LÖG
KNATTSPYRNUFÉLAGS REYKJAVÍKUR

Lög Knattspyrnufélags Reykjavikur
1. grein
Heiti
Félagið heitir "Knattspyrnufélag Reykjavíkur", skammstafað KR.
2. grein
Markmið
Tilgangur félagsins er að iðka knattspyrnu og aðrar líkamsíþróttir og glæða áhuga almennings á gildi
þeirra.
Félagið skal starfa faglega og af metnaði að starfrækslu fyrirmyndar íþróttafélags þar sem boðið er
upp á fjölbreytt íþróttastarf í einstaklings- og hópíþróttum með heilbrigði og vellíðan að leiðarljósi.
Stefnt skal að framúrskarandi árangri bæði í uppeldisstarfi og afreksíþróttum.
3. grein
Merki og búningur
Merki félagsins er stafirnir KR í hvítum lit yfir og utan um brúnan (litastaðall: P-471) knött, á
hringlaga svörtum fleti; utan um svarta flötinn skal vera hvítur hringur og yst svartur hringur. Við
félagsmerkið er íþróttadeild heimilt að bæta nafni eða merki deildarinnar. Slíkt þarf þó að hljóta
samþykki aðalstjórnar félagsins.
Búningur félagsins skal að öllu jöfnu vera svartur og hvítur. Hver íþróttadeild skal fá samþykki
aðalstjórnar félagsins á búningi sínum.
4. grein
Félagar
Félagið er myndað af einstaklingum sem starfa í deildum eða undir aðalstjórn og uppfylla þær
skyldur sem því fylgja. Hver sá sem greiðir iðkenda- eða árgjald til félagsins eða deilda þess, er félagi
í Knattspyrnufélagi Reykjavíkur.
5. grein
Skipulag félagsins
Aðalfundur félagsins hefur æðsta vald í öllum málum þess. Aðalstjórn félagsins er æðsti aðili í
málefnum þess milli aðalfunda og mótar starfsemina í aðalatriðum, í samráði við deildarstjórnir.
Framkvæmdastjórn hefur í umboði aðalstjórnar umsjón með sameiginlegum rekstri félagsins, svo
sem mannvirkjum, sbr. þó 10. gr., skrifstofu félagsins og þjónustu við deildarstjórnir.
Meginstarfsemi félagsins fer fram í deildum. Deildir skiptast í íþróttadeildir og aðrar deildir. Hver
deild hefur sjálfstæðan fjárhag og stjórn sem kosin er á aðalfundi hennar. Stjórnir innan félagsins
skulu hver á sínu sviði vinna af metnaði og í samræmi við stefnu félagsins á hverjum tíma.
6. grein
Aðalfundur félagsins
Aðalfundur félagsins skal haldinn eigi síðar en 1. maí ár hvert. Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum
málefnum félagsins. Til aðalfundar skal boðað með auglýsingum í dagblöðum með minnst viku
fyrirvara. Rétt til fundarsetu hafa allir lögmætir félagsmenn, með kjörgengi til stjórnarstarfa, málfrelsi
og tillögurétti. Þó skal óheimilt að kjósa formenn deilda í aðalstjórn. Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa
eftirtaldir félagar:
1. Stjórn félagsins.
2. Fjórir fulltrúar frá stjórn hverrar íþróttadeildar, en einn frá hverri af öðrum deildum félagsins.
3. Fulltrúar skipaðir af deildarstjórnum samkvæmt félagafjölda deildar og hefur hver deild rétt til
að senda, auk framangreindra fulltrúa stjórnar, einn fulltrúa fyrir hverja 100 félaga; þó aldrei
fleiri en 16 fulltrúa alls frá hverri íþróttadeild og 4 fulltrúa alls frá hverri af öðrum deildum.
4. Endurskoðendur félagsins.

5. Fastar nefndir, er aðalstjórn skipar.
6. Þeir KR- ingar, sem eiga sæti í sérráðum og stjórnum sérsambanda, íþróttabandalagi og
framkvæmdastjórn ÍSÍ.
7. Heiðursráð KR.
Hafi deild ekki haldið löglegan aðalfund, né skilað endurskoðuðum ársreikningi, missa allir fulltrúar
viðkomandi deildar atkvæðisrétt á aðalfundi.
Aðalfundur félagsins er lögmætur sé löglega til hans boðað og mættur minnst helmingur
atkvæðisbærra félaga.
Dagskrá aðalfundar félagsins skal vera sem hér segir:
1.
2.
3.
4.

Kosin þriggja manna kjörbréfanefnd.
Kosinn fundarstjóri og fundarritari.
Aðalstjórn gefur skýrslu um starfsemi og framkvæmdir á liðnu starfsári.
Aðalstjórn gefur skýrslu um fjárhag félagsins í heild og leggur fram endurskoðaða reikninga
aðalstjórnar, og félagsins í heild, svo og sjóða í vörslu félagsins.
5. Kynntir reikningar KR-sjóðsins
6. Aðalstjórn leggur fram fjárhagsáætlun næsta árs.
7. Lýst kjöri íþróttamanna KR.
8. Lagabreytingar.
9. Kosin aðalstjórn félagsins:
a. Kosinn formaður.
b. Kosnir 6 stjórnarmenn
c. Kosnir 3 menn i varastjórn
d. Kosnir 2 endurskoðendur.
e. Kosnir 2 varaendurskoðendur.
10. Önnur mál, er fram kunna að koma.
Á aðalfundi ræður meirihluti atkvæða úrslitum allra mála, sbr. þó 20. og 21. grein. Aðalstjórn og
varastjórn skulu kosnar skriflega nema aðeins komi fram ein uppástunga til stjórnarstarfa, þá telst sá,
sem tilnefndur er sjálfkjörinn. Stjórnarmenn skal kjósa sameiginlega sem og varastjórn og
endurskoðendur. Séu atkvæði jöfn, skal kosið að nýju bundinni kosningu. Fáist þá eigi úrslit, ræður
hlutkesti.
7. grein
Aukaaðalfundur
Aðalstjórn félagsins skal kalla saman aukaaðalfund, þegar þörf krefur. Skylt er henni að boða til slíks
fundar, ef meirihluti íþróttadeildarstjórna krefst þess skriflega, enda tilkynni þær um leið fundarefni
það, er þær óska að rætt verði.
Aukaaðalfundur er lögmætur sé til hans boðað og hann sóttur samkvæmt 6. grein þessara laga.
Aukaaðalfundur hefur sama vald og aðalfundur. Lagabreytingar, stofnun nýrra deilda og
stjórnarkosning skulu þó ekki fara fram á aukaaðalfundi.
8. grein
Aðalstjórn
Aðalstjórn félagsins skipa sjö menn, formaður og sex stjórnarmenn. Stjórnin skiptir að öðru leyti
með sér verkum. Varastjórn skipa þrír menn. Aðalstjórn og varastjórn skulu kosnar á aðalfundi
félagsins, sbr. 6. grein, til eins árs í senn.
9. grein
Starfssvið aðalstjórnar
Aðalstjórn félagsins ber að efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess í hvívetna. Hún hefur
umráðarétt yfir öllum eignum félagsins og mótar stefnu og starfsemi þess milli aðalfunda í
aðalatriðum, í samráði við deildarstjórnir. Aðalstjórn skipar alla trúnaðarmenn félagsins, sbr. þó 12.

grein.
Aðalstjórn félagsins er heimilt að skipa þær nefndir, sem hún telur þörf fyrir.
Aðalstjórn getur enga fullnaðarályktun gert, nema með samþykki meirihluta stjórnarmanna.
Skylt skal að halda aðalstjórnarfundi minnst einu sinni í mánuði og skal um þá haldin sérstök
gerðabók.
Aðalstjórn félagsins fer með fjármál KR og ber endanlega ábyrgð á fjármálum allra deilda félagsins.
Alla sjóði félagsins skal ávaxta á árangursríkan og öruggan hátt.
Aðalstjórn er heimilt að boða stjórn deildar á sinn fund til viðræðna um málefni deildarinnar.
Aðalstjórn félagsins er heimilt að víkja manni úr félaginu, álíti hún framkomu hans vítaverða. Skylt er
aðalstjórn að boða viðkomandi á sinn fund og gefa honum kost á að verja mál sitt.
Mannvirki og aðrar eignir félagsins eru sameign þess. Kaup og sala fasteigna og ákvörðun um stærri
byggingarframkvæmdir eru bundnar samþykki aðalfundar eða aukaaðalfundar.
Aðeins aðalstjórn er heimilt að veðsetja eignir félagsins.
10. grein
Framkvæmdastjórn
Undir aðalstjórn starfar framkvæmdastjórn, sem hefur umsjón með sameiginlegum rekstri félagsins,
svo sem mannvirkjum, skrifstofu félagsins og þjónustu við deildarstjórnir. Undanskilin eru þó
skíðamannvirki KR í Skálafelli, sem eru í umsjá Skíðadeildar.
Framkvæmdastjórn skal skipuð þremur einstaklingum með eftirfarandi hætti: Formanni og
gjaldkera félagsins ásamt einum fulltrúa aðalstjórnar til viðbótar. Aðalstjórn skipar formann.
11. grein
Deildir KR
Aðalfundur ákveður að tillögu aðalstjórnar hvaða deildir mega nota KR nafnið og teljast til félagsins
og hverjar teljast íþróttadeildir. Um hverja íþróttagrein getur aðeins starfað ein deild innan félagsins.
Sérhver deild, sem er hluti KR, skal starfa í samræmi við lög, stefnu og gildi félagsins og vinna að
sameiginlegum hagsmunum þess.
Til að teljast íþróttadeild þarf deildin að uppfylla eftirfarandi skilyrði:
1) Hafa skýra framtíðarsýn og metnaðarfulla stefnu um að vera í fararbroddi a.m.k. einnar fullgildrar
íþróttagreinar innan ÍSÍ.
2) Hafa jafnrétti kynjanna að leiðarljósi í starfsemi sinni.
3) Leggja áherslu á faglegt uppeldisstarf og árangur afreksfólks.
4) Hafa traustan fjárhag og aðgreina sérstaklega afreksstarf og fjármögnun þess í reikningum.
5) Hafa viðurkenningu eða vottun í samræmi við gæðaviðmið íþróttahreyfingarinnar.
6) Hafa skipulagt foreldrastarf í yngri flokkum.
7) Kynna aðalstjórn árlega áherslur sínar og áætlanir.
Við gildistöku þessarar lagagreinar og við stofnun nýrra íþróttadeilda hefur aðalstjórn heimild til að
veita íþróttadeildum aðlögunartíma allt að þremur árum til að uppfylla skilyrði um að vera fullgild
íþróttadeild.
Deildir, sem ekki eru íþróttadeildir, skulu á vettvangi starfsemi sinnar fylgja stefnu félagsins, hafa
skýrt hlutverk innan íþrótta-, æskulýðs- og félagsmálastarfsemi KR.
12. grein
Stjórnun og rekstur deilda
Í íþróttadeildum félagsins er unnið að eflingu þeirra íþróttagreina, sem þar eru stundaðar. Undir
viðkomandi íþróttadeild heyrir öll starfsemi varðandi íþróttagreinina.
Hver deild hefur stjórn, sjálfstæðan fjárhag og kennitölu. Deildarstjórn ræður daglegum rekstri
deildarinnar. Stefna deildar skal vera í samræmi við stefnu félagsins á hverjum tíma.
Hver deild skal halda gerðabók um alla keppni, helstu starfsemi og annað markvert, sem fram fer
innan hennar. Stjórn deildar ber ábyrgð á að rita fundargerðir aðalfundar og stjórnarfunda og koma
þeim til skrifstofu félagsins til varðveislu. Í lok hvers starfsárs skal draga saman það, sem

markverðast er og afhenda ritara félagsins og skal það síðan tekið upp í sameiginlegri skýrslu
félagsins.
Hver deild skal sjá um sig sjálf fjárhagslega. Bókhald deildar skal þó fært og varðveitt á skrifstofu
félagsins. Hver deild hefur tekjur af árgjöldum, íþróttakeppnum og þeim fjáröflunum, sem hún tekur
sér fyrir hendur í samráði við aðalstjórn félagsins. Deildarstjórn íþróttadeildar skal leggja fram
fjárhagsáætlun fyrir starfsárið til aðalstjórnar.
Allar stærri fjárhagslegar skuldbindingar deildar ber að leggja fyrir aðalstjórn til samþykktar.
Aðalstjórn hefur á hverjum tíma rétt til að skoða bókhald og fjárreiður deildar. Í því skyni getur
aðalstjórn tilnefnt sérstakan trúnaðarmann til slíkra verka, sem getur komið með fyrirmæli um
úrbætur ef þurfa þykir.
Afreksstarf og fjármögnun þess skal aðgreint sérstaklega í reikningum íþróttadeildar. Íþróttadeild er
heimilt að semja við þriðja aðila um rekstur og umsjón afreksstarfs innan þess ramma sem lög og
reglur ÍSÍ og sérsambanda heimila. Aðili eða fyrirtæki sem hefur með höndum slíkt verkefni fyrir
íþróttadeild, skal fara að lögum og fylgja stefnu félagsins.
Eignir hverrar deildar teljast sameign félagsins og verðlaunagripir og verðmæt skjöl skulu vera í
vörslu aðalstjórnar.
Hætti deild störfum renna eignir hennar til aðalstjórnar. Hefjist starfsemi hennar ekki að nýju innan
tveggja ára, ber að sækja um stofnun að nýju sbr. 20. grein.
13. grein
Aðalfundir deilda KR
Fyrir 1. mars ár hvert skal hver deild halda aðalfund sinn. Atkvæðisrétt á aðalfundi hafa allir félagar
deildarinnar, 16 ára og eldri, enda hafi þeir greitt lögboðin gjöld. Til aðalfundarins skal boðað með
viku fyrirvara á vefsíðu félagsins eða í dagblöðum hjá íþróttadeildum og er hann lögmætur, sé löglega
til hans boðað og minnst 10 félagar mæti. Framboði til stjórnar deilda skal skilað skriflega til
deildarstjórnar a.m.k. fimm dögum fyrir aðalfund deildarinnar.
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:
1.
2.
3.
4.
5.

Kosinn fundarstjóri og fundarritari.
Deildarstjórnin gefur skýrslu um starfsemi og framkvæmdir deildarinnar á liðnu starfsári.
Deildarstjórnin gefur skýrslu um fjárhag deildarinnar og leggur fram endurskoðaða reikninga.
Deildarstjórn leggur fram fjárhagsáætlun næsta árs.
Kosin deildarstjórn og þrír varamenn.
a. Kosinn deildarformaður.
b. Kosnir aðrir stjórnarmenn
c. Kosnir 2 eða 3 varamenn.
6. Önnur mál, er fram kunna að koma.
Á fundinum ræður meirihluti atkvæða úrslitum allra mála, þó með þeim undantekningum, sem gerðar
eru í lögum þessum. Deildarstjórn skal kosin skriflega, nema aðeins komi fram ein uppástunga til
stjórnarstarfa, þá telst sá, sem er tilnefndur, sjálfkjörinn. Meðstjórnendur, þegar fleiri eru en einn, skal
kjósa sameiginlega. Séu atkvæði jöfn í stjórnarkjöri, skal kosið að nýju bundinni kosningu. Fáist þá
eigi úrslit, ræður hlutkesti.
Vanræki einhver deild að halda aðalfund á tilsettum tíma, skal aðalstjórn félagsins boða til fundarins
og sjá um framkvæmd hans.
14. grein
Stjórnir deilda
Stjórn deildar skipa formaður og 2, 4 eða 6 stjórnarmenn, og skulu þeir kosnir á aðalfundi hennar, sbr.
13. grein, til eins árs í senn. Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum. Kosnir skulu 2 eða 3 menn
í varastjórn.
Stjórn íþróttadeildar skal vinna að eflingu sinnar íþróttagreinar. Stjórnin ákveður árgjald viðkomandi
deildar í samræmi við reglur aðalstjórnar og skipar fulltrúa í sérgreinarráð, þar sem það á við. Stjórnin

skipar fulltrúa deildar á aðalfund félagsins, sbr. 6. grein.
15. grein
KR-sjóðurinn
Aðalstjórn KR skal stuðla að því að í tengslum við félagið sé rekinn KR-sjóðurinn.
Tilgangur sjóðsins er að tryggja félaginu fjármagn í framtíðinni til að geta framfylgt stefnu KR á
hverjum tíma. KR-sjóðurinn er í eigu félagsins en er sjálfseignarstofnun og sjálfstæður lögaðili.
Sjóðurinn hefur sjálfstæða stjórn og setur sér sínar eigin samþykktir. Aðalstjórn skipar stjórn
sjóðsins og samþykkir reglur um vægi framlaga til sjóðsins innan KR. Sjóðinn ber að vista og
ávaxta með öruggum og árangursríkum hætti á hverjum tíma.
Reikningar sjóðsins skulu kynntir á aðalfundi félagsins ár hvert.
16. grein
Reikningsár og reikningsskil
Reikningsár félagsins og deilda þess skal vera almanaksárið. Endurskoðaðir og samþykktir
reikningar skulu vera komnir til endurskoðenda félagsins, eigi síðar en 14 dögum fyrir aðalfund
félagsins.
17. grein
Félagaskrá
Hver deild skal halda nákvæma skrá yfir félaga og senda aðalstjórn. Skráin skal endurskoðuð á hverju
starfsári. Aðalstjórn skal sjá um heildarskrá yfir alla félagsmenn, samkvæmt skrám deilda.
18. grein
Formannafundur
Aðalstjórn félagsins skal eigi sjaldnar en árlega halda fund með formönnum deilda félagsins. Þessir
fundir skulu vera vettvangur samráðs og samskipta aðalstjórnar og deilda félagsins. Um ályktanir
fundarins gildir einfaldur meirihluti sbr. þó 19.gr.
19. grein
Heiðursviðurkenningar
Útnefning sem heiðursfélagi er æðsti heiður sem félagið veitir. Kosning heiðursfélaga skal fara
fram á fundi aðalstjórnar með formönnum deilda þess, sbr. 18. gr. og telst hún lögmæt ef hún hlýtur
samþykki 4/5 hluta fundarmanna. Heiðursfélagi hlýtur heiðursfélagaskírteini og heiðurspening KR.
Heiðursfélagar eru undanþegnir árgjöldum, en hafa öll réttindi í þeirri íþróttadeild, er þeir hafa
starfað í.
Eftirfarandi heiðursmerki skulu veitt, með samþykki aðalstjórnar:
Stjarna KR
Er veitt fyrir einstakt framlag í þágu félagsins. Hverjum félaga í KR er heimilt að tilefna
einstakling til stjörnu KR með ítarlegum rökstuðningi enda áriti a.m.k. tveir aðrir félagsmenn í KR
tilnefninguna að auki. Aldrei mega fleiri en 20 félagar vera handhafar stjörnunnar. Veiting stjörnu
KR skal ákveðin með einróma samþykki á fundi aðalstjórnar.
Gullnæla KR með lárviðarsveig
Er veitt fyrir mjög mikil og góð störf í þágu félagsins í að minnsta kosti 25 ár og skal viðtakandi
hafa náð 45 ára aldri við afhendingu.
Gullnæla KR
Er veitt fyrir mikil og góð störf í þágu félagsins í að minnsta kosti 20 ár og skal viðtakandi hafa náð
40 ára aldri við afhendingu.

Silfurnæla KR
Er veitt fyrir góð störf í þágu félagsins og skal viðtakandi hafa náð 30 ára aldri við afhendingu.
Aðalstjórn KR getur sæmt erlenda og innlenda einstaklinga silfurnælu KR þegar sérstök ástæða
þykir til.
Heiðursráð KR skipa fyrrverandi formenn félagsins, heiðursfélagar KR og handhafar stjörnu KR.
Heiðursráð er aðalstjórn til ráðuneytis og kemur saman að ósk aðalstjórnar. Aðalstjórn setur nánari
reglur um heiðursráð
Íþróttamenn KR.
Eftir að hafa fengið tilnefningar frá deildarstjórnum félagsins velur aðalstjórn ár hvert tvo
íþróttamenn, karl og konu, úr hópi þeirra íþróttamanna félagsins, sem skarað hafa fram úr á árinu.
Íþróttamenn KR hljóta farandbikar í eitt ár, auk eignargrips.
20. grein
Stofnun nýrra deilda
Aðalstjórn félagsins skal sjá um stofnun nýrrar deildar innan félagsins. Skal aðalstjórn leggja
rökstudda beiðni um það fyrir aðalfund. Heimili aðalfundur stofnun nýrrar deildar með samþykki 2/3
hluta atkvæðisbærra fundarmanna, skal aðalstjórn sjá um að boða til stofnfundar, sem skal fara fram
samkvæmt reglum um aðalfundi deilda, sbr. 13 grein.
21. grein
Lagabreytingar
Lögum þessum má ekki breyta, nema á aðalfundi félagsins, og þarf til þess samþykki 2/3 hluta
atkvæðisbærra fundarmanna.
Tillögur til lagabreytinga og stofnun nýrra deilda innan félagsins skulu tilkynntar með
aðalfundarboði, og skulu þær liggja frammi hjá aðalstjórn félagsins eigi skemur en 7 dögum fyrir
aðalfund.
22. grein
Gildistaka
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felld úr gildi öll eldri lög félagsins.

Samþykkt á aðalfundi félagsins 28. apríl 2015

