Stjórn ÍF:
Formaður:
Sveinn Áki Lúðvíksson
Netfang: sveinnaki@isl.is

Starfsmenn ÍF:
Framkvæmdastjóri afreks- og
fjármálasviðs:
Ólafur Magnússon
Netfang: olafurm@isisport.is
Beinn sími: 514-4084, GSM: 896-2115
Framkvæmdastjóri fræðslu- og
útbreiðslusviðs og Special Olympics á
Íslandi:
Anna Karólína Vilhjálmsdóttir
Netfang: annak@isisport.is
Beinn sími: 514-4083, GSM: 897-5523
Forstöðumaður þjónustusviðs
íþróttagreinastjóri NPC:
Jón Björn Ólafsson
Netfang: jbo@isisport.is
Beinn sími: 514-4080, GSM: 868-1061

Varaformaður:
Þórður Árni Hjaltested
Netfang: thordur@ki.is
Ritari:
Jón Heiðar Jónsson
Netfang: jonhjon@simnet.is
Gjaldkeri:
Jóhann Arnarson
Netfang: joar@hive.is
Meðstjórnandi:
Ólafur Þór Jónsson
Netfang: olfurj@ismennt.is
Varastjórn:
Gunnar Einar Steingrímsson
Netfang: gunnar@grafarvogskirkja.is
Guðlaugur Ágústsson
Netfang: gulli@althingi.is
Margrét Kristjánsdóttir
Netfang: margretk@simnet.is

Í Þ R Ó T T A S A M B A N D FA T L A Ð R A
Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík
Sími: 514-4080 Fax: 514-4081 Skiptiborð ÍSÍ: 514-4000
Heimasíða: www.ifsport.is
Tölvupóstur: if@isisport.is

SIÐAREGLUR
Í Þ R Ó T TA S A M B A N D S
FAT L A Ð A R A

SIÐAREGLUR ÍF
Siðareglur Íþróttasambands fatlaðra ná yfir stjórn, starfsmenn og nefndir sambandsins.

Þú sem stjórnarmaður, starfsmaður eða fulltrúi í nefnd ÍF:
#

#

1. Stendur vörð um anda og gildi sambandsins.

12. Sýnir ábyrgð og trúmennsku í meðferð fjármuna og eigna
sambandsins.

2. Ferð ekki í manngreinarálit, heldur kemur fram við aðra sem
jafningja.

13. Gætir hófs í umgengni við áfengi, tóbak og önnur vímuefni
og ert öðrum fyrirmynd í þeim efnum.

Siðareglur þessar eru til leiðsagnar og eiga við um

3. Hefur ávallt lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri.

alla fulltrúa og starfsmenn ÍF. Til fulltrúa ÍF og

4. Heldur aðildarfélögum sambandsins vel upplýstum og gerir þau
virk í ákvarðanatökum eins og hægt er.

14. Gætir þess að eiga gott samstarf við stjórn, starfsmenn og
nefndafólk sambandsins og stuðlar að eindrægni og samhug
og gætir virðingar í umtali.

5. Ert ávallt til fyrirmyndar í framkomu og hegðun, bæði innan
sambandsins og utan þess.

15. Tekur og beitir gagnrýni á jákvæðan og uppbyggilegan hátt.

starfsmanna teljast allir meðlimir stjórnar og
nefnda, dómarar, þjálfarar, leiðbeinendur og
sérhver þau sem starfa á vegum ÍF og bera ábyrgð á
%árhagslegum, tæknilegum, læknisfræðilegum eða
stjórnunarlegum málefnfum hjá sambandinu.
Landsliðsfólk undirgengst agareglur
landsliðsþjálfara og reglur um keppnisferðir sem
byggja á þessum siðareglum.

6. Gætir vandvirkni, heiðarleika og samviskusemi í starfi fyrir
sambandið og að orð og athæfi samrýmist starfi og umhverfi,
stað og stund.
7. Tekur alvarlega þá ábyrgð sem þú hefur gagnvart sambandinu
og iðkendum aðildarfélaga þess.
8. Notfærir þér aldrei stöðu þína hjá sambandinu til eigin
framdráttar.
9. Misnotar aldrei aðstöðu þína eða ógnar velferð annars aðila,
svo sem með óviðeigandi hegðun, orðfæri, viðmóti, kynferðislegri eða annars konar áreitni.
10. Stofnar ekki til óviðeigandi sambands við annan aðila innan
sambandsins.
11. Sýnir ábyrg rafræn samskipti og netnotkun.

