta inn aðalfund.Sumar 
deildir mæta aldrei og halda ekki aðalfundi og detta samt inn í styrkjadæmi. 
Óli Valur vill að aðalstjórn geti skapað sér tækifæri til að grípa inní sé ekki skilað inn fjárhagsáætlun, 
eða ekki haldinn aðalfundur. 
Emil Viðar spurði hvort það væri skilgreint í lögum félagsins skilgreining á hvað það er að skila inn 
ársreikningi. 
Vilborg J. segir að starfsreglan er sú að ef reikningur er ekki samþykktur af gjaldkera þá heldur bókari 
áfram með ársreikninginn. 
Valdimar Leó spyr hvort lögin fjalli um skyldur deilda, hvort hægt væri að setja breytinga greinina þar 
inn. 
Breytingatillaga var borin fram . Hafi deild ekki tvö ár í röð haldið aðalfund og skilað inn 
fjárhagsáætlun, hefur aðalstjórn heimild til að leggja til, að hún verði lögð niður, og skal það lagt fyrir 
aðalfund félagsins.    
 
Greinin yrði í heild sinnu svona eftir breytingar: 
 

17.grein.  Stofnun nýrra deilda. 
 Eftirfarandi deildir starfa innan félagsins :  

 

-Badmintondeild.  
-Blakdeild.  
-Fimleikadeild.  
-Frjálsíþróttadeild. 
-Handknattleiksdeild.  
-Karatedeild.  
-Knattspyrnudeild. 
-Körfuknattleiksdeild. 
-Sunddeild.  
-Taekwondodeild 

 
Komi fram óskir meðal félagsmanna um stofnun nýrra deilda innan félagsins skal aðalstjórn taka þær 
til athugunar og leggja fyrir næsta aðalfund. Samþykki aðalfundurinn stofnun nýrrar deildar skal 
aðalstjórn sjá um undirbúning að stofnfundi. Til útgjalda sem ekki eru samningsbundin eða leiða af 



samþykki aðalstjórnar félagsins má ekki stofna nema til komi samþykki aðalstjórnar. Hafi deild ekki 
tvö ár í röð haldið aðalfund og skilað inn fjárhagsáætlun, hefur aðalstjórn heimild til að leggja til, að 
hún verði lögð niður, og skal það lagt fyrir aðalfund félagsins. 
 
Gengið til atkvæða, allir samþykkir breytingatillögunni. 
 

 

Fjórða tillagan um breytingu á 21. grein laga félagsins varðandi fundi aðalstjórnar og formanna 

deilda. 

Í stað núverandi fyrstu setningar í 21. grein:  Halda skal minnst sex sameiginlega fundi aðalstjórnar 
og formanna deilda eða fulltrúa þeirra á ári. 
 

Kæmi: 
Halda skal sameiginlega fundi aðalstjórnar og formanna deilda eða fulltrúa þeirra, eftir því sem þurfa 
þykir, þó eigi sjaldnar en þrisvar á ári. 
 
Fundarstjóri ber tillöguna undir fundinn: 
Gunna Stína, finnst of lítið að hafa 3 formannafundi ári,finnst lágmark að hafa þá 4.   Gunna Stína vill 
leggja fram breytinga tillögu  að þeir verði eigi færri en fjórir á ári. 
 
 
Greinin yrði í heild sinni svona eftir breytingar: 

 
21. grein.  

Formannafundir.  
Halda skal sameiginlega fundi aðalstjórnar og formanna deilda eða fulltrúa þeirra, eftir því sem þurfa 
þykir, þó eigi sjaldnar en fjórum sinnum á ári. Verkefni þessara funda er að samræma starfsemi 
félagsins og vera aðalstjórn til ráðgjafar um málefni félagsins. Fulltrúar deilda gefa yfirlit yfir starfsemi 
sinna deilda á formannafundum. Fjárskuldbindingar aðalstjórnar utan fjárhagsáætlunar skulu lagðar 
fyrir til samþykktar á formannafundi. Jafn atkvæðisréttur, málfrelsi og tillögufrelsi er á 
formannafundum.  
 
Þessi grein var samþykkt óbreytt.   
 
 

Fimmta tillagan um breytingu á 26. grein laga félagsins varðandi tilkynningar á lagabreytingum 

fyrir aðalfund. 

Í stað núverandi þriðju setningar í 26. grein: 
 

Tillögur til lagabreytinga skulu tilkynntar með aðalfundarboðinu og skulu þær liggja frammi hjá 
aðalstjórn félagsins eigi skemur en 7 dögum fyrir aðalfund félagsins. 

Kæmi: 
Tillögur til lagabreytinga skulu tilkynntar eigi síðar en 15.  febrúar. 

 
Þessi grein var löguð af Heklu í samræmi við fyrri breytingar á 7. grein. 
 

Greinin yrði í heild sinni svona eftir breytingar: 
 

26. grein.  

Lagabreytingar.  



Lögum þessum má ekki breyta nema á aðalfundi félagsins og þarf til þess samþykki 2/3 hluta 
atkvæðisbærra fundarmanna, sbr. 10. grein. Tillögur til lagabreytinga skulu tilkynntar innan tveggja 
vikna frá fundarboði aðalfundar.  
 
Borið undir atkvæði, samþykkt samróma. 
 
 

Sjötta tillagan um breytingu á 27. grein laga félagsins varðandi gildistöku breyttra laga. 

Í stað 27. mars 2014  kæmi 25. mars 2015. 
 

Greinin yrði í heild sinni svona eftir breytingar: 
 

27. grein. 

Gildistaka. 

Lög þessi öðlast gildi á aðalfundi þann 25. mars 2015 og jafnframt eru úr gildi felld öll eldri lög 

félagsins.  
 

Borið undir fundinn, samþykkt samhljóma. 

 

Lögin eru lögð fram í heild sinni.  Samþykkt einróma. 

 

Hlé var gert á fundinum, boðið var uppá veitingar og spilaði Bjarki Snær Magnússon nokkur lög 
á gítar. 
 
6. Heiðursviðurkenningar  
Formaður og framkvæmdastjóri afhentu brons- silfur- og gullmerki félagsins.  
Brons:  
Dagný Kristinsdóttir badmintondeild 
Ellen Rut Ingimundardóttir taekwondodeild 
Ingólfur Garðarsson knattspyrnudeild 
Jón Þór Eyjólfsson knattspyrnudeild 
Jónas Aðalsteinsson sunddeild 
Kjartan Óskarsson knattspyrnudeild 
Richard Már Jónsson taekwondodeild 
Sigurður Rúnar Magnússon knattspyrnudeild 
Valdimar Leó Friðriksson aðalstjórn 
Þórey Björk Einarsdóttir blakdeild 
 
Silfur: 
Auður Gunnarsdóttir aðalstjórn 
Bjarki Már Sverrisson knattspyrnudeild 
Emil Viðar Eyþórsson knattspyrnudeild 
Friðrik Már Gunnarsson knattspyrnudeild 
Geirarður Long knattspyrnudeild 
Gylfi Dýrmundsson, knattspyrnudeild 
Halldóra Björnsdóttir knattspyrnueild 
Hekla Klemenzdóttir aðalstjórn 
Sigurbjörn Grétar Eggertsson blakdeild 
 
Gull: 
Guðjón Helgason aðalstjórn 



 
 
6. Kosningar.  
Fundarstjóri þakkaði fráfarandi stjórnarmönnum Guðjóni, Auði og Heklu fyrir vel unnin störf. 
Fundarstjóra hafði borist eitt framboð til formanns frá Dagnýju Kristinsdóttur. Fleiri framboð 
bárust ekki og skoðast Dagný Kristinsdóttir rétt kjörin formaður Ungmennafélagsins 
Aftureldingar til eins árs.  
Aðalmenn til tveggja ára voru kjörnir Birna Kristín Jónsdóttir og Anna Sigurðardóttir sem var 
kjörinn varamaður í fyrra til tveggja ára. Varamaður til næstu tveggja ára voru kjörnir Einar 
Grétarsson og  Ólafur Thoroddsen. 
Áfram sitja í stjórn; Eymundur Sigurðsson og Geirarður Long en þeir voru kjörnir árið 2014 til 
tveggja ára. 
Skoðunarmenn reikninga voru kjörin Helga Jóhannesdóttir og Valdimar L. Friðriksson. 
Skoðunarmaður deilda var kjörinn Valdimar L. Friðriksson.  
 
8. Önnur mál.  
Hekla Klemenzdóttir tók til máls varðandi milliuppgjör sem gert var árið 2014 að ósk nokkurra 
deilda innan félags og var haldið að myndi flýta fyrir áramótauppgjöri, en lítil viðbrögð voru hjá 
deildum og ekki komið með athugasemdir fyrr en í lokauppgjöri.  Ef deildir viljið hafa þetta 
fyrirkomulag áfram þá þurfa stjórnarmenn að taka þátt í þessu með skrifstofu og aðalstjórn.  
Þakkar fyrir tímann sem hún er búin að vinna með Aftureldingu og  þakkar samstarfið. 
 
Valdimar Leó : sem félagsmaður þakkar fyrir skýrslu, breyting sl. 2 ja. ára til bóta í bókhaldi.  
Hann segir Uppskeruhátíð fyrir alla, þykir vænt um hátíðina og fannst hún vængbrotin og er ekki 
viss um að iðkendur hafi ekki gert sér grein fyrir því að þeir væru ekki með.  Ef það á að breyta þá 
þarf að upplýsa alla um breytinganar. 
Hann talaði fyrir munn UMSK og óskaði til hamingju með viðurkenningar. Hann hefur séð fundi 
hjá Aftureldingu fara yfir 90 og yfir 100, ef fáir koma þá eru menn sáttir eins og nú.  Hann benti á 
að í Garðabæ eru menn að byggja knattspyrnuhöll samkvæmt aðalskipulagi og deiliskipulag í 
bænum.  En þar sem forráðamenn íþróttamála hafa ekki fylgst nógu vel með þá hentar 
staðsetningin ekki íþróttafólkinu.  Þess vegna þarf Afurelding að fylgjast vel með 
deiliskipulagsmálum svo ekki gleymist að gera ráð fyrir íþróttaiðkun í hjarta byggingana.  Hann 
býður nýjum stjórnum að hafa samband við UMSK, þar er starfsemi sem nýtist vel í starfinu og ef 
menn vilja eitthvað þá er UMSK tilbúnir aðkoma á móts við félaga (sbr. Skólahreysti) byrjaði hjá 
UMSK, hefur upplýsingar um sjóði og fl. sem hægt er að leita til.  Þakkar fyrir góðan fund. 

Gunna Stína steig í pontu og óskaði nýkjörnu aðalstjórnarfólki til hamingju með kjörið og þakkaði 
Guðjóni, Heklu og Auði fyrir samstarfið.   Blakdeildin er á mikilli siglingu  og urðu bæði 
deildarmeistarar 2014 og Íslandsmeistarar.  Mosfellsbær hefur veitt verðlaun fyrir svona 
árangur  en hefur ekki gert það síðan þeir hækkuðu afreksstyrkinn til meistaraflokka félagsins 
sem aðalstjórn skiptir niður á deildirnar.  

Afreksstyrkur er nú 15. milljónir  og vill Gunna Stína beina því til nýrrar aðalstjórnar að  leggja 
fyrir hluta af afreksstyrknum  sem  yrði veittur til meistaraflokkanna til að umbuna þeim liðum 
innan félagsins þegar titlar á við Bikarmeistaratitil og Íslandsmeistaratitil vinnast í félaginu.  Hún 
vill leggja til við nýja stjórn að   1.000.000 kr styrkur í afrekssjóð verði notað til að hygla 
Deildarmeistara- og Íslandsmeisturum.  Vill sjá sér umbun fyrir Íslandsmeistaratitla, því að það er 
óumdeilanlegt að svona titlar skipta máli fyrir uppbygginguna því það er mjög hvetjandi að eiga 
flott lið sem hægt er að státa sig af og yngri iðkendur vilja vera partur af síðar meir.   Nú þegar er 
mfl. kvenna í úrvalsdeild orðin Deildarmeistari og Bikarmeistari auk þess sem 1. deildar lið 



kvenna er að spila úrslitaleik í kvöld um Deildarmeistaratitilinn í 1. deild og því gæti farið svo að 
við ættum 2 lið í úrvalsdeild kvenna á næstu leiktíð. 

Reglugerð  sem samþykkt var á aðalstjórnarfundi og sem aðalstjórn sendi út nýlega er henni ekki 
að skapi og vill að þetta sé rætt á formannafundium áður en formleg ákvörðun er tekin. Þetta er 
ekta mál til að taka upp á formannafundum og komast að sameiginlegri niðurstöðu.  Hún vill hafa 
áhrif og vill jafnframt lýðræði. Þess vegna býður fólk sig fram í sjálfboðaliðsstörfin. Svona 
vinnubrögð eru til þess fallin að letja sjálfboðaliðana en ekki hvetja, þar sem allar ákvarðanir eru 
teknar af skrifstofu eða einhliða af aðalstjórn en ekki af félagsmönnum sjálfum.  

Reglugerð sem var samþykkt á aðalstjórnarfundi þann 5. mars er ekki framkvæmanleg  þar sem 
fundargerðin barst ekki nægilega snemma til að hægt væri að taka það upp á aðalfundi 
blakdeildarinnar  t.d. og því ekki hægt að kjósa í þau embætti sem aðalstjórn vill að gert sé, sem 
sagt að varaformanni sé bætt við í allar stjórnir,  hélt alltaf að ritari gegndi varaformannsembætti 
innan stjórnar.   Í litlum deildum er það oft svo að sama fólk fæst í störfin innan deildarinnar, og 
t.d. innan blakdeildar eru margir foreldrar einnig iðkendur og því erfitt að skylda deildina til þess 
að formenn ráða séu ekki í öðrum ráðum innan deildarinnar.  Fundargerð aðalstjórnar með 
þessum breytingum barst 13. mars en aðalfundur Blakdeildar var t.d. 12. mars. Í fundargerðinni 
stóð að ný reglugerð tæki gildi 5. mars. 

Einnig bendir hún á að í 7.gr. laga ÍSÍ er beint þeim tillmælum til íþróttafélaga að barna og 
unglingadeildir eiga að vera  fjárhagslega sjálfstæðar, og vill meina að þetta sé óþarfi, eru 
einhverjar deildir að vinna svona?  

Sigurður Rúnar byrjaði á að þakka aðalstjórn fyrir vel unnin störf og óskaði nýkjörnum 
stjórnarmönnum velfarnaðar í störfum sínum.  Hann vill að Afturelding bjóði börnum í Mosfellsbæ 
upp á það besta sem völ er á og hefur lagt áherslu á það í starfi sínu fyrir bur Knattspyrnudeild þar 
sem hann hefur gegnt starfi gjaldkera í tvo ár. Mikið hefur áunnist á þeim tíma. Lögð hefur verið 
áhersla á að laga skráningar og innheimtu og að bæta kerfi félagsins til að svo mætti verða. Áhersla 
hefur verið lögð á að gera foreldra í auknum mæli ábyrga fyrir skráningu og greiðslu með 
sjálfsafgreiðslulausnum sem hafa skilað bættum árangri og auðveldað störf gjaldkera til muna. 
 
SRM vakti athygli á að starf gjaldkera væri umfangsmikið og krefjandi og þyrfti mikla yfirlegu ef vel 
ætti að vera. Nú stunduðu yfir 1.000 börn íþróttir hjá félaginu og gætu hæglega orðið um 1.500 innan 
fárra ára. Nokkrar deildir væru nú þegar stórar og í vexti með 250 - 400 bur iðkendur hver. SRM telur 
umhugsunarefni að svo umfangsmikil starfsemi eigi að vera alfarið á herðum gjaldkera í 
sjálfboðavinnu. Það sé ekki hægt að ganga að því vísu að sjálfboðaliðar hafi þekkingu, tíma og getu til 
að sinna þessu veigamikla starfi svo vel sé og sé það ekki gert geti verið erfitt að koma hlutum í réttan 
farveg. 
 
SRM beinir því til nýkjörinnar stjórnar að vinna við skráningar og innheimtu (viðskiptamannabókhald) 
verði færð inn á skrifstofu félagsins. Það væri fyrirkomulag sem væri vel þekkt hjá fjölda íþróttafélaga 
og hefði gefið góða raun. Þannig væri tryggt að þekking myndi verða til og varðveitast innan 
Aftureldingar, verklag og verkferlar væru samræmd, meðferð frávika væri skilvirk og þjónustustig 
betra. SRM áætlar að vinna við skráningar og innheimtu æfingagjalda sé 60-70% starf fyrir allar tíu 
deildir félagsins og kostnaður áætlaður um 3-5 þús. kr. á hvern ársiðkanda. Mögulega gætu deildir 
keypt þessa þjónustu að hluta eða að fullu af aðalstjórn. Gjaldkerar myndu áfram bera ábyrgð á 
fjárreiðum sinna deilda og gætu sinnt þeim hluta mun betur en áður þar sem álag vegna samskipta 
við forráðamenn myndi minnka stórlega. 
 



Með því að færa rekstrarlega hluta gjaldkerastarfsins, þ.e. daglega umsýslu viðskiptamannabókhalds, 
frá sjálfboðaliðum væri starf þeirra fært nær upruna sínum. Það er að vinna að viðhaldi og vexti 
félagsstarfsins í þágu íþróttasamfélagsins í Mosfellsbæ. 

 
Óli Valur óskaði nýjum stjórnarmönnum til hamingju.  Er sammála Gunnu Stínu með 
reglugerðina, hann vill gjarnan fá að ræða svona breytingar, erfitt að smala sjálboðaliðum vill að 
þetta sé rætt á næsta formannafundi og tekur undir með Sigga með barnastarfið.  Á aðalfundi 
knattspyrnudeildar var óskað eftir að halda aðalfund í október til að nýir félagar geti haft áhrif á 
starfið og setja tóninn fyrir starfið.  Sl. 6 mánuðir eru búnir að fara í að skipuleggja starfið 
framundan. KSÍ samþykkir þetta fyrir sitt leyti.  Biður nýja stjórn að taka þetta fyrir hjá sér. 
 
Hallur Birgisson bendir á Lög og reglugerðir félagsins, Regla nr. 2 um merki og búninga 
Þarna er ekki talað um hvernig búningurinn er (liti og fl).  Það er hvergi sagt hvernig búningarnir 
eru og ekki hvernig varabúningurinn á að vera. Nýtt fólk í stjórn getur ekki vitað hvernig 
búningarnir eiga að vera.  Hann vill að aðalstjórn taki á þessu máli. 
 
Indriði framkvæmdastjóri tók til máls:  Klárlega vantar reglugerð um búninga í lögin og telur að 
þetta sé upplagt verkefni fyrir búninganefnd. 
Bað hann fyrir kveðju frá bæjarstjóra og bæjarfulltrúum sem báðu fyrir kveðju inn á fundinn. 
Indriði hvetur til samvinnu segir að þekking sjálboðaliða er ótrúlegur félagsauður í Aftureldingu. 
T.d. kom Sigurður Rúnar í knattspyrnudeild inn með lagfæringu á innheimtukerfi.  Vilhelmina í 
fimleikadeild er sérfræðingur í heimasíðugerð.  Jóhannes vinnur hjá skattinum og hjálpaði við að 
leggja niður úreltar kennitölur deilda og svona mætti lengi telja. 
Gott samstarf er við UMSK, ÍSÍ og UMFÍ og ræddi hvernig ÍSÍ getur komið að svona málum eins og 
málaferlum félagsins sl. ár. 
Önnur félög að horfa til okkar samstarfs.  Framkvæmdarstjóri er t.d. að fara á Ísafjörð n.k. 
föstudag á málþingi íþróttafélagana fyrir vestan um rekstur og sameiningu félaga og deilda þar. 
 
Fundurinn klappaði fyrir fráfarandi stjórn. 
 
Guðjón fráfarandi formaður þakkaði fyrir samstarfið og óskaði þeim til hamingju sem eru að 
koma nýir inn til starfa hjá Aftureldingu.  Hann ítrekaði það að bæjarfulltrúar og bæjarstjóri 
sendu kveðjur sínar inn á fundinn.   
Hann sagði að reglugerðin hefði komið seint inn og tekur þetta á sig, hann hefur skilning á því að 
deildir eiga erfitt með að  manna stjórnir deilda með þessum hætti, þetta árið en telur að 
deildirnar geti lagfært það fyrir næsta tímabil. Hann sagði að reglugerðin hafi verið gerð til að 
gefa fólki í stjórnum deilda tækifæri til að breyta og skerpa á starfi félagsins.  
Reglugerðarbreytingin hafi verið gert í góðum og heiðarlegum tilgangi. 
Hann vill líka árétta að fólk beri virðingu fyrir samstarfsfólki sínu innan Aftureldingar, almennt yfir 
línuna og beri virðingu fyrir verkum hvors annars. 
 
Dagný Kristinsdóttir þakkaði fyrir traustið og hét því að starfa að heilindum fyrir félagið og gera 
sitt besta. 
 
Fundarstjóri sleit fundi kl. 21.00 
 
Fundargerð ritaði Ester Sveinbjarnardóttir 


