
90. ársþing USÚ – tillögur 

 

Tillaga 1 – Frá stjórn USÚ 

90. ársþing USÚ, haldið á Fosshótel Vatnajökli, 23. mars 2023, hvetur ungmennafélaga til að 

fjölmenna á 24. Unglingalandsmót UMFÍ, sem haldið verður á Sauðárkróki um 

verslunarmannahelgina og mæta á 10. Landsmót UMFÍ 50+, sem haldið verður í Stykkishólmi 23. – 

25. júní. Þingið hvetur ungmennafélaga einnig til þess að taka þátt í almenningsíþróttaverkefnum á 

vegum UMFÍ og ÍSÍ. 

 

Tillaga 2 – frá stjórn USÚ 

90. ársþing USÚ, haldið á Fosshótel Vatnajökli, 23. mars 2023, felur stjórn USÚ að vinna að því að 

USÚ verði fyrirmyndarhérað ÍSÍ fyrir ársþing 2024. 

 

Tillaga 3 – frá stjórn USÚ 

90. ársþing USÚ, haldið á Fosshótel Vatnajökli, 23. mars 2023, samþykkir eftirfarandi breytingu á 8. 

gr. laga USÚ: 

8. gr.   Fulltrúar á ársþing: 

Hvert sambandsfélag hefur rétt til að senda fulltrúa á ársþing þannig að einn fulltrúi komi fyrir 

hverja 25 skattskylda félaga. Fulltrúar skulu aldrei vera færri en tveir frá hverju félagi. Eftir að 

fjórum fulltrúum er náð skal vera 1 fyrir hverja 50 skattskylda félaga. Tala félagsmanna skal 

miðuð við síðustu áramót starfsskýrsluskil og eru 16 ára og eldri skattskyldir. Á ársþingi hafa 

allir sambandsaðilar málfrelsi og tillögurétt, en aðeins stjórn og fulltrúar atkvæðisrétt. Stjórnin 

getur boðið öðrum aðilum þingsetu er hún telur ástæðu til. Aðeins sá sem er félagi innan 

sambandsins er kjörgengur fulltrúi á ársþingi. Hver þingfulltrúi hefur eitt atkvæði. Allir 

þingfulltrúar skulu hafa kjörbréf. 

 

Tillaga 4 – frá stjórn USÚ, en einnig miðuð við umræður á fundum nefndar um nýja lottóreglugerð 

90. ársþing USÚ, haldið á Fosshótel Vatnajökli, 23. mars 2023, samþykkir eftirfarandi breytingar á 

reglum um skiptingu lottótekna. Viðbætur eru merktar með rauðu og undirstrikaðar. Það sem lagt er 

til að falli út er litað með rauðu og yfirstrikað. 

 

Reglur um skiptingu lottótekna innan USÚ 

1. gr. Skipting lottótekna USÚ 

Af heildinni fara: 

• 15% til USÚ 

• 5% í Styrktar- og afrekssjóð USÚ 

• 80% til aðildarfélaga 



2. gr. Skipting lottótekna til aðildarfélaga USÚ 

• 20% er skipt jafnt 

• 40% er skipt eftir fjölda iðkenda á aldursbilinu 6-16 ára 

• 20% er skipt eftir fjölda annarra iðkenda 

• 20% er skipt eftir félagsmannafjölda 

• Tölur yfir iðkendur og félagsmenn miðast við síðustu starfsskýrsluskil á undan. 

15% – USÚ 

5% – Styrktar- og afrekssjóður USÚ 

Það sem eftir stendur skiptist á milli félaga í þessum hlutföllum: 

58% – Ungmennafélagið Sindri 

9% – Ungmennafélagið Máni 

9% – Golfklúbbur Hornafjarðar 

9% – Hestamannafélagið Hornfirðingur 

5% – Ungmennafélag Öræfa 

5% – Skotfélag Austur-Skaftafellssýslu 

5% – Akstursíþróttafélag Austur-Skaftafellssýslu 

23. gr. Skilyrði fyrir úthlutun 

Uppfylla þarf eftirfarandi skilyrði til að félag geti fengið úthlutað lottói: 

1. Skila verður starfsskýrslu, þ.m.t. ársreikningi og félagatali, inn í félagakerfi ÍSÍ og UMFÍ eigi 

síðar en á útgefnum skiladegi. 

2. Halda verður aðalfund í félaginu og skila fundargerð inn til USÚ fyrir ársþing USÚ hvert ár. 

3. Félagið verður að senda a.m.k. helming þeirra fulltrúa sem það á rétt á á ársþing USÚ. 

Sé eitthvert þessara skilyrða óuppfyllt, fellur úthlutun niður hjá hlutaðeigandi félagi það árið. 

Úthlutun sem fellur niður deilist á önnur aðildarfélög samkvæmt 1. og 2. gr. 

4. gr. Ný aðildarfélög 

Ný aðildarfélög USÚ fá fyrst úthlutað lottófé skv. reglugerð þessari eftir að öllum ofangreindum 

skilyrðum hefur verið fullnægt og að liðin séu a.m.k. tvö ár frá inngöngu þeirra. 

5. gr. Um úthlutun 

Lottó er greitt út tvisvar á ári, að jafnaði í janúar og júlí. 

 

Reglum þessum má einungis breyta á ársþingi með 2/3 hluta greiddra atkvæða. 
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