ÞINGGERÐ 46. GLÍMUÞINGS
Ár 2010, laugardaginn 6. mars kl. 15:10 var 46. glímuþing sett af
formanni Glímusambands Íslands, Ólafi Oddi Sigurðssyni, í E-sal í
Íþróttamiðstöðinni í Laugardal í Reykjavík.
Þingforseti var kosinn
Jón M. Ívarsson og varaþingforseti
Sigmundur Stefánsson.
Þingritari var kosinn Hörður Gunnarsson og varaþingritari Snær
Seljan Þóroddsson.
Þessu næst var gengið til dagskrár.

ÞETTA GERÐIST:
.
(01)

ÞINGSETNING, sjá ofar.

(02)

KJÖRBRÉFANEFND; Kosnir: Kjartan Lárusson, form., Lárus
Kjartansson og Sindri Freyr Jónsson. Nefndin tók þegar til starfa.

(03)

KJÖR FASTRA STARFSMANNA: sjá ofar

(04)

KJÖRNAR FASTAR NEFNDIR:

a) Fjárhagsnefnd: Sigmundur Stefánsson, formaður, Helgi Bjarnason
og Lárus Kjartansson.
b) Laganefnd: Sigurður Guðbjartsson, formaður, Kjartan Lárusson og
Ásgeir Víglundsson.
c) Allsherjarnefnd: Gunnar Þór Brynjarsson, formaður, Rögnvaldur
Ólafsson og Hjalti Þórarinn Ásmundsson.
(05)

SKÝRSLA FORMANNS.
Ólafur Oddur Sigurðsson, formaður Glímusambands Íslands, lagði
fram prentaða Ársskýrslu og Glímuárbók. Hann las ávarp sitt, sem
þar er fremst.
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Ólafur Oddur formaður fór síðan yfir skýrsluna og skýrði marga liði
frekar.

(02) 1 SKÝRSLA KJÖRBRÉFANEFNDAR:
Kjartan Lárusson formaður nefndarinnar sagði sjö (7) kjörbréf hafa
borist. Hann las síðan kjörbréfin og kynnti þingfullrúa frá
eftirfarandi íþrótta- og héraðssamböndum:.
(02).1.1. Frá Íþróttabandalagi Reykjavíkur (ÍBR) sem hefur rétt til 5
fulltrúa og tilkynnir eftirfarandi:
Aðalfulltrúar:, Hörður Gunnarsson, Garðar Erlendsson,
Rögnvaldur Ólafsson, Sigurjón Leifsson og Ásgeir Víglundsson.
Varafulltrúar: Þorvaldur Þorsteinsson, Valgeir Halldórsson (ekki
mættur), Jón Smári Eyþórsson (ekki mættur), Óttar Ottósson
(ekki mættur) og Helgi Bjarnason.
(02).1.2 Frá Íþróttabandalagi Akraness (ÍA), sem hefur rétt á 5
fulltrúum og tilkynnir eftirfarandi:
Aðalfulltrúar: Lárus Kjartansson (fer með 3 atkv.) og Óðinn Þór
Kjartansson (fer með 2 atkv.) (ekki mættur).
(02).1.3. Frá
Ungmennasambandi
Dalamanna
og
NorðurBreiðfirðinga, sem hefur rétt til 5 fulltrúa og tilkynnir:
Aðalfulltrúar: Jóhann E. Pálmason (fer með 3 atkv), Sólveig R.
Jóhannsdóttir (fer með 2 atkv.)
Varafulltrúar: Engir skráðir.
(02).1.4. Frá Ksf. Hörður, glímudeild (Ísafirði) sem hefur rétt á 6
fulltrúum og tilkynnir:
Aðalfulltrúar: Sigurður Bjarki Guðbjartsson (fer með 3 atkv.),
Stígur Berg Sóphusson (fer með 3 atkv.) og Berglind Árnadóttir
(ekki mætt).
Varafulltrúar: Enginn skráður.
(02).1.5. Frá Héraðssambandi Suður-Þingeyinga, sem hefur rétt til 3
fulltrúa og tilkynnir:
Aðalfulltrúar: Gunnar Þór Brynjarsson (fer með 3 atkv.), Pétur
Þórir Gunnarsson (ekki mættur) og Júlíus G. Björnsson (ekki
mættur).
Varafulltrúar: Bjarni Þór Gunnarsson (ekki mættur), Einar
Eyþórsson (ekki mættur).
(02).1.6. Frá Glímuráði ÚÍA, á rétt til 6 fulltrúa og tilkynnir eftirfarandi:
Aðalfulltrúar: Sindri Freyr Jónsson (fer með 3 atkv.) og Hjalti
Þórarinn Ásmundsson (fer með 3 atkv.).
Varafulltrúar: Enginn skráður..
(02).1.7. Frá Glímuráði HSK, sem hefur rétt til 9 fulltrúa og tilkynnir
eftirfarandi:
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Aðalfulltrúar: Kjartan Lárusson (fer með 3 atkv.), Ólafur Oddur
Sigurðsson (fer með 2 atkv.), Jón M. Ívarsson (fer með 2 atkv.)
og Sigmundur Stefánsson (fer með 2 atkv.).
Varafulltrúar: Engir skráðir.
(02).1.8 Framkomin kjörbréf samþykkt samhljóða.
(06) GJALDKERI LAGÐI FRAM ENDURSKOÐAÐA REIKNINGA.
(06).1 Gjaldkeri, Sigmundur Stefánsson las og skýrði helstu tölur úr
Rekstrarreikningi 1.1. – 31.12.2009.
Heildartekjur
eru kr.
9.776.014 með hagnaði upp á kr. 407.631. Efnahagsreikningur pr.
31.12.2009 sýnir eignir kr. 3.178.001 en höfuðstól kr. 2.301.325 og
skuldir kr. 876.676.
(07) ÁVARP GESTA.
(07) 1.Ávarp fulltrúa ÍSÍ.
Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir, sérstakur fulltrúi ÍSÍ, flutti kveðju
frá ÍSÍ og forseta samtakanna Ólafi Rafnssyni. .
Ingibjörg lýsti aðdáun sinni á ársskýrslu GLÍ, sem hún sagði
glæsilegasta plagg sinnar gerðar innan íþróttahreyfingarinnar
innanlands og utan, hvorki meira eða minna!!
Ingibjörg ræddi síðan um fjárveitingar, sem væru að skreppa
saman af hálfu hins opinbera í landinu.
Þá gerði fIngibjörg grein fyrir málum, sem fjölmiðlar settu á stað til
að reyna að klekkja á ÍSÍ en þau voru á sandi byggð.
Ingibjörg Bergrós endurtók kveðjur frá forseta og stjórn ÍSÍ.
(07).2 Ávarp þingforseta.
Þingforseti, Jón M. Ívarsson, mælti nokkur orð frá eigin brjósti, sem
hann kallaði gestaorð (m.a. um aldur fulltrúa ÍBR).
(07).3 Ávarp fyrrv. form. GLÍ Rögnvaldar Ólafssonar.
Rögnvaldur Ólafsson, fyrrverandi formaður Glímusambands
Íslands ávarpaði þingið og þakkaði sér veittan heiður með því að
velja sig sem heiðursfélaga sambandsins.
Rögnvaldur nefndi að sér líkaði illa að kalla önnur fangbröð glímu.
Rögnvaldur Ólafsson benti á, að í skýrslu vantaði skrá um
heiðursfélaga
(08) UMRÆÐUR UM SKÝRSLU OG REIKNINGA:
(08) 1. Kjartan Lárusson þakkaði góða skýrslu og góða fjárhagsstöðu.
Hann minntist látins félaga, Gunnars Þorvaldssonar, sem andaðist
snögglega síðast liðið sumar.
Þingheimur reis úr sætum til að heiðra minningu Gunnars.
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(08).2. Lárus Kjartansson ræddi um reikninga og fjáröflun. Hann beindi
því til ÍSÍ að veita glímu meiri fjárstyrki m.a. vegna sérstöðu
íþróttarinnar
(09) REIKNINGAR BORNIR UPP TIL SAMÞYKKTAR.
(09). 1 Reikningar samþykktir samhljóða.
(10 FJÁRHAGSÁÆTLUN NÆSTA ÁRS lögð fram af stjórn.
(10).1. Gjaldkeri las þingskjal nr. 1. Er viðfest aftan við þinggerð ásamt
öðrum þingskjölum og teljast þau öll hluti hennar.
(10).1.2 Þingskali nr. 1 vísað til fjárhagsnefndar.
(10).2 Gjald ævifélaga, þingskjal nr. 2. Lagt er til að gjaldið verði
óbreytt.
(10).2.1 Þingskjali nr. 2 vísað til fjárhagsnefndar.
(11) LAGÐAR FRAM TILLÖGUR TIL LAGABREYTINGA.
(11).1 Engar tillögur til lagabreytinga lágu fyrir.
(12) UMRÆÐUR OG AÐRAR TILLÖGUR OG MÁL ÞINGFULLTRÚA.
(12).1. Enginn kvaddi sér hljóðs og því umræðum lokið.
(12).2

Þessi dagskrárliður opnaður aftur að ósk Sigurðar
Guðbjartssonar, sem lagði fram tillögu um, að Íslandsglíman 2012
yrði haldin á Ísafirði. Tillagan merkt þingskjal nr. 3
(12).2.1 Ólafur Oddur Sigurðsson þakkaði framkomna tillögu.
(12).2.2 Sigurjón Leifsson benti á, að líklega væri tillagan á mörkum þess
að vera á réttum vettvangi, þar sem mótahald væri á forræði
stjórnar nema í undantekningartilfellum. Ætti því að beina málinu
til stjórnar.
(12).2.3 Þingforseti, Jón M. Ívarsson, tók þátt í umræðunni og sagði, að í
eina tíð hefði verið samþykkt, að Íslandsglíman fylgdi glímukóngi
og samþykktin væri enn í gildi.
(12).2.4 Kjartan Lárusson sagði að nefnd samþykkt hefði verið numin úr
gildi 1989. Hann ræddi málið frekar.
(12).2.5 Þingforseti, Jón M. Ívarsson, tók þátt í umræðunni og svaraði
Kjartani Lárussyni. Þingforseti sagði ekki skipta máli, hvort
samþykktin væri í gildi eða ekki.
(12).2.6 Ólafur Oddur Sigurðsson fjallaði um tillöguna og kvað þörf á að
ákveða mót með góðum fyrirvara.
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ÞINGHLÉ var tekið kl. 16:20 í 15 mínútur.

ÞINGHLÉ
Þingfundi var framhaldið kl. 16:55.
Áður en gengið var til dagskrár minntist þingforseti Hilmars Bjarnasona.
glímumanns úr KR, sem andaðist á síðasta ári. Þingfulltrúar heiðruðu
minningu hans með því að rísa úr sætum.
(13) NEFNDAÁLIT, TILLÖGUR OG ATKVÆÐAGREIÐSLA UM ÞÆR.
(13).1. Álit fjárhagsnefndar.
(13).1.1. Sigmundur Stefánsson, framsögumaður, mælti fyrir áliti
nefndarinnnar, sem lagði til að:
(13).1.1.1. Fjárhagáætlun, þingskjal nr. 1 verði samþykkt.
(13).1.1.2 Gjald ævifélaga, þingskjal nr. 2 verði samþykkt.
(13).1.1.2.1 Kjartan Lárusson ræddi um ævifélagagjald.
(13).1.1.2.2 Rögnvaldur Ólafsson mælti með að vísa málinu til stjórnar.
(13).1.1.2.3 Hörður Gunnarsson benti á, að ekki væru framkomin efni til
að vísa málinu til stjórnar, þar sem ákvörðun ævifélagagjalds
væri lögbundið verkefni glímuþings
(13).2. Álit allsherjarnefndar.
(13).2.1. Gunnar Þór Brynjarson, framsögumaður, sagði nefndina leggja
til, að þingskjali nr. 3 yrði vísað til stjórnar
(13).2.2. Nefndin leggur fram nýja tillögu, sem merkt verður þingskjal
nr. 4 og mælir með að því verði vísað til stjórnar. Þingskjal nr. 4
hljóðar svo (stafsetning samræmd):
“Allsherjarnefnd leggur til eftirfarandi:
- Að menn virði gömlu góðu gildin, þ.e.
- að mæta til keppni í heilum búningum,
- virða fánakveðjur.”
(13).3. Umræður:
(13).3.1 Sigurjón Leifsson ítrekaði þá skoðun sína, að stjórnin ætti að
kveða á um öll mót.
13).3.2 Sigmundur Stefánsson sagði að sjálfsögðu ætti að afgreiða
ævifélagagjald á glímuþingi.
(13).3.3 Rögnvaldur Ólafsson ræddi um framkvæmd glímumóta,
glímubúninga og framgöngu manna á mótum.
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(13).3.4 Ásgeir Víglundsson fjallaði um þingskjal nr. 3.
(13).3.5 Sigurður Guðbjartsson ræddi frekar um þingskjal nr. 3.
(13).4

Afgreiðsla þingskjala:

(13).4.1 Þingskjal nr. 1: samþykkt.
(13).4.2 Þingskjal nr. 3: samþykkt. með öllum greiddum atkvæðum
gegn 1 að vísa því til stjórnar.
(13).4.3 Þingskjal nr. 4: samþykkt að vísa því til stjórnar.

(14) Gjald ævifélaga.
(14).1 Samþykkt þingskjal nr. 2 um að gjald ævifélaga verði kr. 10 þ.
Sjá lið (10).2 að framan.
(15) KOSNINGAR.
(15).1. Formaður:
Ólafur Oddur Sigurðsson endurkjörinn
Samþ.
samhljóða.
(15).2. Meðstjórnendur:
Tillaga fráfarandi stjórnar um Sigmund
Stefánsson, Svönu Hrönn Jóhannsdóttur, Snæ Seljan
Þóroddsson og Ingiberg Jón Sigurðsson. Samþykkt samhljóða.
(15).3. Varastjórn: Tillaga fráfarandi stjórnar um Helga Bjarnason, Jón
Smára Eyþórsson og Sabínu Steinunni Halldórsdóttur. Samþykkt
samhljóða.
(15).4. Endurskoðendur. Hörður Gunnarsson gaf ekki kost á sér eftir
áratuga starf. Kjörnir voru: Kjartan Lárusson og Sigurjón Leifsson
samhljóða.
(15).4.1. Varaendurskoðendur kjörin Garðar Erlendsson og Sylvía
Sigurðardóttir samhljóða.
(15).5. Fulltrúi á íþróttaþing:
(15).5. Lagt til að málinu yrði vísað til stjórnar.
(15).5.2 Samþykkt samhljóða.

(16) AGANEFND: (Kosnir þrír aðalmenn og þrír til vara)
(16).1. Aðalmenn:
Elías Árnason, Kristján Yngvason og Engilbert
Olgeirsson. Samhljóða kosnir.
(16).2. Varamenn: Sveinn Guðmundsson, Árni Unnsteinsson og Auðunn
Ásberg Gunnarsson kjörnir samhljóða.
(17) ÖNNUR MÁL.
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(17).1.1 Ólafur Oddur Sigurðsson formaður Glímusambands Íslands
kvaddi sér hljóðs og vildi þakka Herði Gunnarssyni, fráfarandi
endurskoðanda sambandsins, sem nú gefur ekki kost á sér lengur
eftir áratuga starf.
Ólafur Oddur afhenti Herði þessu næst fagran áritaðan skjöld í
þakklætisskyni.
(17).1.2 Hörður Gunnarsson þakkaði sér veittan sóma og virðingu.
(17).2 Ólafur Oddur Sigurðsson þakkaði endurkjör sitt og ræddi um
sérstöðu glímunnar og samskipti við forystu íþróttahreyfingarinnar.
Ólafur Oddur formaður fjallaði einnig um samskipti fjölmiðla og
íþrótta innanlands, þegar frekar eru sýndir í sjónvarpi
knattspyrnuleikir í neðri deildum erlendis.
(17).3. Rögnvaldur Ólafsson óskaði stjórn og formanni velfarnaðar. Hann
bætti við gamansögu um samskipti sín og formannsins.
((17).4. Kjartan Lárusson óskaði formanni og stjórn alls hins besta í
störfum og þakkaði jafnframt fráfarandi stjórn.
(17).5. Lárus Kjartansson bað stjórn góðra starfa. Hann ræddi almennt
um hluti, sem hann taldi til bóta í glímuiðkun og dómgæslu, m.a.
með tilvísun í aðrar íþróttagreinar.
Lárus saknaði þess, að það vantaði greinargerð um störf IGA í
ársskýrslu GLÍ.
Glímuvöllur og dýnur, úrvalshópur, glímumót, þátttaka unglinga og
eldri glímumanna á æfingum; allt var þetta Lárusi hugleikið.
(17).6. Ólafur Oddur Sigurðsson svaraði Lárusi um mörg atriði og IGA,
þar á meðal um heimsmeistaramót 2012, einnig fjallaði Ólafur
Oddur um brottfall glímumanna og Geysismál.
(17).7 Gunnar Þór Brynjarsson nefndi hugmynd um að halda glímumót í
Mývatnssveit að sumri til.

(17).8. Fundargerð.
(17).8.1 Þingritari, Hörður Gunnarsson, sagðist tilbúinn með þinggerð að
venju en myndi nú endurflytja tillögu sína frá síðastu þingum um, að
þingriturum verði falið að ganga frá þinggerð með fullum rétti.
(17).8.2 Þingheimur tók undir tillögu þingritara með lófaklappi.
(17).8.3 Þingforseti sagði það sína venju, að hann skrifaði líka undir.

(18). ÞINGSLIT.
(18).1 Ólafur Oddur Sigurðsson, formaður Glímusambands Íslands, sleit
síðan 45. glímuþingi.
Fleira ekki tekið fyrir.
46. glímuþingi slitið kl. 18:15
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Hörður Gunnarsson
þingritari

Snær Seljan Þóroddsson
varaþingritari.

(HG/GLÍ/46.Þingg./03/2010)
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