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Barna- og unglingaráða HK og skilgreining verksviða þeirra
Barna- og unglingaráð (B&U) deilda er skipað fulltrúum allra yngri flokka iðkenda innan viðkomandi
deildar. Ráðið tilnefnir sér formann (sem staðfestur er af aðalfundi viðkomandi deildar) og að
minnsta kosti tvo aðra stjórnamenn (sem staðfestir eru af formanni).

Lög HK
16. grein – Barna- og unglingaráð
1. Barna- og unglingaráð skal skipað fulltrúum foreldraráða allra yngri flokka.
2. Barna- og unglingaráð skal hafa sjálfstæðan fjárhag og ber að halda fjármálum þess
aðskildum frá öðrum einingum viðkomandi deildar.
3. Stjórn deildar skipar formann barna- og unglingaráðs að fengnum tilnefningum ráðsins, en
einhliða ef tilnefningar berast ekki. Formaður skipar aðra meðlimi barna- og unglingaráðs að
fengnum tilnefningum ráðsins, en einhliða ef tilnefningar berast ekki.
4. Í starfi yngri flokka skulu unglingaráð hafa til hliðsjónar stefnuyfirlýsingu Íþrótta- og
ólympíusambands Íslands um tilhögun íþróttauppeldi æskufólks innan íþróttahreyfingarinnar og stefnuyfirlýsingu ÍSÍ um forvarnir og fíkniefni.
5. Að öðru leyti fer um starfsemi Barna- og unglingaráðs eftir 15. gr. þessara laga.

15. grein - Flokksráð
1. Stjórn deildar skal hlutast til um að skipuð séu flokksráð sem starfrækt eru í samræmi við
starfsreglur deildar. Flokksráðin sinna daglegum rekstri flokkanna og skulu hafa sjálfstæðan
fjárhag og bera fjárhagslega ábyrgð gagnvart stjórn deildar.
2. Aðalfundur deildar kýs formenn flokksráða, að fengnum tilnefningum eða einhliða berist
tilnefningar ekki.
3. Formaður flokksráðs er jafnframt stjórnarmaður deildar. Þó er heimilt að skipa annan
flokksráðsmann til stjórnarsetu hátti svo til að samstarf sé við annað íþróttafélag um rekstur
ákveðins flokks. Í því tilfelli skal þess gætt að sá flokksráðsmaður sem sækir fundi sé félagi í
HK.
4. Fjölda flokksráða og meðlima þeirra skal ákveða í starfsreglum deildar en fjöldi meðlima skal
að lágmarki vera 3. Tilnefning í flokksráð er háð samþykki stjórnar deildar.
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Hjá stærri deildum HK starfar yfirþjálfari og er hann starfsmaður B&U. Yfirþjálfari stýrir og hefur
faglega umsjón með þjálfun allra barna og unglinga sem iðka íþróttir á vegum barna- og unglingaráðs
deildarinnar. Yfirþjálfari starfar í samráði við íþróttastjóra HK, B&U og þjálfara viðkomandi deildar.
Yfirþjálfari er í mörgum tilfellum framkvæmdaraðili ábyrgðarþátta B&U sem útlistast frekar hér að
neðan.

Barna- og unglingaráð HK
1. B&U hefur yfirstjórn í málefnum yngri flokka hjá sinni deild innan HK.
2. B&U er ábyrgt fyrir því að hver flokkur hafi þjálfara og að eðlileg starfsemi fari fram hjá
flokkum deildarinnar.
3. B&U tekur þátt í að móta stefnu í þjálfun og félagsstarfi og sér til þess að henni sé framfylgt.
Ráðið stuðlar að faglegri vinnu og samstarfi þjálfara félagsins.
4. B&U tryggir að kynning á æfingatöflu fyrir flokkana fari fram ár hvert.
5. B&U ber ábyrgð á að iðkendaskráning sé rétt á hverjum tíma.
6. Allir yngri flokka þjáfarar eru starfsmenn B&U. Ráðið skal hafa samráð við yfirþjálfara og
íþróttastjóra félagsins um val þjálfara.
7. Allir þjálfarasamningar þurfa samþykki deildarstjórnar og aðalstjórnar félagsins.
8. B&U ber ábyrgð á launagreiðslum til þjálfara og kaupum á nauðsynlegum búnaði til
íþróttaiðkunar.
9. B&U sér um skipulag og framkvæmd dómgæslu hjá yngri flokkum.
10. B&U gegnst fyrir fjáröflunum fyrir því sem upp á vantar til að endar nái saman ár hvert. Ráðið
skjal jafnframt hafa umsjón með að sótt sé um þá styrki sem bjóðast til einstakra starfsþátta,
svo sem afreksstyrki, sérstyrki, ferðastyrki o.s.frv.
11. B&U ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd þeirra móta og mótahluta yngri flokka sem
deildinni gæti verið falið að hafa með umsjón með af hálfu sérsambands.
12. B&U ber ábyrgð á að haldnir séu foreldrafundir í öllum yngri flokkum í upphafi hvers tímabils,
en þeim skal vera lokið fyrir 31.október ár hvert.
13. B&U skal skipuleggja árið hjá sér snemma á nýju starfsári og halda úti viðburðardagatali fyrir
iðkendur og forráðamenn deildarinnar.
14. B& hefur umsjón með og skipuleggur uppskeruhátíð yngri iðkenda deildar í lok hvers
tímabils, í samráði við stjórn deildarinnar.
15. B&U skal gefa út foreldrahandbók á hverju ári, þar sem fram koma helstu upplýsingar um
starfið á tímabilinu, reglur og venjur sem HK-ingar skulu halda og virða í leik og starfi ásamt
hagnýtum leiðbeiningum. Þá skal sjá til þess að til séu skriflegar leiðbeiningar fyrir fararstjóra
sem taka þátt í keppnisferðum flokkana.
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Skrifstofa HK og launaðir starfsmenn félagsins
Á skrifstofu HK starfa starfsmenn sem heyra undir aðalstjórn félagsins og sinna allt frá
framkvæmdastjórn til ræstinga. Mikilvægt er að hafa í huga að starfsfólk félagsins hefur skilgreindan
vinnutíma og er ekki ætlað að koma í staðinn fyrir sjálfboðaliðastarf í félaginu.
Hlutverk skrifstofunnar er að sinna daglegum rekstri aðalstjórnar og deildum félagsins samanber
þeim verkefnum sem falla undir skrifstofustörf sem hægt og er æskilegt að vinna á hefðbundnum
vinnutíma. Skrifstofan þjónar deildunum og auðvelda sjálfboðaliðum starf þeirra. Á skrifstofunni
verður til mikill þekkingar grunnur á rekstri og deilda þess. Skrifstofa félagsins leiðbeinir stjórnendum
félagsins og deilda þess í störfum.

Skil milli starfsfólks, þjálfara, stjórnarmanna og sjálfboðaliða
Deildir bera ábyrgð á sínu starfi, rekstri og fjármálum en starfsfólk skrifstofu er sjálfboðaliðum og
starfsmönnum deilda innan handar, sérstaklega hvað varaðar hefbundin stjórnunar og rekstarleg
verkefni sem hægt er að vinna á hefðbundnum skrifstofutíma. Verkefni sem tengjast íþróttastarfinu
og eru í flestum tilfellum utan hefðbundins vinnutíma - samanber mót, dómaramál, þjálfun,
framkvæmd leikja og annarra viðburða, fjáraflanir flokka eða deilda er utan verksviðs skrifstofu HK.
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