
1.

Markmið Mæling Tímasetning
Ábyrgð á 

mælingu
Eftirfylgd Niðurstaða

Breytingar sem þarf 

að gera

1.1

Félagið úthlutar jafn mörgum tímum  til 

æfinga til beggja kynja sem stunda 

æfingar innan sömu greinar og eru á 

sama aldri.

 Þess er gætt að bæði kyn njóti þess að 

vera á „jafngóðum“ tíma dagsins.

Úttekt á 

tímatöflum

Í upphafi 

hverrar annar
Aðastjórn

Framkvæmdast

jóri
Í góðu lagi Nei

1.2

Bæði kynin njóta sömu eða 

sambærilegrar aðstöðu og aðbúnaðar við 

æfingar.

Úttekt á aðstöðu 

og aðbúnaði 

Í upphafi 

hverrar annar

Íþróttastjóri og 

aðastjórn

Framkvæmdast

jóri
Í lagi Nei

1.3

Samræmi sé í fjárveitingum innan

félagsins til íþróttagreina eftir kynjum.

Málefnaleg rök skulu vera fyrir frávikum

og skulu þau heyra til undantekninga.   

Samanburður á 

fjárveitingum til 

greina og niður á 

kyn

Eftir hvert 

tímabil 

Framkvæmdast

jóri
Aðalstjórn, Í lagi Ekki eins og er.

Jafnréttisstefna  FRAM  2020-2021

Íþróttir skipa stóran sess í uppvexti margra barna. Íþróttir stuðla að sterkri sjálfsmynd einstaklingsins, heilbrigðum lífsstíl og almennri vellíðan. Í 

íþróttum setja iðkendur sér markmið og fylgja þeim eftir með góðri skipulagningu og leiðsögn. Með íþróttaþjálfun byggjum við upp öfluga 

einstaklinga sem fara af stað út í lífið með gott veganesti sem stuðlar að hreysti og heilbrigði.

Iðkendur

Tímar

Aðstaða

Fjármagn



Markmið Mæling Tímasetning
Ábyrgð á 

mælingu
Eftirfylgd Niðurstaða

Breytingar sem þarf 

að gera

1.4

Þess er gætt að umfjöllun um bæði kynin 

og íþróttagreinar sé sem jöfnust á 

vefsíðum félagsins og í öllu efni sem 

félagið lætur frá sér fara t.d. útgáfu og 

fréttatilkynningum. Á þetta bæði við um 

texta og myndefni.

Úttekt á öllu 

útgefnu efni og 

efni á vefsíðum 

út frá kyni, 

íþróttagreinum 

og aldri.  

Vor og haust, 

úttekt á 

vefsíðum nái 

til viku í senn

Aðalstjórn
Framkvæmda-

stjóri
Í lagi Nei

1.5

Fyrirmyndir eru kynntar á ígrundaðan 

hátt og þess gætt að þær séu af báðum 

kynjum og endurspegli þær áherslur sem 

eru hjá félaginu.

Úttekt á  

áherslum 

félagsins  og 

hvernig 

fyrirmyndirnar 

hafi verið kynntar

Vor og haust. Íþróttastjóri
Framkvæmda-

stjóri
Í lagi Nei

1.6

Félagið vinnur markvisst gegn 

staðalímyndum með því að leitast við að 

jafna kynjahlutföll meðal iðkenda hverrar 

íþróttagreinar fyrir sig. Á þetta við jafnt í 

starfi sem og allri umfjöllun um starfið.

Stöðumat og í 

kjölfarið tillögur 

að úrbótum ef 

þurfa þykir.

Janúar ár 

hvert.
Íþróttastjóri

Framkvæmda-

stjóri
Í lagi

Verið að vinna í því 

að efla fótbolta 

kvenna. Búið að ráð 

yfirþjálfara kvenna.

Umfjöllun

Vinna gegn staðalímyndum



Markmið Mæling Tímasetning
Ábyrgð á 

mælingu
Eftirfylgd Niðurstaða

Breytingar sem þarf 

að gera

1.7

Verðlaun til beggja kynja og innan allra 

greina eru sambærileg. Félagið upplýsir 

kostunaraðila og aðra samstarfsaðila um  

þá stefnu félagsins að jafnræðis skuli 

gætt milli kynja og greina í verðlaunum.

Úttekt einu sinni 

á ári á formlegum 

verðlauna-

afhendingum 

félagsins

Haust Íþróttastjóri
Framkvæmda-

stjóri
Í lagi Nei

1.8

Kynin njóti sömu launa og/eða hlunninda 

fyrir sömu eða sambærileg störf hjá 

félaginu.

Jafnréttisúttekt á 

launum/ 

hlunnindum úr 

bókhaldi

Mars ár 

hvert.
Aðalstjórn

Framkvæmda-

stjóri
Í lagi Nei

1.9

Upphæðir/úthlutun eftir kynjum og aldri 

sem jöfnust hjá félaginu við úthlutun úr 

áfrekssjóðum

Jafnréttisúttekt á 

upphæðum úr 

bókhaldi

Maí ár hvert. Aðalstjórn
Framkvæmda-

stjóri
Í lagi Nei

Laun eða hlunnindi iðkenda

Afrekssjóðir

Verðlaun



2.

Markmið Mæling Tímasetning
Ábyrgð á 

mælingu
Eftirfylgd Niðurstaða

Breytingar sem þarf 

að gera

2.1

Þjálfarar félagsins njóta sömu launa, 

óháð kyni, fyrir sömu eða sambærileg 

störf

jafnréttisúttekt á 

launum úr 

bókhaldi.

Sept. ár 

hvert.
Íþróttastjóri

Framkvæmda-

stjóri
Í lagi Nei

2.2

Þjálfarar félagsins hafa sömu tækifæri,

óháð kyni, til að afla sér þekkingar,

símenntunar og stunda nám sem nýtist í

starfi.

Úttekt á 

menntun þjálfara 

út frá ráðninga-

samningum

Ágúst ár 

hvert.
Íþróttastjóri

Framkvæmda-

stjóri
Í lagi Nei

Þjálfarar
Allir iðkendur, óháð kyni, eiga rétt á góðum þjálfara sem  hæfir getu þeirra og aldri. Nauðsynlegt er að þjálfarar beggja kynja séu vel menntaðir og 

hafi möguleika á að fá hæfa aðstoðarþjálfara sé þess þörf.

Fræðsla/menntun/fyrirlestrar

Laun



3.

Markmið Mæling Tímasetning
Ábyrgð á 

mælingu
Eftirfylgd Niðurstaða

Breytingar sem þarf 

að gera

3.1

Við skipan í nefndir, ráð og stjórnir á 

vegum félagsins er þess gætt að hlutfall 

kynjanna sé sem jafnast og hlutfall 

annars kynsins ekki minna en 40% þegar 

um fleiri en þrjá fulltrúa er að ræða.

Úttekt á hlutfalli 

kynja í öllum 

stjórnum 

félagsins

Janúar ár 

hvert.
Íþróttastjóri

Framkvæmda-

stjóri

Fjölga þarf 

konum í 

stjórnum og 

ráðum. 

Auka umræðu og 

upplýsa fólk.  

Skilgreina 

viðfangsefni.

3.2

Á opinberum samkomum, í fjölmiðlum og 

annars staðar að bæði konur og karlar 

komi fram fyrir hönd félagsins.

Úttekt eins og 

með fyrirmyndir
Des. ár hvert. Íþróttastjóri

Framkvæmda-

stjóri
Þarf að bæta. 

Háð fjölda í 

stjórnum, hvetja 

konur til þátttöku.

Stjórnir, ráð og nefndir

Andlit/málsvari félagsins

Stjórnir, ráð og nefndir



4. 

Markmið Mæling Tímasetning
Ábyrgð á 

mælingu
Eftirfylgd Niðurstaða

Breytingar sem þarf 

að gera

4.1

Kynjahlutfall starfsfólks á skrifstofu og í 

íþróttamannvirkjum félagsins sé sem 

jafnast.

Úttekt á hlutfalli 

kynja 

Janúar ár 

hvert.
Íþróttastjóri

Framkvæmda-

stjóri
Í lagi 

Stefna skal að því að 

haga ráðningum 

þannig að  ná sem 

jöfnustu 

kynjahlutfalli

4.2

Starfsfólk félagsins njóta sömu launa, 

óháð kyni, fyrir sömu eða sambærileg 

störf.

Jafnréttisúttekt á 

launum úr 

bókhaldi
Des. ár hvert. Aðalstjórn

Framkvæmda-

stjóri
Í lagi Nei

4.3

Starfsfólk félagsins hafa sömu tækifæri,

óháð kyni, til að afla sér þekkingar,

símenntunar og stunda nám sem nýtist í

starfi.

Úttekt á 

menntun þjálfara 

út frá 

ráðningasamning

um einu sinni á 

ári.

Des. ár hvert. Aðalstjórn
Framkvæmda-

stjóri
Í lagi Nei 

Starfsfólk

Fræðsla/menntun/fyrirlestrar

Laun

Starfsfólk félagsins


