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43. Lyftingaþing Lyftingasambands Íslands  

Í húsnæði Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands  

íþróttamiðstöðinni Laugardal 
 
Engjavegi 6, 104 Reykjavík 
 
 
 
 

1. Þingsetning 
Ásgeir Bjarnason formaður LSÍ setur þingið, löglega var boðað til þingsins 
með löglegum fyrirvara, engin mótmæli voru fyrir því og er 43.Lyftingaþing 
formlega sett. 
 
Hafsteinn Pálsson, formaður almenningsíþróttasviðs ÍSÍ, var kynntur sem 
þingforseti þingsins. 

 
2. Kosin kjörbréfanefnd 3ja manna. 
Þar sem einungis 10 manns voru mættir á þingið þá var ákveðið að skipta ekki 
upp í nefndir heldur fá samþykki úr sal við ákveðin atriði.  
 
Tillögur að Stefán Ragnar  og  Ingi Gunnar Ólafsson verði í kjörbréfanefnd  
Tillaga samþykkt 
 
Tillaga að Hjördís Ósk Óskarsdóttir taki að sér hlutverk þingritara 
Tillaga samþykkt 
 

3. Kosning fyrsta og annars þingforseta og tveggja þingritar 
a. Þingforseti leggur til að ekki sé kosið í nefndir að þessu sinni og að 
þingið starfi í einni málstofu. 

 
4. Fráfarandi stjórn gefur skýrslu sína 

a. Formaður: Ásgeir Bjarnason 
b. Varaformaður: Árni Björn Kristjánsson 
c. Gjaldkeri: Hildur Grétarsdóttir 
d. Ritari: Stefán Ragnar Jónsson 
e. Meðstjórnandi: Ingi Gunnar Ólfasson 
f. Varastjórn: Jakob Daníel Magnússon, Vilhelm Patric Bernhöf,  Grétar 

Skúli Gunnarsson og Lárus Pálsson 
 
 
 
 
 
 
 



5. Ásgeir Bjarnason formaður LSÍ fer yfir liðið ár. 
a. Sjá fylgigögn ársskýrsla 2016.  

 
Ákveðnar breytingar verða á stjórn LSÍ á þessu ári en þau Hildur Grétarsdóttir og 
Árni Björn Kristjánsson fara úr stjórn. Úr varstjórn fara svo þeir Jakob Daníel 
Magnússon og Vilhelm Patrick Bernhöft. 
 
Formaður gaf skýrslu og fór yfir ýmsa tölfræði sambandsins. Meðal annars 
mótahald hérlendis og erlendis. 
 
Hann kemur inná að mikil gróska  sé í greininni og voru 127 einstaklingar sem 
kepptu á 18 lyftingamótum. 
 
Norðurlandamót Unglinga var rætt og kom fram að mikil ánægja hafi verið með 
mótið og að sambandið hafi komið vel út. 
 
Á þessu ári lét LSÍ útbúa farandbikara fyrir lyftingafólk ársins. Þetta er í fyrsta 
skipti sem þessir bikarar eru veittir en LSÍ lét grafa nöfn þeirra sem hafa hlotið 
þessa titla frá 2011.  
 

 
6. Gjaldkeri leggur fram, endurskoða reikninga sambandsins til 

samþykktar. 
 
Hildur Grétarsdóttir starfandi gjaldkeri félagsins lagði fram og skýrði 
reikiningana.  
 
Rekstrartekjur: 10.638.244 kr 
Rekstrargjöld: 8.782.447 kr 
Hagnaður tímabilsins eftir fjármagnsliði: 1.863.209 kr 
Eigið fé og skuldir: 7.157.941 kr 
  
Sjá fylgiskjöl rekstrarreikningar 
 
Hildur kom inná að það hafi verið vöxtur í greiðslum alþjóðasambanda. LSÍ 
greiddi skuld frá 2010 annars var annað svipað.  
Einnig var aukinn kostnaður vegna búninga en sá kostnaður liggur vegna NM 
unglinga 2016. 

 
Hildur kemur inná að það væri gott fyrir félagið að fá einhversskonar bókhaldskerfi til 
að minnka vinnu gjaldkera þar sem að sambandið hefur aukið starfsemi sína.  
 
Hafsteinn kemur inná að það þurfi að fylgjast vel með framsetningu reikninga og 
fylgja reglum  ÍSÍ. 
 
Reikningar samþykktir úr sal. 
 
 
 
 



7. Stjórn leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár 
Ásgeir Bjarnason lagði fram fjárhagsáætlun, þar er gert ráð fyrir tekjum uppá  
10.400.000 kr en gjöldum uppá 10.450.000 kr 

 
Ásgeir kemur inná að aukin gjöld eru vegna ráðningu framkvæmdarstjóra  í 
20% starf, en Hjördís Ósk Óskarsdóttir var ráðin í það starf.  
 
Hafsteinn bendir á að lottótekjur miðast yfirleitt við síðasta rekstrarár hjá 
samböndum. 

 
8. Lagðar fram laga- og leikreglnabreytingar þær, sem fram hafa komið. 

a. Fyrsta breyting 8.grein liður 13  
i. Núverandi grein kosinn formaður dómaranefndar  

ii. Breytinga tillaga: 
1. Að kosinn verði formaður tækninefndar 

b. Gerum nýja grein 19.grein-   
i. 19.grein (ný grein) 

ii. Breytinga tillaga: 
1. Formaður tækninefndar er kosinn ár hvert á 

lyftingaþingi. Formaður tækninefndar þarf að hafa lokið 
tækniprófi/dómaraprófi IWF í ólympískum lyftingum 
(e. IWF Technical Officials Examination).  
Hann/hún útnefnir 4 einstaklinga með sér í tækninefnd 
sem lokið hafa tækniprófi/dómaraprófi. 

c. 18.grein- Breyting 
i. Núverandi grein 

Stjórn og varamenn hafa atkvæðisrétt um val á lyftingakonu og 
karli ársins, valið skal ávallt miðast við tímabilið 1. Desember 
til 30. Nóvember. Ef óskað er eftir því getur kosning verið 
nafnlaus. Val á lyftingakonu og karli ársins skal miðast við 
árangur íþróttamannsins á liðnu ári og er þá sérstaklega horft til 
Sinclair stigatölu sem og árangur á alþjóðlegum mótum. 
Lyftingakarl eða kona ársins skulu ekki hafa orðið uppvís af 
lyfjamisferli.  

ii. Breytinga tillaga: 
1. Stjórn og varamenn hafa atkvæðisrétt um val á 

lyftingakonu og karli ársins, valið skal ávallt miðast við 
tímabilið 1. Desember til 30. Nóvember. Ef óskað er 
eftir því getur kosning verið nafnlaus. Val á 
lyftingakonu og karli ársins skal miðast við árangur 
íþróttamannsins á liðnu ári og er þá sérstaklega horft til 
Sinclair stigatölu sem og árangur á alþjóðlegum 
mótum.Íþróttamenn koma ekki til greina í vali á 
lyftingakonu og karli ársins á meðan þeir taka út 
refsingu og í eitt ár eftir að refsingu lýkur vegna brota á 
lyfjalögum ÍSÍ, IWF og/eða WADA. 

iii. Tillögur samþykktar 
 
 
 



d. Ræddar voru mótareglur LSÍ: 
i. Öllum keppendum í aðildarfélögum LSÍ ber að kynna sér 

gildandi lög og reglur um lyfjamál ÍSÍ og fara eftir þeim.  
ii. Meðlimur sem fallið hefur á lyfjaprófi, gerst brotlegur við 

gildandi lög og reglur um lyfjamál ÍSÍ, sætir rannsókn fyrir 
meint brot eða bíður dómsniðurstöðu sem varðar hugsanlegt 
brot á lögum og reglum um lyfjamál má ekki keppa, dæma, 
starfa eða aðstoða keppendur á mótum á vegum aðildarfélaga 
LSÍ fyrr en dómur er genginn í málinu.Árangur keppandans 
sem og Íslandsmet síðustu 12 mánuði frá því sýnið var  tekið 
þurrkast út, ef keppandi er dæmdur í styttra bann  en 12 mánuði 
þá þurrkast árangur hans út jafn langt aftur og bannið sem hann 
fær. 

e. Sjá fylgiskjal um reglur um mótahald LSÍ  
https://lyftingar.files.wordpress.com/2017/03/mc3b3tareglur_lsi_v3.pd
f 

 
9. Teknar til umræðu aðrar tillögur og önnur mál sem borist hafa til 

stjórnarinnar, svo og önnur mál er þingið vill ræða.  
a. Rætt var um farandbikarar fyrir bæði liðabikar og svo Íslandsmeistara 

liða 
b. Ásgeir fór yfir afreksstefnu LSÍ, einnig ræddi hann um lokaverkefni 

Árna Freyrs varðandi 12 þrepaskiptingu útfrá þyngdarflokkum. 
 

10. Farið yfir niðurstöður vinnuhóps ÍSÍ um afreksmál 
a. Ásgeir fór yfir þetta og kom fram að LSÍ sé ennþá þróunarsamband og 

mun á jafnt og þétt vinna sig upp. 
 

11. Afhending á orðum og viðurkenningum 
a. Veittir voru farandbikarar fyrir lyftingakonu og lyftingakarl ársins 

2016 en það voru þau Þuríður Erla Helgadóttir og Andri Gunnarsson 
b. Einnig veittir farandbikarar fyrir ungmenni ársins en það voru þau 

Freyja Mist Ólafsdóttir og Einar Ingi Jónsson 
c. Árni Björn Kristjánsson hlaut silfurmerki ÍSÍ fyrir framlag sitt til 

stjórnar LSÍ síðastliðin 6 ár. 
ÞINGHLÉ 
 

12. Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðsla um þær. 
a. Fjárlaganefnd. 
b. Reikningar, Samþykkt einróma með handauppréttingu.  
c. Fjárhagsáætlun 2017, Samþykkt einróma með handauppréttingu.  
d. Laganefnd. 
e. Allar tillögur sem lagðar fyrir voru samþykktar með handauppréttingu, 

sjá tillögur að ofan. 
13. Ákveðið gjald ævifélaga  

a. Engin mál undir þessum lið 
 
 
 



14. Kosning stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna og fulltrúa á 
Íþróttaþing. 

 
a. Formaður. 

i. Ásgeir Bjarnason 
b.  1-2 úr fráfarandi stjórn. 

i. Stefán Ragnar Jónsson og Ingi Gunnar Ólafsson 
c.  2-3 meðstjórnendur. 

i. Erna Björk Kristinsdóttir og Katrín Erla Bergsveinsdóttir 
d. 4 varamenn. 

i. Grétar Skúli Gunnarsson, María Rún Þorsteinsdóttir, Rúnar 
Kristmansson og Jakobína Jónsdótti 

e.  2 skoðunarmenn, 
i. Theódór Pálmason og Vilhelm Patrick Bernhöft 

f.  Fulltrúi Íþróttaþing. 
i. Ásgeir Bjarnason og Hjördís Ósk Óskarsdóttir 

15. Kosinn formaður tækninefndar: 
a. Magnús B. Þórðarson í framboði 

i. Samþykkt 
16. Önnur mál.  

a. Rætt var um keppnisgjöld á innanfélagsmótum.  
b. Rætt var um að láta félögin greiða fyrir keppendur og þeir greiða 

félögum til að létta undir með mótshöldurum hverju sinni. 
c. Stjórn mun taka þetta upp á næsta stjórnarfundi 

 
17. Þingfundargerðir lesnar og staðfestar.  

a. Óskað eftir að þingritari gangi frá þingfundargerð og sendi stjórn til 
samþykktar 

18. Þingslit.  
a. Þingforseti gefur formanni orðið og þakkar þingmönnum fyrir þingið. 
b. Formaður lokar þinginu og þakkar fyrir traustið og þakkar þeim sem 

gáfu kost á sér í nýja stjórn fyrir sem og þakkar þeim sem fara úr 
stjórn.  

 
Fyrir hönd LSÍ  og þingritari þingsins 
 
____________________ 
Hjördís Ósk Óskarsdóttir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


