
Lög Íþróttafélags Reykjavíkur 

  

Samþykkt á aðalfundi ÍR 23. maí 2018 

  

I. Nafn, heimili og tilgangur 

1. gr. 

Félagið heitir Íþróttafélag Reykjavíkur, skammstafað ÍR. Heimili þess og varnarþing er í 

Reykjavík.  

2. gr. 

Tilgangur félagsins er iðkun hverskonar íþrótta, sem landslög heimila, og að efla áhuga 

almennings á gildi íþrótta.  

 

Markmið félagsins eru meðal annars: 

- Að bjóða öllum aldurshópum upp á uppbyggilegt og öflugt íþróttastarf í öruggu 

umhverfi, þar sem lögð er áhersla á manngildi og jafnrétti, ásamt því að styrkja og efla 

iðkendur til framtíðar.  

- Að bjóða upp á fjölbreytt úrval íþrótta fyrir félagsmenn á öllum aldri í einstaklings- og 

hópíþróttum, með heilbrigði og vellíðan að leiðarljósi. 

- Að efla áhuga félagsmanna og almennings á heilsurækt og íþróttaiðkun. 

- Að skapa öllum félagsmönnum vettvang til að leggja sitt af mörkum fyrir félagið og 

taka þátt í starfi þess eins og kostur er. 

Tilgangi sínum og markmiðum hyggst félagið ná með stofnun og starfrækslu íþróttadeilda, 

einni í hverri grein, eftir því sem félagsmenn kunna að óska, undir sameiginlegri aðalstjórn 

félagsins. Aðalstjórn skal aðstoða við stofnun nýrra deilda og gildir stofnfundur, sem haldinn 

er eftir reglum aðalfunda deilda. 

Innganga nýrra deilda í félagið skal borin upp til endanlegs samþykkis á næsta aðalfundi 

félagsins eftir stofnun hennar eða á sérstökum aukaaðalfundi, sbr. 5. mgr. 8. gr.  

 

3. gr. 

Félagsmerkið er skammstöfunin með hvítum stöfum á bláum skildi. Nærri brún skjaldarins er 

hvít rönd. Blár litur merkisins er Pantone 286 C.  

Hlutföll merkisins eru breidd á móti hæð 1 á móti 1,6, hlutföll gullins sniðs. Innbyrðis hlutföll 

einstakra litaflata eru einnig í hlutföllunum 1 á móti 1,6. Hæð skjaldarins á móti bogformi í 

neðri hluta hans er í hlutföllunum 1 á móti 1,6. Íhvolfur bogi efst í skildinum á móti samsíða 

hliðum hans deilist í hlutföllunum 1,4 á móti 1. Við félagsmerkið er deildum leyfilegt að bæta 

við sérmerki íþróttagreinar sinnar, sem þarf þó samþykki aðalstjórnar félagsins. 

4. gr. 

Aðallitir á búningum félagsins eru hvítur og blár (sem næst blár Pantone 286) og skulu 

búningarnir auðkenndir með merki félagsins.  

 

5. gr. 



Allir skráðir iðkendur íþrótta hjá ÍR teljast vera félagsmenn. Hið sama gildir um þá sem sitja í 

aðalstjórn félagsins eða stjórnum einstakra deilda. Einnig getur hver sá sem þess óskar orðið 

félagi í ÍR. Iðkendur og stjórnarmenn deilda teljast vera félagar í viðkomandi deild félagsins. 

Heimilt er að ganga í fleiri en eina deild. Enn fremur er heimilt að gerast félagi, án þess að 

vera skráður í sérstaka deild. Úrsögn úr félaginu skal tilkynna skriflega deildarstjórn, eða 

aðalstjórn, ef félagi er ekki meðlimur deildar. Félagsmenn teljast félagsmenn þar til þeir sjálfir 

segja sig úr félaginu. Aðalstjórn getur þó vikið félagsmanni úr félaginu, sbr. 10. gr. 

 

6. gr. 

Árgjald félagsmanna, 18 ára og eldri, skal ákveðið á aðalfundi félagsins. Aðalstjórn skal sjá 

um innheimtu þess og skal árgjald hvers greiðanda þess renna til þeirrar deildar sem hann er 

skráður í, en í aðalsjóð félagsins ef greiðandinn er ekki skráður í sérstaka deild.  

Sérhverri deild félagsins er heimilt að innheimta af öllum iðkendum hennar sérstök 

æfingagjöld. Þessi gjöld skulu standa undir kostnaði vegna æfinga og þátttöku í keppni á 

vegum deildarinnar.  

Greiðandur æfingagjalda skulu vera undanþegnir greiðslu árgjalds til félagsins. Heimilt er að 

ákveða á aðalfundi félagsins að aðrir, svo sem stjórnarmenn í félaginu og starfsmenn þess, séu 

undanþegnir greiðslu árgjalds. 

Halda skal rafræna félagaskrá á vegum aðalstjórnar og skal hún vistuð með tryggum hætti. 

II. Aðalfundur félagsins 

7. gr. 

Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir apríllok ár hvert. Til aðalfundar skal boða á 

tryggilegan hátt með minnst viku fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur ef minnst helmingur 

skráðra kjörinna fulltrúa samkvæmt kjörbréfi mætir. Hverri deild ber að skila kjörbréfum yfir 

fulltrúa sína við upphaf aðalfundar.  

Aðalstjórn skal skipuð sjö einstaklingum. Formaður skal kjörinn sérstaklega og skriflega, ef 

fleiri en ein uppástunga kemur fram. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir í framhaldi af því. 

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum sem hér segir: varaformaður, ritari, gjaldkeri og 

meðstjórnendur. 

Dagskrá aðalfundar skal vera svo: 

1. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar. 

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

3. Skýrsla stjórnar um starfsemi ársins. 

4. Lesnir og skýrðir endurskoðaðir reikningar. 

5. Lagabreytingar. 

6. Ákveðin árgjöld. 

7. Lögð fram starfs- og fjárhagsáætlun næsta starfsárs. 

8. Kosinn formaður. 

9. Kosnir aðrir stjórnarmenn. 

10. Kosnir tveir skoðunarmenn. 

11. Önnur mál. 



Á fundinum ræður meirihluti atkvæða, séu ekki önnur undantekningarákvæði í lögum 

þessum. Falli atkvæði jafnt skal kosning endurtekin og fáist þá ekki úrslit ræður hlutkesti. Að 

öðru leyti gilda almenn fundarsköp um framkvæmd aðalfundar félagsins. 

8. gr. 

Allir lögmætir félagsmenn hafa rétt til fundarsetu, málfrelsi og tillögurétt á aðalfundi 

félagsins. Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa:  

1. Stjórn félagsins. 

2. Fulltrúar deilda, kjörnir á aðalfundum þeirra, einn fyrir hverja 50 félaga í deildinni, þó 

aldrei færri en einn og aldrei fleiri en sjö. 

3. Kjörnir skoðunarmenn aðalreikninga félagsins. 

4. Fyrrverandi formenn félagsins. 

Enginn getur farið með fleiri en eitt atkvæði á aðalfundi. 

Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málum félagsins, þegar undan er skilið ákvæði um 

fasteignakaup, sölu og veðsetningu, sbr. 5. mgr. 10. gr. 

Aðalstjórn er skylt að halda aukaaðalfund félagsmanna, sem til skal boðað með sama hætti og 

aðalfundar, ef krafa um slíkt kemur fram frá meirihluta deildarstjórna, enda tilkynni þær um 

leið fundarefni það sem þær óska að rætt verði. Aukaaðalfundur hefur sama vald og 

aðalfundur, nema þar fara ekki fram lagabreytingar og ekki heldur stjórnarkosning nema þess 

sé sérstaklega krafist af hálfu meirihluta deildarstjórna og þess sé getið í fundarboði. Auk þess 

getur aðalstjórn boðað til aukaaðalfundar án þess að krafa komi fram um það frá stjórnum 

deilda. Aðalstjórn er skylt að boða til aukaaðalfundar er stjórnin verður óstarfhæf, svo sem ef 

meirihluti kjörinna stjórnarmanna hefur vikið úr stjórn. 

9. gr. 

Reikningsár félagsins og deilda skal vera almanaksárið og skulu reikningar hafa borist 

kjörnum skoðunarmönnum félagsins fjórum vikum fyrir aðalfund. Reikningar félagsins skulu 

vera aðgengilegir félagsmönnum í viku fyrir aðalfund. 

III. Stjórn félagsins 

10. gr. 

Aðalstjórn fer með æðsta vald félagsins milli aðalfunda. Henni ber að efla félagið og gæta 

hagsmuna þess út á við sem heildar. Hún hefur umráð yfir eignum félagsins og ræður 

starfsemi þess í stórum dráttum í samráði við deildarstjórnir. Aðalstjórn skipar trúnaðarmenn í 

nefndir félagsins og á vegum þess, nema þá sem um getur í 13. gr.  

Aðalstjórn er heimilt að ráða starfsmenn til félagsins og starfrækja skrifstofu. Starfsmenn 

starfa í umboði aðalstjórnar að þeim verkefnum sem stjórnin felur þeim í samræmi við tilgang 

félagsins.  

Aðalstjórn er heimilt að skipa sérnefndir til að starfa að tilteknum verkefnum. Slíkum 

nefndum skal ávallt sett erindisbréf sem kveður á um viðfangsefni, tímamörk, valdsvið og 

fjárheimildir. Starfstímabil nefndanna skal ekki vera lengra en fram að næsta aðalfundi 



félagsins, nema ný aðalstjórn ákveði að framlengja starfstíma þeirra. Á fyrsta fundi sínum 

eftir aðalfund skal aðalstjórn ákvarða hvort starfstími sitjandi nefnda skuli framlengdur.  

Alla sjóði félagsins og peningaeignir skal ávaxta í banka, sparisjóði eða viðurkenndum 

verðbréfamarkaði. 

Kaup, sala og veðsetning fasteigna félagsins er bundin samþykki aðalstjórnar, enda hafi 

Formannafélagið, sbr. 20. gr., gefið samþykki sitt. 

Aðalstjórn einni er heimilt að víkja mönnum úr félaginu, telji hún að framkoma þeirra hafi 

verið vítaverð og félaginu til vansa. Þrátt fyrir ákvæði 5. gr. geta þeir sem vikið er úr félaginu 

ekki öðlast aðild að því aftur nema með samþykki aðalstjórnar. 

Formaður boðar til stjórnarfunda eða felur öðrum að boða til þeirra í sínu umboði. Stjórn 

félagsins er ályktunarbær ef meirihluti kjörinna stjórnarmanna er viðstaddur fund hennar, þó 

að því tilskyldu að fjögur atkvæði þarf að lágmarki til ályktunar. 

11. gr. 

Aðalstjórn félagsins skal halda fundi svo oft sem þurfa þykir. Rita skal fundargerðir vegna 

funda aðalstjórnar og skulu þær varðveittar með tryggum hætti. 

Aðalstjórn félagsins skal halda fundi með formönnum hinna einstöku deilda þegar tilefni gefst 

til og eigi sjaldnar en tvisvar á ári fundi með öllum formönnum deilda saman. Á fundum 

þessum skulu deildarformenn gefa skýrslu um starfsemi deildanna og stjórn félagsins gefa 

skýrslu um starfsemi og áform á vegum félagsins. 

12. gr. 

Aðalstjórn félagsins er skylt að hafa eftirlit með fjárreiðum deilda og er heimilt að krefja 

stjórnir deilda um rekstraryfirlit og greiðslustöðu þegar ástæða þykir til. Aðalstjórn hefur á 

hverjum tíma rétt til að skoða bókhald og fjárreiður deilda. Aðalstjórn getur tilnefnt sérstakan 

trúnaðarmann sem kynnir sér fjárhag og stöðu deildar og getur komið með fyrirmæli um 

úrbætur ef þurfa þykir. Aðalstjórn skal að öðru leyti ákveða með hvaða hætti þessum 

ákvæðum verður framfylgt. 

Allar mikilsháttar og verulegar fjárhagsskuldbindingar og samninga ásamt fjárhagsáætlunum 

skal bera undir samþykki aðalstjórnar. Verði misbrestur á þessu firrir félagið sig allri ábyrgð á 

skuldbindingunni og eru þá þeir einstaklingar sem hana framkvæmdu persónulega 

skuldbundnir. Aðalstjórn áskilur sér þá rétt til þess að hafa afskipti af stjórnun viðkomandi 

deildar. Aðalstjórn getur sett nánari reglur um þetta, þar sem meðal annars sé skilgreint hvaða 

fjárhagsskuldbindingar teljist mikilsháttar og verulegar og hvort þær veigamestu skuli 

jafnframt háðar samþykki aðalfundar félagsins. 

IV. Aðalfundir deilda 

13. gr. 

Aðalfundi deilda skal halda fyrir marslok ár hvert. Kosningarétt og kjörgengi hafa allir félagar 

deildarinnar sem orðnir eru 18 ára. Til aðalfundar skal boðað með viku fyrirvara á tryggilegan 

hátt. Er hann lögmætur ef 15 skráðir félagar deildarinnar mæta, eða 50% þeirra, séu þeir færri 

en 30. Dagskrá aðalfundar skal vera svo:  



1. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

2. Skýrsla stjórnar um starfsemi deildarinnar. 

3. Lesnir og skýrðir rekstrar- og efnahagsreikningar fyrir síðasta almanaksár. 

4. Lögð fram starfs- og fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár. 

5. Kosinn formaður. 

6. Kosnir aðrir stjórnarmenn. 

7. Kosnir fulltrúar og varafulltrúar á aðalfund félagsins. 

8. Ákveðin æfingagjöld. 

9. Önnur mál. 

Almenn fundarsköp gilda um framkvæmd aðalfunda deilda. 

14. gr. 

Stjórn deildar skal skipuð fimm eða sjö einstaklingum. Skal formaður kjörinn sérstaklega og 

skriflega ef fleiri en ein uppástunga kemur fram. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir í framhaldi 

af því. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum sem hér segir: varaformaður, ritari, gjaldkeri og 

meðstjórnendur.  

Stjórnin er kjörin til eins árs í senn. Þeir sem fá flest atkvæði ná kjöri. Falli atkvæði jafnt skal 

kosning endurtekin og fáist ekki niðurstaða þá ræður hlutkesti. 

Deildarstjórn skal vinna að eflingu þeirrar íþróttagreinar, er deildin hefur verið stofnuð til, svo 

sem með því að kynna starfsemi deildarinnar og tryggja að upplýsingar um hana séu 

aðgengilegar. 

 

15. gr. 

Vanræki deild að halda aðalfund eða ef af einhverjum öðrum ástæðum tekst ekki að halda 

aðalfund fyrir tilskilinn tíma, sbr. 13. gr., skal aðalstjórn félagsins boða til fundarins.  

Ef stjórn deildar verður óstarfhæf að mati aðalstjórnar, til dæmis vegna þess að meirihluti 

stjórnarmanna hefur látið af störfum, er aðalstjórn heimilt að boða til aukaaðalfundar 

deildarinnar þar sem ný stjórn skal kjörin. 

Ef viðamiklir annmarkar eru á stjórnun deildar að mati aðalstjórnar, svo sem ef fjármálastjórn 

er verulega ábótavant eða stjórn deildarinnar starfar ekki í samræmi við lög eða stefnu 

félagsins, er aðalstjórn heimilt að víkja stjórn viðkomandi deildar frá störfum. Skal aðalstjórn 

þá taka við störfum deildarstjórnar þar til hægt er að halda aukaaðalfund deildarinnar og kjósa 

nýja stjórn hennar. Við þessar aðstæður skal aðalstjórn boða til aukaaðalfundar deildarinnar 

svo fljótt sem verða má. 

Aðalstjórn sér um framkvæmd funda sem haldnir eru samkvæmt ákvæðum þessarar greinar 

og eru þeir þá lögmætir óháð því hversu margir félagar í deildinni mæta. 

V. Stjórnir deilda 

16. gr. 

Stjórnir deilda hafa hver um sig sérstakan fjárhag, ráða íþróttakennara, þjálfara og starfsmenn 

og ákveða laun þeirra, annast daglegan rekstur deildanna, sjá um íþróttamót, er hverri grein 

heyra til, svo og þátttöku félaga í deildinni í mótum þeim, er ákveðin er þátttaka í. Deildir eru 



þannig sjálfstæðar, með þeim takmörkunum sem fram koma í öðrum ákvæðum laga þessara, 

svo sem 12. og 18. gr., og hafa tekjur af félagsgjöldum sínum, mótum þeim er þær halda, svo 

og eftir öðrum fjáröflunarleiðum, er deildarstjórnir ákveða í samráði við aðalstjórn félagsins.  

 

Skrá skal upplýsingar um ársstarfið, fundi, keppnir og annað sem deildin tekur sér fyrir 

hendur. Skila skal starfsskýrslu deildar fyrir liðið almanaksár ásamt reikningum fyrir sama 

tímabil til stjórnar félagsins í mars ár hvert til birtingar í ársskýrslu félagsins.  

 

Stjórnir deilda skulu gæta þess að allt sem framkvæmt er í nafni deildarinnar eða félagsins sé í 

samræmi við tilgang og markmið félagsins og að ekkert sé gert sem rýrir orðspor þess. 

Samstarfssamningar deilda við önnur íþróttafélög eru háðir samþykki aðalstjórnar. 

 

17. gr. 

Halda skal rafræna skrá yfir alla félaga deildarinnar í samráði við aðalstjórn félagsins sem ber 

ábyrgð á félagatalinu, sbr. 6. gr.  

 

18. gr. 

Við rekstur deilda skal hafa ráðdeild að leiðarljósi og gæta þess vandlega að stofna ekki til 

fjárhagslegra skuldbindinga umfram það sem fjárhagsstaða deildarinnar leyfir og tekjur 

hennar geta staðið undir.  

Uppgjörstímabil deilda miðast við almanaksárið. 

Aðalstjórn skal setja deildum nánari reglur um fjárreiður, þar með talið um fjárhagsáætlanir, 

bókhald og uppgjör, og er stjórnum deilda skylt að fylgja þeim reglum. Um aðkomu 

aðalstjórnar að stjórnun einstakra deilda vísast að öðru leyti til 12. gr. 

VI. Önnur ákvæði 

19. gr. 

Heiðursfélaga má kjósa og skal þeim afhent heiðursfélagaskjal og stórkross ÍR í stjörnu. 

Heiður þessi er sá æðsti er félagið veitir. Aðalstjórn félagsins kýs heiðursfélaga. 

Heiðursfélagar hafa öll réttindi félagsmanna, eru gjaldfríir, en verða að hafa náð 

fimmtugsaldri.  

Eftirfarandi heiðursmerki má veita og skal þá fara eftir sömu reglum og gilda um kosningu 

heiðursfélaga að undanskildu ákvæði um að hafa náð fimmtugsaldri og því að vera gjaldfríir. 

1. ÍR merki úr gulli, fyrir vel unnin störf í þágu félagsins, svo og öðrum sem sérstök ástæða 

þykir til að heiðra. 

2. ÍR merki úr silfri fyrir vel unnin störf í þágu félagsins. 

3. ÍR merki úr gulli með Ólympíuhringjum skal veita öllum félögum ÍR, sem þátt taka í 

keppni á Ólympíuleikum. 

4. ÍR merki úr gulli, auðkennt viðkomandi keppni, skal veita þeim félögum ÍR, sem taka þátt í 

heimsmeistarakeppni hinna ýmsu íþróttagreina. 



Heimilt er að veita hverri deild fyrir sig leyfi til að hafa eitt sérstakt heiðursmerki. Skal 

merkið og reglur fyrir veitingu þess, háð samþykki aðalstjórnar. Að öðru leyti hefur deildin 

öll umráð yfir veitingu þess. 

Aðalstjórn getur sett verklagsreglur um veitingu þeirra viðurkenninga sem getið er um í 

þessari grein, þar á meðal um viðmið sem notast skuli við þegar heiðursfélagar eru valdir og 

gullmerki og silfurmerki eru veitt. 

20. gr. 

Formannafélag ÍR er skipað fyrrverandi formönnum og núverandi formanni félagsins. Félagið 

starfar sjálfstætt og setur sér eigin starfsreglur, nema þar sem til þess vísast á öðrum stað í 

lögum þess, sbr. 5. mgr. 10. gr.  

 

21. gr. 

Deildir verða ekki lagðar niður eða sameinaðar öðrum íþróttafélögum nema með samþykki 

aðalfundar félagsins eða sérstaks aukaaðalfundar, sbr. 5. mgr. 8. gr. Hætti íþróttadeild 

störfum, skal afhenda eignir og skjöl hennar aðalstjórninni. Taki deildin ekki aftur til starfa 

innan fimm ára, skulu eignirnar renna í sjóð aðalstjórnar félagsins. Verðlaunagripir og 

verðmæt skjöl skulu vera í vörslu aðalstjórnar.  

 

22. gr. 

Lögum þessum verður einungis breytt á aðalfundi félagsins, og þarf til þess samþykki ¾ hluta 

atkvæðisbærra fundarmanna.  

Tillögur um lagabreytingar, sem óskast teknar fyrir á aðalfundi, skulu hafa borist aðalstjórn 

fyrir 15. janúar ár hvert. Tillögur til lagabreytinga skulu kynntar stjórnum allra deilda innan 

félagsins eigi síðar en 1. febrúar ár hvert. 

Tillögur til lagabreytinga skulu tilkynntar með aðalfundarboði og skulu aðgengilegar 

félagsmönnum sjö dögum fyrir aðalfund. 

23. gr. 

Með þessum lögum eru öll eldri lög félagsins úr gildi fallin.  

 

24. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

 


