
 
Aðildarfélög KSÍ 
b.t. formanna/framkvæmdastjóra 

Reykjavík, 30. apríl 2020 

Lög KSÍ 

Ágætu félagar, 
 
Á 74. ársþingi KSÍ 2020 voru samþykktar breytingar á lögum KSÍ. Um er að ræða breytingar lagðar til á 
knattspyrnuþingi af stjórn KSÍ á þingskjali nr. 7 og þingskjali nr. 9.  Í samræmi við 46. grein laganna þá 
öðlast lögin gildi við samþykki þeirra á knattspyrnuþingi og að lokinni staðfestingu 
framkvæmdastjórnar ÍSÍ. Hefur  framkvæmdastjórn ÍSÍ nú staðfest ný og breytt lög KSÍ í heild sinni með 
bréfi dags. 28. apríl 2020. 
 
Eftirfarandi er yfirlit yfir umræddar breytingar: 
__________________________________________________________________________________ 

Breytingar sem samþykktar hafa verið eru grænmerktar. 

Það sem samþykkt hefur verið að falli út er rauðmerkt og yfirstrikað 
 

LÖG KNATTSPYRNUSAMBANDS ÍSLANDS 

Eftirfarandi breyting hefur verið gerð á grein 6: 

 

6. grein - Aðrar skyldur  

6.1. Aðildarfélög, KSÍ, leikmenn og aðrir innan KSÍ skuldbinda sig til að leika knattspyrnu í 

samræmi við knattspyrnulögin og í samræmi við lög og reglur FIFA/UEFA. 

6.2. Aðildarfélag skuldbindur sig til að vinna gegn ólöglegri veðmálastarfsemi og hagræðingu 

úrslita leikja. Aðilum sem falla undir lög þessi og taka þátt í knattspyrnuleikjum á vegum KSÍ 

er óheimilt að taka þátt í veðmálastarfsemi, með beinum eða óbeinum hætti, í tengslum við 

eigin leiki og eigin mót. Bann þetta tekur einnig til miðlunar upplýsinga í þeim tilgangi að hafa 

áhrif á veðmál og fela í sér fjárhagslegan ávinning.  

 

Eftirfarandi breyting hefur verið gerð á grein 11: 

 

11. grein - Dagskrá  

11.1. Dagskrá knattspyrnuþings er:  

a. Þingsetning og staðfesting á lögmæti þingsins í samræmi við lög þessi.  

b. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar.  

c. Kosning fyrsta og annars þingforseta.  

d. Kosning fyrsta og annars þingritara.  

e. Ávörp gesta.  

f. Álit kjörbréfanefndar og það samþykkt.  

g. Lögð fram skýrsla fráfarandi stjórnar.  

h. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar KSÍ.  

i. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga, skýrslan og reikningar lagðir undir samþykki.  

j. Stjórn KSÍ leggur fram tillögu að fjárhagsáætlun og starfsáætlun fyrir næsta starfsár.  

https://www.ksi.is/library/Skrar/arsthing-KSi/2020-thingskjol/7%20-%20Tillaga%20til%20lagabreytinga%20-%20Tillaga%20stjórnar%20KSÍ%20(Stjórn%20KSÍ).pdf
https://www.ksi.is/library/Skrar/arsthing-KSi/2020-thingskjol/9%20-%20Tillaga%20til%20lagabreytinga%20-%20Leyfiskerfi%20í%20efstu%20deild%20kvenna%20(Stjórn%20KSÍ).pdf


k. Tillögur um breytingar á lögum og reglugerðum teknar til afgreiðslu.  

l. Tillögur um önnur mál sem borist hafa til stjórnar teknar til afgreiðslu.  

m. Önnur mál.  

n. Kosningar. Álit kjörnefndar.  

1. Kosning stjórnar.  

a. Kosning formanns (annað hvert ár).  

b. Kosning 4ra manna í stjórn.  

c. Kosning 3ja varamanna í stjórn.  

2. Kosning fulltrúa frá landsfjórðungum.  

a. Kosning 4ra manna frá landsfjórðungum (annað hvert ár).  

b. Kosning 4ra varamanna frá landsfjórðungum (annað hvert ár).  

3. Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.  

4. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.  

5. Kosning í aga- og úrskurðarnefnd KSÍ (8 menn).   

6. Kosning í áfrýjunardómstól KSÍ (3 aðalmenn og 5 varamenn).  

7. Kosning í leyfisráð KSÍ (5 menn).  

8. Kosning í leyfisdóm KSÍ (5 menn).  

9. Kosning fulltrúa í kjaranefnd   

a. Kosning 3ja manna í kjaranefnd (annað hvert ár).  

b. Kosning varamanns í kjaranefnd (annað hvert ár).  

10. Kosning kjörnefndar, (3 menn), er starfi milli þinga.  

o. Tilnefning og staðfesting eins fulltrúa ÍTF í stjórn (annað hvert ár).  

p. o. Fundargerð þingsins borin upp til afgreiðslu.  

r. p. Þingslit.  

11.2 Stjórn KSÍ skal senda ÍSÍ og sambandsaðilum KSÍ fundargerð þingsins innan tveggja 

mánaða.  
 

Eftirfarandi breyting hefur verið gerð á grein 14: 

 

V. STJÓRN KSÍ  

14. grein - Skipulag stjórnar KSÍ  

14.1. Stjórn KSÍ skal skipuð tíu mönnum að formanni meðtöldum og þremur varamönnum. 

Varamenn taka sæti í stjórninni ef aðalmaður forfallast í sömu röð og þeir eru kosnir. Níu 

fulltrúar í stjórn KSÍ eru kjörnir beinni kosningu á af ársþingi KSÍ. Tilnefning fulltrúa ÍTF skv. 

ákvæði 14.2. skal lögð fyrir ársþing til staðfestingar.  

 

Eftirfarandi breyting hefur verið gerð á grein 35: 

 

35. grein - Leyfiskerfi 

35.1. Aðildarfélög, sem eiga rétt á þátttöku í efstu og 1. deild Íslandsmótsins í meistaraflokki 

karla og í efstu deild Íslandsmótsins í meistaraflokki kvenna skulu árlega sækja um 

þátttökuleyfi. 

35.2. Til þess að fá þátttökuleyfi skulu félögin uppfylla tilteknar kröfur KSÍ varðandi skipulag, 

aðstöðu og fjármál. Kröfurnar eru byggðar á samræmdum staðli UEFA og íslenskum 

aðstæðum. 

35.3. Stjórn KSÍ skal gefa út leyfishandbók KSÍ, sem gerir grein fyrir ofangreindum kröfum og 

leyfisferlinu. Leyfishandbókin skal vera samþykkt af UEFA. 

35.4. Leyfisnefndir, kjörnar á knattspyrnuþingi, stýra leyfisferlinu ásamt leyfisstjóra sem starfar 

á skrifstofu KSÍ. 

 



 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ef frekari upplýsinga er óskað þá vinsamlegast hafið samband við undirritaðan. 

 
 
 
 
 

Haukur Hinriksson, 
yfirlögfræðingur hjá KSÍ. 


