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1. Inngangur
Almenningsíþróttadeild Stjörnunnar var stofnuð í ágúst 1995 og með skipunarbréfi
aðalstjórnar frá október 1995 um skipun stjórnar deildarinnar hóf hún formlega starfsemi
sína.
Almenningsíþróttadeild Stjörnunnar er deild innan Stjörnunnar sem sér um
almenningsíþróttir. Deildin starfar eftir félagslögum Stjörnunnar og fylgir þeirri stefnu
sem aðalstjórn ákveður á hverjum tíma.
Starfsemin byggir að miklu leiti á samstarfi við aðrar deildir svo og starfsmenn
Stjörnunnar ásamt góðri samvinnu þeirra sem taka að sér umsjón viðkomandi þáttar.
Deildin mun halda félagaskrá og geta allir sem áhuga hafa á almenningsþíþróttum orðið
félagar. Félagsgjaldi svo og þátttökugjaldi í hinum ýmsu atriðum starfsseminnar verður
haldið í lámarki

2. Skipulag og markmið deildarinnar
Markmið deildarinnar er að efla almenningsíþróttir í Garðabæ og gefa þeim aðilum, sem
að jafnaði taka ekki þátt í keppnisíþróttum, möguleika á að efla sál og líkama með
þátttöku í almennri líkamsrækt. Stefnan er að ná til almennings og efla þátttöku þeirra í
almenningsíþróttum
Markmiðum ætlar deildin að ná með eftirfarandi hætti:
•
•
•
•
•

Standa fyrir almennri líkamsrækt, gönguferðum, leikfimi og útivist.
Bjóða almenningi upp á skipulagðar gönguferðir í fylgd með leiðbeinanda.
Standa fyrir fræðslufundum um heilsu- og líkamsrækt.
Skipuleggja fjölskylduferðir þar sem lögð er áhersla á útiveru og samverustundir.
Efla Íþróttaiðkun eldri borgara í samvinnu við félagasamtök þeirra.

Starfsemi deildarinnar er að stórum hluta fólgin í umsjón með líkamsrækt fyrir almenning
á vegum Stjörnunnar. Starfsemin byggir á samkomulag við aðalstjórn um að
málaflokkurinn falli að öllu leyti undir deildina en hafði áður verið á hendi aðalstjórnar.
Íþróttakennarar líkamsræktarinnar eru verktakar á vegum deildarinnar og taka á sig alla
áhættu við rekstur hennar og greiða fulla salarleigu fyrir afnot af íþróttahúsinu svo og
aðgang að sundinu.
Stjórn 2004 – 2005:
Formaður:
Herborg Þorgeirsdóttir, Asparási 1
Varaformaður:
Eiríkur Þorbjörnsson, Efstilundur 1
Gjaldkeri:
Anný Antonsdóttir, Eskiholti 21
Ritari:
Örn Ottesen, Hæðarbyggð 15
Meðstjórnendur:
Kristín Hjaltadóttir, Gnítaheiði 5
Kristján Gunnarsson, Eskiholti 21
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3. Umgjörð þjálfunar og keppni
Eins og fram kemur undir lið 2 eru þjálfunarmál í höndum verktaka sem innheimta gjald
af hverjum þátttakenda. Þeir halda úti tímum í líkamsrækt í íþróttahúsinu í Ásgarði á
eftirfarandi tímum:
Mánudagar
Konur
08:15 - 09:00
konur
17:50 – 18:40
karlar 1
17:00 – 17:50
karlar 2
17:50 – 18:40
karlar 3
18:40 – 19:30
Miðvikudagar
Konur
08:15 - 09:00
konur
17:50 – 18:40
karlar 1
17:00 – 17:50
karlar 2
17:50 – 18:40
karlar 3
18:40 – 19:30
Föstudagar

Konur

08:15 - 09:00

Laugardagar

sameiginlegur tími utandyra kl. 9:30
opinn öllum almenningi í Garðabæ. Gönguferð
a.m.k. 1 klst.
Nokkrum sinnum á ári er efnt til lengri gönguferða og er þá farið einhvað út út bænum
og annað hvort farið í fjallgöngur eða einhverja aðra góða göngu sem er fyrirfram
skipulögð.

4. Fjármálastjórn
Fjármál deildarinnar er að mestu í höndum aðalstjórnar en deildin heldur þó utan um
útgjöldin. Tekjur deildarinnar eru fengnar með 15% hlutdeild í tekjum af salarleigu til
Stjörnunnar vegna verktaka líkamsræktarinnar í íþróttahúsinu Ásgarði.

5. Þjáfaramenntun
Við ráðum eingöngu menntaða íþróttakennara.
Í dag er þjálfun í karlaflokki í höndum Ólafs Ágústs Gíslasonar sem hefur séð um
þjálfun frá upphafi, að undanskyldum tveim árum sem hann dvaldi erlendis við nám.
Þjálfun kvenna er í höndum Elínar Birnu Guðmundsdóttur sem séð hefur um þjálfun
nánast frá upphafi, en forveri hennar var Lovísa Einarsdóttir og um tíma skiptu þær með
sér tímum. Nú í haust eru 15 ár frá því að starfsemin hófst í þessari mynd þó að ekki
væri deildin formlega stofnuð þá.
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6. Félagsstarf
Mikið félagsstarf er innan deildarinnar. Nefna haust- og vorfagnað, þorrablót. Einnig
fræðslufundir. Seinni ár hefur verið efnt til ýmissa ferða og má þar helst nefna:
Sumarganga síðustu helgi í júní. Farin er helgarferð á einhvern eftirsóknarverðan stað
og skipulögð er gönguferð sem er annað hvort góð dagsganga eða jafnvel tveir dagar.
Helgarferð á Snæfellsnes hefur verið farin tvisvar að vori með viðkomu á Snæfellsjökul.
Jeppaferð í byrjun nóvember hefur verið farin undanfarin fjögur ár. Farið er á vinsæla
ferðamannastaði sem ekki er fært til nema á jeppum og gist í skálum. Farið er í
gönguferðir ef veður og færð leyfir.
Gönguferðir í útlöndum. Nokkur undanfarin ár hafa hópar úr deildinni tekið sig til og
efnt til gönguferða í útlöndum. Gengið hefur verið á Mallorca, í Pierneafjöllum, Toskana
á Ítalíu og Ölpunum.
Gymnemastrada. Árið 2003 fór hópur kvenna undir stjórnar Elínar Birnu ásamt fleiri
hópum frá Stjörnunni á Gymnaströdu í Lissabonn. Þar áður fór hópur undir stjórn
Lovísu Einarsdóttur til Amsterdam 1991.

7. Foreldrastarf
Þetta er foreldrastarf, fyrst og fremst!

8. Fræðslu- og forvarnarstarf
Fræðslufundir eru 1 – 2 á hverri önn, tengt hreyfingu og hollu mataræði.

9. Jafnréttismál
Fullkomið jafnræði milli kynjanna í deildinni. Eftirmiðdags tímarnir kl. 17:50 eru bæði
kvenna og karla og er þá salnum skipt í tvennt með tjaldinu. Báðum kynjum er þó alveg
heimilt að færa sig á milli salarhelminga, en hingað til hefur enginn haft áhuga á því. Þó
kemur það upp að annar kennarinn er forfallaður og þá er sameiginlegur tími að hluta til
eftir ákveðnu kerfi sem allir eru sáttir við. Stjórn deildarinnar er skipuð konum og körlum
að jöfnu.

10. Umhverfismál
Almenningsíþróttadeild UMF Stjörnunnar leggur áherslu að starf félagsins sé ætíð í sátt
við umhverfi og náttúru. Þeim tilmælum er beint til félagsmanna að þeir beri ætíð
virðingu fyrir umhverfi sínu, hvort heldur er á heimaslóð eða annars staðar.
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11. Samþykktir fyrir almenningsíþróttadeild Stjörnunnar.
1. grein.
Deildin starfar innan Stjörnunnar og sér um almenningsíþróttir. Deildin starfar eftir
félagslögum Stjörnunnar og vinnur í anda þeirra stefnu sem þar er ákveðin. Deildin
hefur aðgang að húsnæði og starfsmönnum Stjörnunnar samkvæmt ákvörðun
aðalstjórnar, í samræmi við umfang og verksvið.
2. grein.
Markmið deildarinnar er að efla almenningsíþróttir innan Stjörnunnar. Starfsemin miðast
við að veita þeim sem að öllu jöfnu taka ekki þátt í keppniíþróttum innan Stjörnunnar,
möguleika á að efla sál og líkama með þátttöku í almennri líkamsrækt.
3. grein.
Deildin heldur félagaskrá og getur hver sá sem skráir sig í deildina orðið félagi.
Félagsgjald er ákveðið á ársfundi.
4. grein.
Um skipulag og starfshætti gilda félagslög Stjörnunnar. Aðalstjórn skipar stjórn eftir
tilnefningu frá ársfundi deildarinnar. Stjórn deildarinnar er ábyrg gagnvart aðalstjórn í
málefnum er varða Stjörnuna, eins og félagslög og fjármál. Stjórn deildarinnar er skipuð
fimm mönnum, formanni, varaformanni, gjaldkera og tveim meðstjórnendum.
5. grein.
Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir einu sinni í mánuði og ber stjórn að senda
aðalstjórn Stjörnunnar skýrslu um starfsemina a.m.k. tvisvar á ári.
6. grein.
Deildin heldur ársfund eigi síðar en í mars ár hvert. Til ársfundar skal boða skriflega
með 3 vikna fyrirvara. Þar skal tekið fyrir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skipaður fundarstjóri og fundarritari.
Skýrsla um starfsemi deildarinnar.
Reikningar lagðir fram til samþykktar.
Breytingar á samþykktum.
Tillögur um stjórn til næsta aðalfundar.
Ákvörðun um árgjald deildarinnar.
Starfsemin fram að næsta aðalfundi.
Önnur mál.

7. grein.
Komi til slita deildarinnar skal aðalstjórn falin umsjá allra þeirra mála, þar með talið
uppgjör fjármála sem stjórnin hafði á sinni könnu.
8. grein.
Um önnur atriði gilda félagslög stjörnunnar.
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