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Starfsreglur samninga- og félagaskiptanefndar KSÍ 

 

I. kafli. ALMENN ÁKVÆÐI 

 

1. gr. 

Samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ starfar samkvæmt lögum KSÍ og reglugerð KSÍ um félagaskipti, 

samninga og stöðu leikmanna og félaga og leysir úr málum eftir ákvæðum þeirra laga og reglna. 

 

Samninga- og félagaskiptanefnd skal skipuð 3 mönnum og 3 til vara, sem stjórn KSÍ tilnefnir. Einn 

nefndarmanna og einn varamanna skulu vera lögfræðingar. Formaður nefndarinnar skal sitja í stjórn KSÍ 

en að öðru leyti skiptir nefndin með sér verkum. 

 

2. gr. 

Um hæfi nefndarmanna skal fara eftir reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og 

félaga og skulu nefndarmenn víkja ef ákvarðanataka snertir hagsmuni þeirra eigin félags, aðilum þeim 

nákomnum eða þeir vanhæfir af öðrum ástæðum. 

 

3.gr. 

Hlutverk samninga- og félagaskiptanefndar KSÍ er að fjalla um þau málefni sem til hennar er beint 

samkvæmt lögum og reglugerðum KSÍ og hafa eftirlit með félagaskiptum leikmanna og samningum 

leikmanna við aðildarfélög KSÍ. 

Helstu verkefni nefndarinnar eru eftirfarandi: 

 

a. að halda skrá um leikmann og félagaskipti þeirra, 

b. að halda skrá um samninga leikmanna við aðildarfélög, 

c. að halda skrá um umboðsmenn KSÍ og samninga þeirra við leikmenn, 

d. að afgreiða beiðnir um undanþágur skv. reglugerð um félagaskipti o.fl., 

e. að úrskurða í ágreiningsmálum, sem nefndinni berast skv. lögum og reglugerðum KSÍ, 

f. að veita aðildarfélögum ráðgjöf um samninga- og félagaskiptamál, 

g. annast önnur þau störf, sem stjórn KSÍ kann að fela henni á hverjum tíma. 

 

Nefndin getur tekið ákvörðun um viðurlög skv. lögum og reglugerðum KSÍ. 

 

4. gr. 

Aðila máls er heimilt að fela umboðsmanni sínum að gæta hagsmuna sinna fyrir nefndinni. 

 

II. kafli. MÁLSMEÐFERÐ 

 

5. gr. 

Erindi skal berast til samninga- og félagaskiptanefndar eigi síður en einu ári eftir að kostur var á að koma 

því á framfæri við nefndina. Að öðrum kosti vísar nefndin erindinu frá. 

 

6. gr. 

Erindi til nefndarinnar skal vera skriflegt og í því skal greint frá nafni, kennitölu og heimilisfangi þess sem 

sendir erindið. Einnig skal koma fram málsatvik þau, sem eru tilefni erindisins og hvaða kröfur séu gerðar 

og á hvaða málsástæðum þær kröfur byggja. Erindi skulu fylgja sönnunargögn þau, sem á er byggt.  

Erindið skal undirritað af aðila máls eða umboðsmanni hans og skulu öll gögn berast skrifstofu KSÍ.  



Nóvember 2020 

 

 

7. gr. 

Ef nefndarmenn eru einhuga um að ljúka beri máli þegar í upphafi, þar sem augljóst sé að vísa beri því frá 

og að það sé augljóslega ekki á rökum reist, vísar hún máli frá. Tilkynna skal málsaðilum þegar um slíka 

niðurstöðu. Að öðrum kosti skal leggja erindið fyrir gagnaðila og óska eftir skriflegri greinargerð sem 

fullnægja skal sömu skilyrðum og getið er í 6. gr. 

 

Eftir framlagningu greinargerðar gagnaðila getur nefndin krafið aðila um frekari gögn eða aflað þeirra. 

Nefndin getur kallað aðila fyrir sig til skýrslugjafar eða munnlegs málflutnings. Skýrslur aðila skal bóka í 

aðalatriðum. Málsaðilar skula að jafnaði kynnt gögn máls eftir því sem þau berast, nema slíkt sé bersýnilega 

óþarft eða réttmætar ástæður mæla gegn því að mati nefndarinnar. 

 

Frestur til að skila skriflegum greinargerðum eða athugasemdum skal að jafnaði vera 7 dagar, en heimilt er 

nefndinni að framlengja slíkan frest.  

 

Sinni málshefjandi ekki tilmælum nefndarinnar um framlagninu gagna er henni heimilt að vísa máli frá. Ef 

gagnaðili sinnir ekki tilmælum nefndarinnar um skriflega greinargerð eða framlagninu annarra gagna getur 

nefndin byggt úrlausn máls á framlögðum gögnum og öðrum upplýsingum, sem hún sjálf aflar um málið. 

 

Nefndin er ávallt heimilt við meðferð máls að leita sátta með aðilum. 

 

Málflutningur fyrir nefndinni skal að jafnaði vera skriflegur. 

 

Málsmeðferð fyrir nefndinni fer að öðru leyti eftir reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu 

leikmanna og félaga. 

 

8. gr. 

Úrskurðir nefndarinnar skulu kveðnir upp svo fljótt sem verða má eftir að gagnaöflun telst lokið og skulu 

þeir vera skriflegir og rökstuddir. Nefndin tekur afstöðu til sönnunargildis framkominna gagna en ef í máli 

eru atriði, sem örðugt er að leysa úr undir rekstri þess eða mál ekki nægilega upplýst, getur nefndin vísað 

máli frá. Ef í máli er ágreiningur sem fellur ekki undir valdsvið nefndarinnar skv. lögum og reglugerðum 

KSÍ vísar nefndin málinu frá. Úrskurðir skulu undirritaður af þeim, sem þátt tóku í afgreiðslu viðkomandi 

máls. Afl atkvæða ræður úrslitum máls.  

 

Þess skal getið hvort allir nefndarmenn eru sammála niðurstöðu. Ef nefndin er ósammála um niðurstöðuna 

skal getið um það hvaða atriði nefndarmenn eru ósammála um. 

 

9. gr. 

Í úrskurði samninga- og félagaskiptanefndar skal eftirfarandi koma fram: 

a. hverjir séu aðilar máls, 

b. kröfugerð og málavaxtalýsing, 

c. helstu málsástæður og röksemdir málsaðila, 

d. rökstuðningur og niðurstaða nefndarinnar, 

e. sératkvæði minnihluta, ef um slíkt er að ræða. 

 

10. gr. 

Nefndin sendir málsaðilum staðfest endurrit úrskurða jafnskjótt og þeir hafa verið kveðnir upp. Nefndin 

lætur árlega birta samantekt úrskurða sinna á heimasíðu KSÍ. 
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III. kafli. ÝMIS ÁKVÆÐI 

 

11. gr. 

Nefndin skal koma saman þegar þurfa þykir og ávallt þegar mál berast henni til úrskurðar. Formaður boðar 

til funda og stýrir þeim. Starfsmaður nefndarinnar annast útsendingu fundarboðs með dagskrá og heldur 

gerðarbók, sem hann sendir afrit af til nefndarmanna og framkvæmdastjóra KSÍ. 

 

12. gr. 

Í gerðarbók skal færa meginefni þess, sem fram kemur á fundum nefndarinnar. Endurrit úr fundargerðarbók 

má afhenda þeim, sem hefur lögvarinna hagsmuna að gæta. 

 

13. gr. 

Að öðru leyti en að framan greinir gilda ákvæði laga og reglugerða KSÍ. 

 

14. gr. 

Reglur þessar eru settar með heimild í grein 23.5 í reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu 

leikmanna og félaga. 

 

15. gr. 

Stjórn KSÍ sker úr öllum ágreiningsatriðum, sem kunna að rísa út frá reglum þessum. Reglur þessar taka 

gildi við staðfestingu stjórnar KSÍ. 

 

Samþykkt af stjórn KSÍ 26. nóvember 2020 


