Samstarfssamningur
Kópvogsbær kt. 700169-3759 og Samstarfsvettvangur íþróttafélaga í Kópavogi, hér eftir
nefnt SÍK,
kt. 490117-0910 og aðildarfélög hans, gera með sér eftirfarandi
samstarfssamning:
1. grein.
Með samningi þessum er leitast við að efla samstarf á milli bæjaryfirvalda og
íþróttahreyfingarinnar í Kópavogi, þannig að boðleiðir og samskipti verði einfaldar og
árangursríkar. Tilgangur SÍK er að efla samhug og samvinnu íþrótta- og ungmennafélaganna
í Kópavogi og stuðla að fjölbreyttu íþróttastarfi í bænum. Aðildarfélög SÍK geta kosið að
koma fram gagnvart bæjaryfirvöldum í gegnum SÍK.
2. grein.
SÍK skal koma að úthlutun æfingatíma í íþróttamannvirkjum Kópavogsbæjar með þeim
hætti sem segir í þessari grein.
SÍK skal eigi síðar en 1. júní ár hvert eftir að hafa fengið umsóknir íþróttafélaganna um
æfingatíma fyrir komandi vetur ásamt nauðsynlegum upplýsingum frá bæjaryfirvöldum um
nýtingu íþróttamannvirkja sl. 2ja ára, gera tillögu til Kópavogsbæjar um úthlutun
æfingatíma. Við tillögugerð SÍK skal stuðst við gildandi „Afnotareglur“ sem Kópavogsbær
hefur samþykkt hverju sinni, núgildandi reglur eru í fskj. 1 með samningi þessum.
Æfingatímar sem ráðstafað hefur verið með rekstrarsamningum um íþróttamannvirki eða
annars konar samningum um aðstöðu í íþróttamannvirkjum bæjarins, falla utan
framangreindrar tillögugerðar.
3. grein.
Með samningi þessum fær SÍK forræði yfir ráðstöfun þeirra fjármuna sem bæjaryfirvöld
úthluta til starfstengdra verkefna íþróttafélaganna í bænum, samþykkt við gerð
fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar ár hvert.
Um eftirfarandi styrki er að ræða:
a. Iðkendastyrkir.
SÍK skal útdeila iðkenda-/starfsstyrkjum til aðildarfélaga ár hvert. Úthlutun skal byggð
á þeirri reiknireglu sem birtist í fskj. 2 við þennan samning.
Umsóknarfrestur og skil á gögnum vegna umsókna um iðkendastyrki skal vera 1.
nóvember ár hvert. Einvörðungu skal úthlutað vegna fullnægjandi umsókna sem
berast skv. framansögðu.
b. Sérstyrkir.
i. SÍK skal útdeila styrkjum vegna fræðslukostnaðar og/eða nýbreytni verkefna.
Úthlutun skal byggð á þeirri reiknireglu sem birtist í fskj. 3 við þennan samning.
Umsóknarfrestur og skil á gögnum vegna umsókna um styrki af þessu tagi skulu
hafa borist 1. nóvember ár hvert. Einvörðungu skal úthlutað vegna umsókna sem
berast skv. framansögðu.

ii.

SÍK skal útdeila styrkjum vegna æfinga- og keppnisferða aðildarfélaga. Úthlutun
skal byggð á úthlutunarreglum sem birtast í fskj. 4 við samning þennan. Styrkir
skulu afgreiddir jafnóðum og staðfesting íþróttafélags um útlagðan kostnað
liggur fyrir í samræmi við fskj. 4.
Í tvö ár frá undirritun samnings þessa skulu reikni- og úthlutunarreglur þær sem birtast
í fylgiskjölum 2, 3 og 4 við samning þennan standa óbreyttar. Að þeim tíma liðnum skal
SÍK árlega heimilt að leggja til breytingar sem hljóta þurfa samþykki Kópavogsbæjar.
c. Árangurs- og afreksstyrkir
i. SÍK skal úthluta styrkjum vegna árangurs íþróttafélaga í bænum. Um er að ræða
árangur vegna Íslandsmeistaratitla og alþjóðlegra meistaratitla bæði í
einstaklings- og hópíþróttum. Við úthlutun slíkra styrkja skal SÍK styðjast við
viðmiðanir sem Kópavogsbær setur hverju sinni, núverandi viðmiðanir í fskj. 5a
og núverandi úthlutunarreglur íþróttaráðs um árangursstyrki, sbr. fskj. 5b
ii. SÍK skal jafnframt úthluta afreksstyrkum til einstakra íþróttamanna. Við þá
úthlutun skal stuðst við gildandi reglur Kópavogsbæjar hverju sinni, nú í fylgiskjali
6 við samning þennan.
Um breytingar á viðmiðunartöflu og úthlutunarreglum skv. Framansögðu skal það
sama gilda og um breytingar reikni- og úthlutunarreglna vegna iðkenda- og sérstyrkja.
Umsóknarfrestur og skil á gögnum vegna umsókna um árangurs- og afreksstyrki skal
vera 1. nóv. ár hvert. Einvörðungu skal úthlutað vegna fullnægjandi umsókna sem
berast skv. framansögðu
Við úthlutun á framlagi til ofangreindra verkefna mun Kópavogsbær leggja til grundvallar
úthlutun líðandi árs ásamt þeim breytingartillögum sem SÍK kann að gera.
4. grein.
SÍK og aðildarfélög þess skuldbinda sig til að skila rekstraruppgjöri til Kópavogsbæjar auk
ársskýrslu félagsins, reikningum sem og fjárhagsáætlun næsta rekstrarárs, að loknum
aðalfundi félagsins. Þetta ákvæði er skilyrði fyrir því að viðkomandi íþróttafélög eigi
möguleika á úthlutun sbr. 3. grein þessa samkomulags.
5. grein.
Kópavogsbær skal, fyrir lok júlí ár hvert, leggja fyrir SÍK drög að aðgerðaáætlun um
uppbyggingu og viðhald íþróttamannvirkja í Kópavogi. Fylgja skal úttekt óháðra og
sérfróðra aðila á viðhaldsþörf einstakra íþróttamannvirkja á næstu 18 mánuðum sem byggð
er á 36 mánaða áætlun Kópavogsbæjar.
SÍK skal, innan átta vikna frá móttöku framangreindra draga að aðgerðaráætlun, skila til
Kópavogsbæjar umsögn sinni. Kópavogsbær mun meðal annars styðjast við framangreinda
umsögn SÍK við gerð fjárhagsáætlunar.
6. grein.
SÍK er ráðgefandi aðili að öllum stærri íþróttamótum/íþróttaviðburðum í Kópavogi. Umsjón
og framkvæmd íþróttamóta/íþróttaviðburða er í höndum viðkomandi íþróttafélags.
Aðkoma Kópavogsbæjar að öllu mótahaldi á vegum aðildarfélaga SÍK skal vera með þeim
hætti að Kópavogsbær leggur til aðstöðu verði því við komið og aðgang að sundlaugum
bæjarins fyrir þátttakendur mótanna. Annan kostnað þarf viðkomandi íþróttafélag/SÍK að

standa straum af nema um annað sé samið. Aðilar eru sammála um að SÍK móti sér reglur
varðandi mótahald í Kópavogi.
7. grein
Aðilar eru sammála um að vinna þurfi ötullega að forvarnar- jafnfréttis- og fræðslumálum
innan íþróttafélaganna í bænum. SÍK skal hvetja aðildarfélög sín til útgáfu fræðsluefnis,
námskeiðahalds, fyrirlestra og ýmissa átaksverkefna sem tengjast íþróttum.
Þá getur SÍK haft forgöngu um ofangreinda útgáfu og atburði, leyfi fjárhagur SÍK slíkt.
8. grein
Kópavogsbær leggur SÍK árlega til fjárframlag sem svarar til launa skrifstofustarfsmanns hjá
Kópavogsbæ í 50% stöðugildi. Skal SÍK m.a. nýta fjárframlagið til að standa undir kostnaði
starfsmanns við undirbúning og úthlutun styrkja skv. 3. grein samnings þessa. Kópavogsbær
leggur SÍK til aðstöðu til afnota undir starfsemi félagsins.
9. grein.
SÍK skal setja sér starfsreglur er snúa að boðun funda, ákvarðanatöku, afgreiðslu mála og
annað er varðar hlutverk félagsins samkvæmt samningi þessum. Starfsreglur skv.
framansögðu skulu hljóta staðfestingu Kópavogsbæjar.
10. grein
Samningur þessi gildir frá undirskriftardegi. Samning þennan má endurskoða af beggja
hálfu árlega, án þess að honum sé sagt upp. Velji annar hvor aðili samningsins að segja
honum upp að hluta eða öllu leyti skal það gert skriflega með 6 mánaða fyrirvara.
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