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Viljayfirlýsing  
um samstarf íþróttasambanda í frjálsíþróttum á  

Vesturlandi og nærsvæðum  

(SAMVEST) 
Aðild, skipulag, umsjón 

 
1. Aðilar að viljayfirlýsingu þessari eru Frjálsíþróttafélag Borgarfjarðar fyrir hönd UMSB (UMSB), 

Héraðssamband Snæfellsness og Hnappadalssýslu (HSH), Ungmennasamband Dalamanna og 
N-Breiðfirðinga (UDN), Ungmennafélagið Skipaskagi (USK), Héraðssambandið Hrafnaflóki 
(HHF), Héraðssamband Strandamanna (HSS) og Ungmennafélag Kjalnesinga (UMFK).  
Samstarfsaðilar eru Frjálsíþróttasamband Íslands (FRÍ) og Ungmennafélag Íslands (UMFÍ). 
 

2. Með yfirlýsingunni lýsa aðilarnir því yfir, að þeir  framlengi samstarf sín á milli um 
þróunarverkefni í frjálsum íþróttum á starfssvæðinu, sem undirritað var fyrst í nóvember 
2012 og gilti til 3ja ára.  Jafnframt að samningur um einstök efnisatriði frá 2013 verði 
framlengdur og er hann nú orðinn hluti þessarar viljayfirlýsingar. Viljayfirlýsing þessi gildir frá 
1. janúar 2016 til ársloka 2018 og skal endurskoða fyrir lok gildistímans.  
 

3. Markmið samstarfsins er sem  fyrr; útbreiðsla og efling frjálsra íþrótta: að auka ástundun 
íþróttarinnar og gera hana að aðlaðandi og ánægjulegum kosti fyrir börn og ungmenni á 
samstarfssvæðinu. Samstarf og aukinn áhugi á frjálsíþróttum virki jafnframt sem hvatning til 
að bæta aðstöðu til iðkunar frjálsíþrótta á félagssvæði samstarfsins.   
 

4. Helstu verkefni aðilanna - SAMVEST - eru að:  
a. hvetja til þátttöku í frjálsum íþróttum. Lögð skal sérstök áhersla á að auka hlut barna 

og unglinga í æfingum og keppni, bæði innan svæðis sem og á landsvísu.  
b. standa að og skipuleggja sameiginlegar frjálsíþróttaæfingar aðilanna, innan svæðis 

eða utan, og heimsóknir milli aðila.  
c. standa að og skipuleggja sameiginleg frjálsíþróttamót innan svæðis. 
d. hafa frumkvæði að því að fá utanaðkomandi þjálfara í heimsókn, sömuleiðis 

umsjónarmenn unglinga- og landsliðsmála, fara í heimsóknir til annarra félaga eða 
sambanda og efla tengsl þessara aðila.  

e. hvetja aðstandendur iðkenda til þátttöku í verkefnum SAMVEST. 
f. stuðla að stofnun sameiginlegs keppnisliðs/liða til þátttöku í mótum á landsvísu, t.d. á 

Meistaramótum Íslands og Bikarkeppnum FRÍ í viðeigandi aldursflokkum.   
g. vinna að auknu samstarfi sveitarfélaga innan SAMVEST í frjálsíþróttum og komu 

þeirra að verkefninu eftir atvikum, t.d. með því að leggja til aðstöðu fyrir 
sameiginlegar æfingar og að styðja við verkefnið fjárhagslega. 

h. leita stuðnings og aðstoðar utanaðkomandi aðila við útbreiðslu, æfingar og keppnir. 
i. vera reiðubúin að hvetja og miðla eigin reynslu af þessu samstarfi til annarra 

sambanda eða aðila sem vilja hefja slíkt samstarf.  
j. kynna FRÍ og UMFÍ og fyrir hvað þau standa.  
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5. Stjórnun og hlutverk aðila:  
Til að tryggja skilvirka stjórnun og upplýsingaflæði í verkefninu er eftirfarandi fyrirkomulag 
haft á stjórnun þess:  

a. Hver samningsaðili tilnefnir einn fulltrúa í sameiginlega verkefnisstjórn sem hefur 

yfirumsjón með framkvæmd verkefnisins og tekur helstu ákvarðanir, s.s. um 

verkaskiptingu, meiriháttar fjárhagsmál og fleira.  

Fulltrúar í verkefnisstjórn eru jafnframt tengiliðir sinna sambanda og sjá þeir til þess 

að upplýsingaflæði sé ávallt gott í báðar áttir, milli sambandanna og SamVest 

samstarfsins. 

Samböndin tilnefna aðila sína í upphafi samstarfsins og tilkynna ef breytingar verða af 

þeirra hálfu á samningstímanum. Verkefnisstjórn getur, skv. viljayfirlýsingunni, falið 

einum aðila að hafa umsjón með verkefninu í tiltekinn tíma.  

Á grunni þessa ákvæðis er skipað framkvæmdaráð og verkaskipting höfð skv. því sem 

hér greinir:   

b. Í framkvæmdaráði sitja fjórir fulltrúar sambandanna og koma þeir úr verkefnisstjórn 

(liður a). Samböndin skiptist á að skipa fulltrúana – nýtt ráð er skipað í upphafi hvers 

árs (3ja ára samningstími).  

Hlutverk framkvæmdaráðs er að sjá um framkvæmd viðburða skv. samkomulaginu, 

fjármál viðburða og aðra umsýslu samstarfsins, í umboði verkefnisstjórnar og í 

samráði við starfsmenn sem sjá eftir atvikum um framkvæmd einstakra verkþátta. 

Einnig að annast samskipti við FRÍ og UMFÍ og aðra aðila við framkvæmd samningsins, 

nema verkefnisstjórn ákveði annað.  

 
6. Fjármál  

a. Í janúar 2016 munu aðildarsamböndin sex ræða um mögulegt fast árlegt framlag til 
samstarfsins.  

b. HHF sér um fjármál SAMVEST-samstarfsins og tekur við af HSH sem hefur annast 
þennan þátt sl. 3 ár. M.a. greiðir það reikninga sem til falla vegna mótahalds og 
æfinga og innheimtir hjá samstarfsaðilum þann kostnað sem að þeim snýr. Einnig 
mun HHF, í samráði við framkvæmdaráð SamVest, hafa umsjón með öflun styrkja 
vegna samstarfsins og sinna ýmissi umsýslu skv. beiðni framkvæmdaráðsins.  

c. Fjármunum sem aflað er með styrkjum  vegna samstarfsins skal fyrst varið í að greiða 
kostnað af leigu íþróttahúsnæðis vegna æfinga sem og kostnað vegna gestaþjálfara á 
æfingum Samvest, og síðan til annarra útgjalda eftir því sem fjármunirnir duga.  

d. Verðlaun vegna mótahalds skulu greidd af samstarfsaðilum í samræmi við uppgjör 
mótshalds.  

e. Ferða- og upphaldskostnaður skal greiddur af þátttakendum eða þeirra félögum.  
f. Samstarfið greiðir þátttökugjöld vegna þátttöku liða sem keppa undir merkjum 

SamVest, s.s. í Bikarkeppni FRÍ, en slíkt er þó ætíð háð samþykki framkvæmdaráðs.  
 

7. Starfsáætlun og mælikvarðar  
a. Fyrir hvert starfsár er gerð starfsáætlun um viðburði og framkvæmd þeirra. 

Framkvæmdaráð gerir tillögu að starfsáætlun, í samvinnu við þjálfara á 
starfssvæðinu. Mögulegt er að skipta starfsáætlun eða ákvörðunum innan hennar, 
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niður á vetrar- og sumardagskrá. Hvert aðildarsamband kynnir dagskrána vel á sínu 
svæði.  

b. Tengt starfsáætlunum eru markmið samstarfsins rædd og kynnt út á við, sem og 
mælikvarðar sem verkefnisstjórn og framkvæmdaráð kunna að vilja setja til að mæla 
árangur af samstarfinu.  

c. Framkvæmdaráð gerir einnig tillögu að fjárhagsáætlun fyrir komandi ár, sem lögð er 
fyrri verkefnisstjórn til samþykktar fyrir lok hvers árs. 
 

8. Hlutverk samstarfsaðila 
a. FRÍ styður við þetta verkefni eftir því sem aðstæður krefjast hverju sinni og fellur að 

verksviði sambandsins. Meðal þeirrar aðstoðar sem FRÍ getur veitt, er að aðstoða 
SAMVEST við útvegun þjálfara og/eða annarra gesta á sameiginlegar æfingar, fræðslu 
fyrir þjálfara, iðkendur og aðra sjálfboðaliða eftir því sem kostur er hverju sinni. 

b. UMFÍ styður við þetta verkefni eftir því sem aðstæður krefjast hverju sinni og fellur 
innan verksviðs þess, t.d. með samstarfi um og kynningu á Frjálsíþróttaskóla UMFÍ á 
starfssvæðinu, ofl.  
 
 

Kaplakrika, 6. nóvember 2015 
 
 
 

______________________________________        _________________________________________ 
Frjálsíþróttafélag Borgarfjarðar f.h. UMSB         Héraðssamband Snæfellsness og Hnappadalssýslu 
 
 
 
______________________________________       _________________________________________ 
Ungmennafélag Kjalnesinga        Ungmennasamband Dalamanna og N-Breiðfirðinga 
 
 
 
______________________________________       _________________________________________ 
Ungmennafélagið Skipaskagi         Héraðssamband Strandamanna 
 
 
 
______________________________________        
Héraðssambandið Hrafnaflóki 
 
 
 
 
_________________________________________    _______________________________________ 
Frjálsíþróttasamband Íslands              Ungmennafélag Íslands 


