Erindisbréf

Íþrótta- og skemmtinefnd LSS
Stjórn LSS skipar eftirfarandi aðila í íþrótta- og skemmtinefnd LSS til tveggja ára:
Ómar Ágústsson, skipaður formaður nefndarinnar, omara@shs.is s: 893 5852.
Ágúst Guðmundsson, agustg@shs.is s: 699 1600.
Árni Friðriksson, arnifridriks@outlook.com s: 893 2303.
Gildistími skipunar: September 2020 til apríl 2022.
Stjórn LSS skipar þrjá félagsmenn í íþrótta- og skemmtinefnd LSS til tveggja ára í
senn. Formaður og starfsmenn LSS eiga rétt á að sitja fundi nefndarinnar, með
málfrelsi og tillögurétt.
Markmið nefndarinnar:
• Efla samkennd og gleði á meðal félagsmanna LSS.
• Stuðla að aukinni hreyfingu félagsmanna.
• Auka vitund félagsmanna á mikilvægi hreyfingar.
Hlutverk
Íþrótta- og skemmtinefnd móta stefnu LSS í íþrótta- og skemmtimálum og fylgja eftir
stjórnar og þingssamþykktum. Að vinna að eflingu íþróttastarfs meðal félagsmanna
með að halda íþróttaviðburði. Að finna mótshaldara fyrir íþróttaviðburði á vegum
LSS. Að fylgjast með framkvæmd íþróttaviðburða á vegum LSS. halda skemmtileika á
vegum LSS. Nefndin skal aðstoða móts- og skemmtihalda við framkvæmd og
auglýsingu viðburða LSS og annarra deilda. Nefndin hefur að leiðarljósi siðareglur,
önnur lög og reglugerðir sem LSS hefur sett eða starfar eftir. Jafnframt þeim lögum
og reglugerðum um mótahald sem eru í gildi hjá ÍSÍ og sérsamböndum þess.
Starfshættir
Formaður Íþróttanefndar ber ábyrgð á boðun funda. Fundarboðun skal vera bréfleg
eða rafræn og send öðrum nefndarmönnum og framkvæmdastjóra LSS, eigi síðar en
fjórum sólarhringum fyrir fund. Fundað skal svo oft sem þurfa þykir. Halda skal
fundargerð.
Vonast er eftir að starf nefndarinnar skili eftirfarandi árangri:
• Auki gleði félagsmanna.
• Auki hreyfingu félagsmanna.
• Auki samverustundir félagsmanna utan vinnu og á milli vinnustaða.
• Geri LSS sýnilegt á meðal almennings.
Fjármál
Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna er með sjálfstæðan rekstur og er
fjármagnað með iðgjöldum frá félagsmönnum. Íþrótta- og skemmtinefnd tilheyrir
undir rekstur LSS og er fjármagnað með styrkjum og þáttökugjöldum. Nefndinni ber

því að skila inn starfs- og fjárhagsáætlun fyrir tímabilið og þær samþykktar af
framkvæmdastjóra LSS. Ekki er greitt fyrir nefndarstörf þar sem um sjálfboðaliðastarf
er að ræða en allur útlagður kostnaður er greiddur. Öll fjárútlát þarf að vinna í nánu
samstarfi við starfsmann LSS.
Samstarfsaðili á skrifstofu: Guðrún Hilmarsdóttir, skrifstofustjóri

