
 

  3. ágúst 2022 

 

Mótanefnd  

Badmintonsambands Íslands 

 

1. grein – Skipun 

Stjórn BSÍ skipar í mótanefnd á fyrsta fundi sínum á nýju starfsári. Nefndina skipa að 
lágmarki þrír aðilar og skal einn þeirra vera formaður. Stjórn BSÍ ber ábyrgð á starfi 
mótanefndar og tilgreinir hlutverk, verkefni og markmið. Mótanefnd BSÍ hefur ekki 
sjálfstæðan fjárhag og ekki umboð til skuldbindinga umfram það sem samþykktir 
badmintonþings eða samþykktir stjórnar BSÍ tilgreina í hverju einstöku tilviki. Um frávik 
frá áætlunum og breytingar á umboði nefndar ber að leita samþykkis stjórnar BSÍ hverju 
sinni.  
 

2. grein – Fundir 

Nefndin skal koma saman þegar þurfa þykir en að jafnaði eigi sjaldnar en einu sinni á önn. 
Formaður boðar til funda og stýrir þeim. Skrifstofa BSÍ annast útsendingu fundarboðs 
með dagskrá og heldur fundargerð sem hún sendir afrit af til nefndarmanna og stjórnar 
BSÍ. Erindi til nefndarinnar skulu vera skrifleg og berast skrifstofu BSÍ sem tekur þau til 
afgreiðslu.  
 

3. grein – Hlutverk og verkefni 

Mótanefnd annast yfirstjórn mótamála BSÍ, þar með talið skipulag Íslandsmóta og 
alþjóðlegs mótahalds á vegum BSÍ, eftirlit með mótahaldi og framkvæmd móta. Helstu 
verkefni mótanefndar eru eftirfarandi: 

a) Að hafa umsjón með mótahaldi BSÍ. 
b) Að aðstoða framkvæmdastjóra við skipulag og framkvæmd móta eftir þörfum. 
c) Að koma með tillögur að framkvæmd, fyrirkomulagi og reglum móta innan 

mótaraða BSÍ. 
d) Að veita aðildarfélögum ráðgjöf um mótamál í samstarfi við starfsmann BSÍ. 
e) Að koma með tillögur til stjórnar að breytingum á mótafyrirkomulagi og 

mótareglum. 
f) Að skipuleggja menntun badmintondómara. 
g) Að halda námskeið fyrir badmintondómara eftir þörfum og sjá um endurmenntun. 

dómaramál 
h) Að halda skrá yfir þá sem hafa lokið dómararéttindum í badminton hér á landi eða 

erlendis. 
i) Að afla og miðla upplýsingum um dómgæslu og námskeið erlendis. 
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4. grein – Önnur störf 

Mótanefnd skal annast önnur þau störf sem stjórn BSÍ kann að fela henni á hverjum tíma. 
 

5. grein – Ágreiningsmál 

Stjórn BSÍ sker úr öllum ágreiningsatriðum sem kunna að rísa út frá reglum þessum. 
 
 
 
 
 
 


