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Þingskjal nr. 7 
Flytjandi Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á lögum LH, grein 1.2.2 Landsþing. 

 

Greinin er: 

1.2.2 Landsþing   

Landsþing fer með æðsta vald í málefnum LH. Þingið sitja fulltrúar frá hestamannafélögum í landinu. 

Fulltrúafjöldi fer eftir félagatölu hvers hestamannafélags sem hér segir: Félög með færri en 75 

félagsmenn fá einn fulltrúa, félög með 76-150 félagsmenn fá tvo fulltrúa, félög með 151-225 félagsmenn 

fá þrjá fulltrúa o.s.frv.  

Aðeins sá sem er í hestamannafélagi er kjörgengur fulltrúi viðkomandi sérráðs eða héraðssambands á 

landsþingi LH. Það er jafnframt skilyrði fyrir kjörgengi að viðkomandi hestamannafélag sé í skilum með 

gjöld til LH.  

Þingið skal háð annað hvert ár í október- eða nóvembermánuði. Skal boða það bréflega með minnst 8 

vikna fyrirvara.Málefni sem sambandsaðilar óska að tekin verði fyrir á þinginu, skulu tilkynnt stjórn LH 

minnst 4 vikum fyrir þingið. Þá skal stjórn LH tilkynna sambandsaðilum dagskrá þingsins ásamt tillögum 

og lagabreytingum sem borist hafa í síðasta lagi 2 vikum fyrir þingið.  

Allar breytingartillögur á keppnisreglum skulu berast keppnisnefnd LH og laganefnd LH hið minnta 3 

mánuðum fyrir upphaf landsþings. Tillögurnar skulu sendar skrifstofu LH sem aftur kemur þeim á 

viðkomandi nefndir og bókar móttökudag þeirra. Keppnisnefnd og laganefnd skulu fara yfir tillögurnar, 

kosti þeirra og galla og veita umsögn sína um þær, séu þær þingtækar. Skal sú umsögn fylgja tillögunum 

inn á landsþing. Við meðferð tillagnanna afla nefndirnar sér þeirra upplýsinga sem þarf, kalla til aðila og 

veita síðan vandaða umsögn um tillöguna.  

Landsþingi skal stýrt eftir almennum þingsköpum.  

Landsþing er lögmætt ef löglega hefur verið til þess boðað.   

Greinin verður: 

1.2.2 Landsþing   

Landsþing fer með æðsta vald í málefnum LH. Þingið sitja fulltrúar frá hestamannafélögum í landinu. 

Fulltrúafjöldi fer eftir félagatölu hvers hestamannafélags sem hér segir: Félög með færri en 75 

félagsmenn fá einn fulltrúa, félög með 76-150 félagsmenn fá tvo fulltrúa, félög með 151-225 félagsmenn 

fá þrjá fulltrúa o.s.frv.  
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Aðeins sá sem er í hestamannafélagi er kjörgengur fulltrúi viðkomandi sérráðs eða héraðssambands á 

landsþingi LH. Það er jafnframt skilyrði fyrir kjörgengi að viðkomandi hestamannafélag sé í skilum með 

gjöld til LH.  

Þingið skal háð annað hvert ár í október- eða nóvembermánuði. Skal boða það bréflega/tölvupósti með 

minnst 8 vikna fyrirvara.Málefni sem sambandsaðilar óska að tekin verði fyrir á þinginu, skulu tilkynnt 

stjórn LH minnst 4 vikum fyrir þingið. Þá skal stjórn LH tilkynna sambandsaðilum dagskrá þingsins ásamt 

tillögum og lagabreytingum sem borist hafa í síðasta lagi 2 vikum fyrir þingið.  

Allar breytingartillögur á keppnisreglum skulu berast keppnisnefnd LH og laganefnd LH hið minnta 3 

mánuðum fyrir upphaf landsþings. Tillögurnar skulu sendar skrifstofu LH sem aftur kemur þeim á 

viðkomandi nefndir og bókar móttökudag þeirra. Keppnisnefnd og laganefnd skulu fara yfir tillögurnar, 

kosti þeirra og galla og veita umsögn sína um þær, séu þær þingtækar. Skal sú umsögn fylgja tillögunum 

inn á landsþing. Við meðferð tillagnanna afla nefndirnar sér þeirra upplýsinga sem þarf, kalla til aðila og 

veita síðan vandaða umsögn um tillöguna.  

Landsþingi skal stýrt eftir almennum þingsköpum.  

Landsþing er lögmætt ef löglega hefur verið til þess boðað.   

 

 

Allsherjarnefnd mælir með tillögunni verði vísað frá  
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Þingskjal nr. 8 
Flytjandi Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á lögum LH, grein 1.3.3 Dagskrá formannafundar. 

 

Greinin er: 

1.3.3 Dagskrá formannafundar 
 
Formannafundir fjallar meðal annars um: 

• Málefni LH milli landsþinga 
• Reikninga síðastliðins rekstrarárs 
• 8 mánaða uppgjör reikninga ársins 
• Endurskoðaða rekstraráætlun og rekstraráætlun næsta árs 
• Skýrslur stjórnar og starfsnefnda 

 
Á formannafundum má ekki gera breytingar á lögum LH né kjósa stjórn. 
 

Greinin verður: 

1.3.3 Dagskrá formannafundar 
 
Formannafundir fjallar meðal annars um: 

• Málefni LH milli landsþinga 
• Reikninga síðastliðins rekstrarárs 
• 8 mánaða uppgjör reikninga ársins 
• Endurskoðaða rekstraráætlun og rekstraráætlun næsta árs 
• Skýrslur stjórnar og starfsnefnda 

 
Á formannafundum má ekki gera breytingar á lögum LH né kjósa stjórn. 
 
Á formannafundum skal samþykkja ársreikning síðastliðins rekstrarárs ásamt fjárhagsáætlun næsta árs. 
Skal ársreikningur liggja fyrir og sendur til aðildarfélaga LH 2 vikum fyrir formannafund. Einnig skal liggja 
fyrir ársreikningur og starfsskýrsla þeirra einkahlutafélaga sem LH er eigandi af eða í. 
 

Allsherjarnefnd mælir með tillögunni verði vísað frá  
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Þingskjal nr. 9 
Flytjandi Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á lögum LH, grein 1.4.2 Starfssvið stjórnar. 

 
Greinin er: 
1.4.2 Starfsvið stjórnar 
Starfssvið stjórnar Starfssvið stjórnar LH er meðal annars að: 

• Framkvæma ályktanir landsþingsins 
• Fylgja eftir framtíðarsýn formannafunda 
• Sjá um að samdar séu leikreglur og reglugerðir 
• Senda ÍSÍ lögboðnar skýrslur og tilkynningar 
• Birta aðildarfélögum fundargerðir stjórnar LH 
• Líta eftir því að lög og reglugerðir LH séu haldin 
• Staðfesta met 
• Koma fram erlendis fyrir hönd hestaíþróttarinnar í landinu 
• Skipa nefndir skv. grein 1.4.3 og hafa eftirlit með störfum þeirra 

 
Greinin verður: 
1.4.2 Starfsvið stjórnar 
Starfssvið stjórnar Starfssvið stjórnar LH er meðal annars að: 

• Framkvæma ályktanir landsþingsins 
• Fylgja eftir framtíðarsýn formannafunda 
• Sjá um að samdar séu leikreglur og reglugerðir 
• Senda ÍSÍ lögboðnar skýrslur og tilkynningar 
• Birta aðildarfélögum fundargerðir stjórnar LH 
• Líta eftir því að lög og reglugerðir LH séu haldin 
• Staðfesta met 
• Leiðrétta keppnisárangur á mótum ef um brot á keppnisreglum er að ræða 
• Setja bann/sektir á þau hestamannafélög sem ekki skila inn réttum mótaskýrslum eða 

mótaskýrslum ekki skilað á réttum tíma 
• Setja bann/sektir á þau hestamannafélög sem ekki skila starfsskýrslum á réttum tíma 
• Koma fram erlendis fyrir hönd hestaíþróttarinnar í landinu 
• Skipa nefndir skv. grein 1.4.3 og hafa eftirlit með störfum þeirra 

 
Allsherjarnefnd mælir með tillögunni verði vísað frá  
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Þingskjal nr. 10 
Flytjandi Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á lögum LH, grein 1.4.3 Stjórnskipaðar nefndir. 

 

Greinin er: 
1.4.3 Stjórnskipaðar nefndir 
 
Á fyrstu stjórnarfundum eftir landsþing skipar stjórnin í eftirfarandi fastanefndir, sem hver skal skipuð 
a.m.k. þremur mönnum (sjá nánar skipurit og reglugerðir nefnda). Hlutverk nefndanna er að vinna með 
stjórninni milli þinga að þeim málefnum sem hverri nefnd tilheyrir og jafnframt leyfa umsagnir fagaðila: 
 

• Aganefnd 
• Dómaranefnd 
• Ferða- og samgöngunefnd 
• Keppnisnefnd 
• Landsliðsnefnd 8 
• Æskulýðsnefnd 

 
Aðrar nefndir ef stjórnin telur þörf á. Auk framangreindra nefnda skipar stjórn LH kjörnefnd þriggja 
manna eigi síðar en 2 mánuðum fyrir landsþing hverju sinni. Kjörnefnd hefur það hlutverk að gera 
tillögur til landsþings um fulltrúa í sambandsstjórn, þingnefndir og formenn þingnefnda. Kjörnefnd skal 
gera tillögu til stjórnar LH um skipun kjörbréfanefndar eigi síðar en 2 vikum fyrir landsþing hverju sinni. 
Hlutverk kjörbréfanefndar er fyrst og fremst að fylgja eftir gr. 1.2.3 í lögum LH. Stjórn LH setur nefndum 
starfsreglur. 
 
Greinin verður: 
1.4.3 Stjórnskipaðar nefndir 
 
Á fyrstu stjórnarfundum eftir landsþing skipar stjórnin í eftirfarandi fastanefndir, sem hver skal skipuð 
a.m.k. þremur mönnum (sjá nánar skipurit og reglugerðir nefnda sem skal vera sýnilegt á heimasíðu LH). 
Hlutverk nefndanna er að vinna með stjórninni milli þinga að þeim málefnum sem hverri nefnd tilheyrir 
og jafnframt leyfa umsagnir fagaðila: 
 

• Aganefnd 
• Dómaranefnd 
• Ferða- og samgöngunefnd 
• Keppnisnefnd 
• Landsliðsnefnd  
• Æskulýðsnefnd 

 



LANDSSAMBAND HESTAMANNAFÉLAGA 
STOFNAÐ 1949 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Aðrar nefndir ef stjórnin telur þörf á. Auk framangreindra nefnda skipar stjórn LH kjörnefnd þriggja 
manna eigi síðar en 2 mánuðum 8 vikum fyrir landsþing hverju sinni. Kjörnefnd hefur það hlutverk að 
gera tillögur til landsþings um fulltrúa í sambandsstjórn, þingnefndir og formenn þingnefnda. Kjörnefnd 
skal gera tillögu til stjórnar LH um skipun kjörbréfanefndar eigi síðar en 2 vikum fyrir landsþing hverju 
sinni. Hlutverk kjörbréfanefndar er fyrst og fremst að fylgja eftir gr. 1.2.3 í lögum LH. Stjórn LH setur 
nefndum starfsreglur. 
 
Allsherjarnefnd mælir með að tillagan verði samþykkt. 
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Þingskjal nr. 11 
Flytjandi Hestamannafélagið Geysir 

Lagt fyrir ________________________________ 

Tillaga 

63. Landsþing Landssambands hestamannafélaga, haldið í Reykjavík 4.-5. nóvember 2022, samþykkir að 
gera eftirfarandi breytingu á lögum LH, grein 1.5.1 Tekjur og gjöld LH. 

 

Greinin er: 
1.5.1 Tekjur og gjöld LH 
 
Tekjur LH eru: 

• Fjárframlög frá ÍSÍ. 
• Árgjald fyrir hvern skráðan félagsmann í hestamannafélagi innan LH. Fjárhæð árgjaldsins skal 

ákveðin á hverju landsþingi en innheimta þess miðast við félagatal 1. janúar þess árs sem gjaldið 
er innheimt fyrir. Gjalddagar árgjalds skulu vera tveir, 15. maí og 15. september ár hvert. 
Dráttarvextir skulu reiknast 30 dögum eftir gjalddaga. 

• Fjárframlög opinberra aðila. 
• Fjárframlög fyrirtækja, einstaklinga og stofnana. 
• Aðrar tekjur.  

Gjöld LH afmarkast af: 
• Fjárhagsáætlun 
• Samþykktum stjórnar 

 

Greinin verður: 
1.5.1 Tekjur og gjöld LH 
 
Tekjur LH eru: 

• Fjárframlög frá ÍSÍ. 
• Árgjald fyrir hvern skráðan félagsmann í hestamannafélagi innan LH. Fjárhæð árgjaldsins skal 

ákveðin á hverju landsþingi en innheimta þess miðast við félagatal 1. janúar í starfsskýrslu sem 
hvert hestamannafélag skilar til ÍSÍ 15.apríl þess árs sem gjaldið er innheimt fyrir. Gjalddagar 
árgjalds skulu vera tveir, 15. maí og 15. september ár hvert. Dráttarvextir skulu reiknast 30 
dögum eftir gjalddaga. 

• Fjárframlög opinberra aðila. 
• Fjárframlög fyrirtækja, einstaklinga og stofnana. 
• Aðrar tekjur.  

Gjöld LH afmarkast af: 
• Fjárhagsáætlun 
• Samþykktum stjórnar 

 

Allsherjarnefnd mælir með tillögunni verði vísað frá. 


