
36. Karateþing 2023: 
 
 
1. Þingsetning. 
    Reinhard Reinhardsson setur þingið. 
    Óskar eftir að þingheimur samþykka að þingið sé löglegt. Að til þess hafi verið boðað 
samkvæmt lögum KAÍ. Samþykkt. 
 
2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins.  
    Hafsteinn Pálsson var kosinn sem þingforseti og Hafþór Ómar Sæmundsson kosinn 
þingritari  
 
     Ávörp gesta.   
Úlfur Hrólfbjartsson heldur smá tölu um karatesambandið og talar um breytingar hjá ÍSÍ. 
Talar um afreksmál hjá ÍSÍ, nýr Afreksstjóri og rekstrarstjóri ráðnir. 
 
3. Kosnar fastar nefndir: 

a. Kjörbréfanefnd.  
1. Þorsteinn Yngvi Guðmundsson  
2. Anna Olsen  
3. Gunnar Sigurðsson.  
 

b. Fjárlaganefnd.  
1. Gaukur Garðarsson  
2. Halldór Stefánsson  
3. Anna María Þórðardóttir.  
 

c. Laga- og leikreglnanefnd.  
1. Agnes Guðjónsdóttir  
2. Haraldur Hrafn Guðmundsson  
3. Vilhjálmur Þór Þóruson 
 

d. Allsherjarnefnd. 

1. Pétur Ragnarsson  
2. Katrín Björnsdóttir  
3. Hákon Örn Árnason 
 

e. Kjörnefnd  

1. Elías Guðni Guðnason.   
2. Rut Guðbrandsdóttir   



3. Gunnlaugur Sigurðsson 
 

4. Fráfarandi stjórn gefur skýrslu sína. 
 
Reinhard Reinhardsson heldur stutta ræðu um árið og fór yfir skýrslu ársins. Skýrslan 
liggur frammi á þinginu. 
 
     Kjörbréfanefnd skilar áliti.  
Þórsteinn Yngvi Guðmundsson skilaði inn kjörbrefum  
 
Eftirfarandi fulltrúar á þinginu: 
Þórshamar 8  
Breiðablik 8 
Kfr 8 
Fylkir 7 
Afturelding 4 
Fjölnir 3  
ÍR 2 
Haukar 1 
KFA 1 
 

  
5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga sambandsins til samþykktar.  

María Baldursdóttit fór yfir reikninga ársins 2022.  

 
Samþykkrir einróma 



 
6. Stjórn leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.  

Vísað til fjárlaganefndar. 

 
7. Lagðar fram laga- og leikreglnabreytingar þær sem fram hafa komið.  

Afreksstefna lögð fram.    

Vísað til Alsherjarnefndar. 
 

Reinhard Reinhardsson fer yfir lagabreitingu á nýjum lögum KAÍ.  

Hafsteinn Pálsson vísar lagabreytingatillögu til Laga og leikregnanefndar.  

 
8. Lagðar fram aðrar tillögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnar. 

Reinhard Reinhardsson fer yfir tillögur sem voru lagðar fyrir karateþing. 

Tillaga 1. Um að breyta skráningu á Íslandsmeistaramót frá fæðingarári til fæðingardags. 
 
Vísað til Laga- og leikreglnanefndar. 
 
Tillaga 2. Frá Breiðablik. Um að setja á fót starfshóp um aðkomu hinseginfólks að 
íþróttinni. 

Vísað til Alsherjarnefndar. 

 
9. Málum og tillögum vísað til nefnda til umfjöllunar. 

Hafsteinn Pálsson biður nefndir að taka til starfa 

 
- Þ I N G H L É -  

 
10. Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær. 
 
Laga og leikreglanefnd. Haraldur Hrafn kynnti tillögur nefndar. Farið yfir ný lög  
og breytingar á þeim.   
1 gr. Samþykkt samhljóma 
4 gr. samþykkt samhljóma.  
6 gr. Þorstein Yngbi kom með breytingatillögu um fjölda iðkenda bak við hvern fulltrúa á 
þing. Samþykkt samhljóma. 
7 gr.  Samþykkt samhljóma. 



8 gr.  Samþykkt samhljóma. 
9 gr.  Samþykkt samhljóma. 
11 gr. Formannafundur. Samþykkt samhljóma. 
12 gr. Kom umræða um þessa grein. Samþykkt samhljóma. 
13 gr. Kjörgengir til stjórnar. Farið yfir þessa grein skapaðist smá umræða. Samþykkt 
samhljóma. 
14 gr. Rætt um að hafa mótaskrá tilbúna fyrir önn.  Samþykkt samhljóma. 
15 gr. gamlagrein samþykkt samhljóma  
16 gr. Samþykkt samhljóma  
Gamla14 gr.  verði hent út.  Samþykkt samhljóma  
18 gr. Samþykkt samhljóma að henda út.  
 
Lögin í heild sinni með breytingum samþykkt samhljóma. 
 
Allsherjanefnd.  Katrínk kynntar niðurstöur nefndarinnar. Tvær tillögur  
 
1. Fæðingadagur í stað fæðingarárs. Kom nokkkrar spurningar um það, rætt fram og til 
baka. Samþykkt samhljóma.  
 
2. Að stofna starfshóp um aukið aðgengi hinseginfólks að íþróttinni. Samþykkt 
samhljóma. 
 
Afrekstefna 2023-2026. Bætist við að keppendur sem eru í landsliði geta sótt tvisvar á ári 
um 60.000 kr. styrk til ferða á mót eða æfingabúðir erlendis. Samþykkt samhljóma. 
 
Fjárlagnefnd.  Gaukur fór yfir tillögu nefndarinnar.  
Nokkrar breytingar á gjöldum vegna neikvæðar áætlunar. Lagt til að auka tekjur af 
mótum með því að hækka mótagjöld og hækka félagsgjaldið til KAÍ. 
Íþróttastjóri, tilaga að fella það starf niður eða lækka starfshlutfall hans. Vísað til 
stjórnar. 
Samþykkt samhljóma með breytingum. 
  
 
11. Önnur mál.  
María Baldursdóttir. Kom með tillögu um að það eigi að vera tveir starfsmenn frá hverju 
félagi í mótanefnd. 
Talar um vöntun á  starfsfólk á mótum og  t.d beita sektargreiðslum á félög ef þau skaffa 
ekki starfsfólk. 
Það skapaðist umræða um þetta. Og hvað er hægt að gera annað t.d 
    
Tillaga er sett fram um að félag eigi að senda inn starfsfólk miða við stærð félags.  
Reinhard fór upp í pult og biðlar til félaga um að senda tvo einstaklinga frá hverju félagi 
að það sé nóg, til að fá virka starfsmenn. 
 



Eydís fór upp í pult og ræddi um landsliðsmál og hlutföll kata og kumite og stefnu 
landsliðsmála. 
 
Gunnar Sigurðarson kfr.  
Helt smá tölu um yllt orð í garð Karatefélags <reykjavíku. 
Hann baðst afsökunar á sínu framferði. En gagngrýndi mót og þessháttar. Skot á stjórn 
og samskipti milli stjórnar KAÍ og síns. 
 
Krummi Guðmundsson. Fór upp í pult og talaði um vanvirðingu við starfsfólk og dómara. 
 
Þorseinn Yngvi Guðmundsson. Talaði um iðkenndafjölda félaga og hvað er hægt að gera 
til að auka fjölda. 
 
Kom spurning úr sal. Búa til auglýsingu til að efla áhuga á karate? 
 
Úlfur Hrólfbjarnasson heilt smá tölu um sjáfboðastörf og þessháttar. 
 
 
Kostning formanns. Reinhard Reinhardsson bíður sig fram og Ronja Halldórsdóttir bíður 
sig á móti sitjandi formanni. 
  
Ronja Halldórsdóttir. heldur smá tölu um ágæti sitt og stefnu sína 
Td. Auka mót fyrir alla og breyta landsliðsmálum. 
Markmið stór sem smá breyta stefnu karate á íslandi. 
Reinharð Reinhardsson fer upp í pult og ræður um sín störf.  
   
Reinhard er endurkjörinn formaður. Með 35 atkvæði en Ronja fær 7 atkvæði. 
    
Kostning í stjórn. Í framboði eru   
Elías Guðni Guðnason 
María Jensen 
Hafþór Ómar Sæmundsson  
Sigþór Samúelsson 
Ronja Halldórsdóttir  
Agnes Guðjónsdóttir 
  
Þau sem hlutu kosningu eru 
 
Elías Guðni Guðnason. 
María Jensen. 
Hafþór Ómar Sæmundsson. 
Sigþór Samúelsson. 
  
Varamenn: Sjálfkjörnir. 



Ronja Halldórsdóttir  
Rut Guðbrandsdóttir 
Gunnlaugur Sigurðsson                                 
 
Skoðunarmanna reikninga. 
 
Haukur Jónsson 
Þorsteinn Yngvi Guðmundsson       
  
13. Kjörnir 5 menn í aganefnd og 3 til vara. 
 
Pétur Freyr Ragnarsson – Formaður 
Birkir Jónsson 
Ólafur Helgi Hreinsson 
Willem Cornelis Verheul 
Magnús Sigþórsson 
 
Varamenn: 
 
Grétar Örn Hostert 
Auður Ester Guðlaugsdóttir 
Hákon Örn Árnason 
 
14. Val fulltrúa á Íþróttaþing. Vísað til stjórnar. 
 
15. Þing slit. Hafsteinn Pálsson þakkaði þingheimi fyrir vel önnin störf og gaf orði til 
Reinharðs Reinharðssonar formanns KAí sem þakkaði starfmönnum þingsins fyrir þeirra 
störf og óskaði þingfulltrum góðs gengis í framtíðinni. Hann sleit síðan 36. Karateþingi. 
 
 
 
Þingritari. 
Hafþór Sæmundsson 


