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Formáli 

Ábyrgur rekstur, stjórnun og verkferlar innan íþróttafélaga eru lykilþættir þess að mæta kröfum 

iðkenda og samfélagsins í heild. Stefna félaga þarf að vera skýr og í samræmi við gildi þeirra. 

Umhverfi til íþróttaiðkunar sem og þjálfunaraðferðir eru lykilþættir í mótun íþróttamanna. 

Undanfarin ár hefur mikil framþróun orðið í þjálfun barna og ungmenna sem og í afreksþjálfun 

og áherslur í þjálfun miðast af þeirri stefnu sem íþróttafélög vinna eftir.  

Farsælt íþróttaumhverfi ætti að byggjast á heildrænni nálgun og taka til greina innri og ytri þætti 

í mótun íþróttamanna og einstaklinga. Umhverfið þarf að skila jákvæðum minningum, börn 

þurfa svigrúm til þess að móta sinn innri mann og tækifæri til þess að þroskast og þróast. 

Verkefni þurfa að vera við hæfi hverju sinni. Barn með jákvæða upplifun af íþróttum er líklegra 

til afreka á seinni stigum og ætti þjálfun alltaf að miða út frá því að veita einstaklingum jöfn 

tækifæri til mótunar einstakra þátta með hjálp umhverfis sem veitir aðhald og utanumhald með 

von um að skila sem flestum líkamlega,- andlega,- og félagslega,- sterkum einstaklingum út í lífið. 

Flest íþróttafélög á Íslandi vinna út frá því markmiði að efla þessi grunngildi íþróttastarfs í bland 

við afreksstefnur félaga sem gerir ábyrgð þeirra og hlutverk í samfélagi enn flóknara.  

Hlutverk og ábyrgð íþróttafélaga er ótvíræð. Allir sem að rekstri og umgjörð íþróttafélaga bera 

hagsmuni samfélags og íþróttamanna sinna á öllum aldri á herðum sér og því mikilvægt að 

vandað sé til verka. Íþróttafélag sem byggir á öruggum grunni er líklegra til að mæta þessum 

kröfum og uppskera árangur. 

Gæðahandbókin er hluti af undirbúningsvinnu fyrir gerð verkferlahandbókar HK og í raun fyrsti 

hluti þeirrar vinnu. Það er markmið HK að gæðahandbók þessi sem og fræðilegur undirbúningur 

muni koma til með að auðvelda þá vinnu og gera skil á þeim á undirstöðu atriðum sem þarf við 

innleiðingu á slíkri vinnu. 

  



 

 

                                                        

Inngangur 

Heiti: Handknattleiksfélag Kópavogs 

Kennitala: 630981-0269 

Aðsetur: Vallakór 12, 203 Kópavogi 

Sími: 441-8700 

Stofnað:  26. janúar 1970 

Aðalstjórn:  

Formaður Pétur Örn Magnússon,  

Varaformaður Ásdís Kristjánsdóttir 

Framkvæmdastjóri: Hanna Carla Jóhannsdóttir  

 

Í samþykktum Handknattleiksfélags Kópavogs, grein 2, er tilgangur félags skilgreindur á 

eftirfarandi hátt: 

1) Tilgangur félagsins er að standa fyrir iðkun íþrótta meðal félagsmanna, auka áhuga 

þeirra á líkamlegu heilbrigði og efla íþróttastarf á starfssvæði sínu.  

Í ljósi tiltekinnar samþykktar eru megin markmið félags skilgreind á eftirfarandi hátt: 

2) Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að efna til íþróttaæfinga, kappleikja, 

fundahalda og annars er árangur getur borið til eflingar heilbrigðu líferni. 

3) Grunngildi félagsins eru gleði, virðing og metnaður. 

 

 



 

 

                                                        

Kynning á gæðahandbók  

Gæðahandbók HK er unnin af íþrótta- og verkefnastjóra HK,  undir samþykktum 

framkvæmdastjóra félags og í tengslum við lög og stefnu félagsins. Handbókin er ætluð sem 

leiðari starfsfólks og sjálfboðaliða þar sem helstu markmiðum og stefnu félags eru gerð skil í 

takt við hlutverk, verklag og ábyrgð starfsmanna.  Með handbókinni er von um að gera 

starfsumhverfið ánægjulegra, skilvirkara og formfastara þannig að allir sem að starfinu koma 

vinni saman að sameiginlegum markmiðum í átt að betra félagi. 

 

Handbókinn er lifandi skjal og verður hún uppfærð í takt við breytingar sem verða með stöðugri 

endurskoðun og ábendingum frá aðilum sem að starfinu koma. Með henni er von um að efla 

skilvirkni starfshátta, einfalda verkferla og að lokum gera HK að betri vinnustað. 

 

Gæðahandbók Handknattleiksfélags Kópavogs tekur á eftirfarandi: 

Handknattleiksfélag Kópavogs  

Saga félags, starfsemi, aðstaða, skipurit, HK í tölum. 

Stjórnir og deildir 

Aðalstjórn, skrifstofa félags og launaðir starfsmenn. Deildarstjórnir og ráð, Þjálfarar og 

sjálfboðaliðar. 

Samfélagsleg ábyrgð og hlutverk HK 

Markmið og stefna. Rekstur íþróttafélaga og áhrifaþættir farsæls reksturs íþróttafélags. 

Starfsmannastefna  

Fyrstu drög að starfsmannastefnu. 

Gæðastefna 

Fyrstu drög að gæðastefnu. 

 



 

 

                                                        

Handknattleiksfélag Kópavogs  

Saga félags 

Saga félagsins er sérstök að því leyti að félagið var stofnað af átta 12 ára strákum af þörf fyrir 

fjölbreytt og virkara íþróttastarfi í Kópavogi. Fyrstu ár félagsins var handknattleikur eina 

íþróttaiðkun félagsins, starfsemin fór fram í íþróttahúsi Íþróttafélags Reykjavíkur (ÍR) þar sem 

leikin var handknattleikur tvisvar sinnum í viku. 

 

Handknattleiksfélag Kópavogs (HK) var svo formlega stofnað þann 26. janúar árið 1970. Fyrir 

þann tíma var félagið ekki orðið aðili að ÍSÍ. Íþróttahúsið við Kársnesskóla var tekið í notkun árið 

1970, í framhaldinu fjölgaði iðkendum ört og ákveðið var að sækja um inngöngu í 

Ungmennasamband Kjalarnesþings (UMSK) og ÍSÍ. Félagið er í dag aðili að Íþróttasambandi 

Íslands (ÍSÍ) og sérsamböndum þess, Ungmennafélagi Íslands og Ungmennasambandi 

Kjalarnesþings og er háð lögum þeirra og ákvörðunum. 

 

Í dag, tæpum 44 árum frá stofnun, starfa nú sex deildir innan HK. Frá stofnun hefur HK, eins og 

öll íþróttafélög, verið byggt upp og rekið af fjölmörgum sjálfboðaliðum. En eins og öll önnur 

íþróttafélög er HK eingöngu starfhæft vegna mikillar vinnu fjölmargra ósérhlífina sjálfboðaliða. 

Án þeirra væri ekkert félag til. HK hefur vaxið mjög síðustu ár með þessari stækkun og 

breytingum er nauðsynlegt fyrir félagið að halda í við breytingarnar og liður í því er að standa 

vörð um og efla faglega starfshætti.  

 

  



 

 

                                                        

Starfsemi  

HK hefur vaxið mjög síðustu ár og fer starfsemi félagsins nú fram að mestu í íþróttamiðstöðinni 

Kórnum Kópavogi. Í dag eru reknar sex deildir innan félagsins: Handknattleiksdeild, 

knattspyrnudeild, blakdeild, dansdeild, borðtennisdeild og bandýdeild. Auk þess starfrækir 

aðalstjórn HK íþróttaskóla fyrir yngstu iðkendur félagsins, almennings íþróttadeild og heldur úti 

íþrótta- og útilífsnámskeiðum yfir sumartímann. 

 

Sem fyrr segir eru í dag starfræktar sex deildir hjá félaginu. Með samtals yfir 2300 iðkendur á 

öllum aldri og er knattspyrnudeildin þeirra stærst með yfir 1000 iðkendur, handknattleiksdeildin 

næst stærst með um 600 iðkendur, aðrar deildir eru minni með um og undir 50-300 iðkendur. 

 

Félagið hefur vaxið ört á undanförnum árum og telja félagsmenn í dag rúmlega 2000 í sex 

deildum, þegar meistaraflokkar félags eru taldir með. Félagsmenn eru um 11.500 talsins, 

stjórnarmeðlimir 350 og yfir 1200 sjálfboðaliðar. Starfsstöðvar eru sem fyrr segir í Kórnum, 

Digranesi og Fagralundi. 

 

Aðstaða 

Félagið hefur vaxið hratt frá stofnun og vaxandi þörf fyrir bætta aðstöðu í takt við fjölgun 

iðkenda. Í Kórnum er skrifstofa félagsins og hefur HK séð um rekstur hússins frá árinu 2014. Þar 

er hátíðasalur HK, knatthús, knattspyrnuvellir og íþróttahús. Þar fer fram öll knattspyrna, 

handknattleikur og blak. Frá árinu 2005 hefur íþróttahús Fagralundar verið aðal keppnis- og 

æfingahús blak,- og dansdeildar og er rekstur þess í höndum Kópavogsbæjar. Íþróttahús 

Digranes var tekið í notkun 1984 og var lengi aðal keppnis- og æfingahús félagsins. 

  

Íþróttamannvirki HK eru með besta móti. Inni í Kórnum er fullur knattvöllur með stúku sem 

tekur 1200 manns í sæti sem er notaður sem heimavöllur meistaraflokka HK. Heill 

gervigrasvöllur og tveir heilir grasvellir utanhúss. Handknattleiksvöllur í fullri stærð og aðrir salir. 

Hluti af starfsemi handknattleiksdeildar fer fram í Digranesi auk æfinga í Kársnesskóla og 

Lindaskóla fyrir yngstu iðkendur. Blakdeild HK er með aðstöðu í íþróttahúsinu Fagralundi.   



 

 

                                                        

Skipurit félags 

 

 

Skipurit deilda innan HK 

Dæmi fyrir knattspyrnu- og knattspyrnudeild 

 



 

 

                                                        

 

Kynjahlutfall og fjöldi iðkenda eftir deild 

 

 

Fjöldi iðkenda í áður óskilgreindum deildum 

 



 

 

                                                        

Stjórnir og deildir 

Aðalstjórn  

Aðalstjórn HK fer með æðsta vald í málefnum félagsins og deilda þess milli aðalfunda. 

Aðalstjórn HK skal skipuð formanni og fjórum stjórnarmönnum, sem kjörnir eru á aðalfundi 

félagsins til tveggja ára í senn. Einnig er tveggja manna varastjórn kjörin á aðalfundi félagsins. 

Aðalstjórn félagsins er forsvari þess gagnvart ÍSÍ, UMFÍ, viðkomandi ungmennafélagi, 

bæjarstjórn Kópavogs, öðrum opinberum yfirvöldum og aðalstjórn annarra íþróttafélaga. Skal 

aðalstjórn heimilt að kalla félagsmenn sér til aðstoðar og skipa starfsnefndir til sérstakra 

verkefna ef þurfa þykir sem sagt til uppbyggingar félagssvæðis og íþróttahúsa. Verkefni 

aðalstjórnar eru auk ofangreinds m.a. ýmis stærri fjáröflunarverkefni, skipting-, styrkja 

bæjarins, lottó greiðslna og getrauna, auk yfirumsjónar félagatals HK. Aðalstjórn ber ábyrgð á 

fjárreiðum deilda, hún setur deildum reglur um fjárreiður og meðferð fjármuna og hefur eftirlit 

með starfsemi þeirra. 

 

Aðalstjórn annast rekstur eigna HK, starfrækir íþróttaskóla HK og almennings- íþróttahópa HK. 

Aðalstjórn ræður framkvæmdastjóra til þess að annast daglegan rekstur félagsins. 

Framkvæmdastjóri hefur í umboði aðalstjórnar umsjón með sameiginlegum rekstri félagsins, 

svo  sem mannvirkjum, skrifstofum félagsins og þjónustu við deildarstjórnir. Aðalstjórn getur 

falið framkvæmdastjóra frekari verkefni. Aðalstjórn setur framkvæmdastjóra  starfsreglur. Enga 

fullnaðaráætlun getur aðalstjórn gert nema með samþykki meirihluta stjórnarmanna. 

 

Aðalstjórn HK fer með æðsta vald félagsins og er forsvari félagsins gagnvart sérsamböndum, 

bæjarstjórn, öðrum opinberum yfirvöldum og öðrum íþróttafélögum. Aðalstjórn ber ábyrgð á 

fjárreiðum deilda og setur deildum reglur og hefur eftirlit með starfsemi þeirra. Félaginu er skipt 

í deildir sem hver sinnir sínu afmarkaða sviði tómstunda- og/eða félagsmála. Hver deild er 

fjárhagslega sjálfstæð og fara deildastjórarnir með daglegan rekstur deilda. Deildarstjórn skipar 

svo flokksráð sem sinna daglegum rekstri flokka. Barna og unglingaráð er svo skipað fulltrúum 

foreldraráða allra flokka og ber því að halda fjármálum barna og unglingasviðs frá öðrum 

eignum deildar 



 

 

                                                        

Skrifstofa HK og launaðir starfsmenn félagsins 

Á skrifstofu HK starfa starfsmenn sem heyra undir aðalstjórn félagsins og sinna allt frá 

framkvæmdastjórn til ræstinga. Mikilvægt er að hafa í huga að starfsfólk félagsins hefur 

skilgreindan vinnutíma og er ekki ætlað að koma í staðinn fyrir sjálfboðaliðastarf í félaginu.  

 

Hlutverk skrifstofunnar er að sinna daglegum rekstri aðalstjórnar og deildum félagsins 

samanber þeim verkefnum sem falla undir skrifstofustörf sem hægt og er æskilegt að vinna á 

hefðbundnum vinnutíma. Skrifstofan þjónar deildunum og auðvelda sjálfboðaliðum starf þeirra.  

 

Skil milli starfsfólks, þjálfara, stjórnarmanna og sjálfboðaliða 

Deildir bera ábyrgð á sínu starfi, rekstri og fjármálum en starfsfólk skrifstofu er sjálfboðaliðum 

og starfsmönnum deilda innan handar, sérstaklega hvað varaðar hefðbundin stjórnunar og 

rekstrarleg verkefni sem hægt er að vinna á hefðbundnum skrifstofutíma. Verkefni sem tengjast 

íþróttastarfinu og eru í flestum tilfellum utan hefðbundins vinnutíma - samanber mót, 

dómaramál, þjálfun, framkvæmd leikja og annarra viðburða, fjáraflanir flokka eða deilda er utan 

verksviðs skrifstofu HK. 

 

Starfsmenn skrifstofu HK 

Hanna Carla Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri - hannacarla@hk.is 

Hólmsteinn Ingi Halldórsson, fjármálastjóri - holmsteinn@hk.is 

Hrönn Helgadóttir, bókari - hronn@hk.is  

Louisa Christina á Kósini, íþrótta- og verkefnastjóri HK - louisa@hk.is 

 

  



 

 

                                                        

Deildar stjórnir 

Deild skal starfa í samræmi við stefnu og lög félagsins sem aðalfundur félagsins setur. Mikilvægt 

er að samsetning stjórnar endurspegli starf deildarinnar og þátttöku beggja kynja. 

Deildarstjórnir skipa formann, varaformann, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda sem kjörnir eru 

á aðalfundi deilda. Mikilvægt er að samsetning stjórnar endurspegli starf deildarinnar og 

þátttöku beggja kynja.  

 

Fulltrúar í stjórn deilda þurfa að hafa tíma og aðstöðu til að sinna verkefninu. Stjórn er skipuð 

eftirtöldum embættum sem eru kosið um á aðalfundi deildar - formaður, varaformaður, ritari, 

gjaldkeri og meðstjórnandi. Fólk er kjörið í stjórn til að taka að sér og bera ábyrgð á tilteknu 

verkefni eða sviði þar sem allir stjórnarmenn hafa hlutverk og bera ábyrgð. Deild skal starfa í 

samræmi við stefnu og lög félagsins sem aðalfundur félagsins setur. Aðalstjórn félagsins fylgir 

því eftir, hefur eftirlit með starfi deildar en vinnur jafnframt að því að bæta aðstæður hennar í 

samráði við deildina. 

 

Flokksráð 

Flokksráð HK og skilgreining verksviða þeirra í yngri flokka starfinu er ómetanlegur þáttur í 

íþróttastarfi barna og ungmenna. Þegar börn eru að taka sín fyrstu skref í íþróttum þurfa þau 

stuðning frá foreldrum sínum. Fylgja þarf börnunum á æfingar og sýna áhuga á því sem þau eru 

að gera. Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í fjáröflunum fyrir viðkomandi flokka ásamt 

ýmsum störfum sem til falla við félagsstarfið. Gott samstarf þarf að vera milli foreldra og þjálfara 

og þarf boðmiðlun milli aðila að vera skilvirk, á jákvæðum og mannlegum nótum. 

 

Barna og unglingaráð 

Barna- og unglingaráð HK er skipað fulltrúum allra yngri flokka iðkenda innan viðkomandi 

deildar. Ráðið tilnefnir sér formann (sem staðfestur er af aðalfundi viðkomandi deildar) og að 

minnsta kosti tvo aðra stjórnamenn (sem staðfestir eru af formanni). 

 



 

 

                                                        

Yfirþjálfarar 

Hjá stærri deildum HK starfar yfirþjálfari og er hann starfsmaður B&U. Yfirþjálfari stýrir og hefur 

faglega umsjón með þjálfun allra barna og unglinga sem iðka íþróttir á vegum barna- og 

unglingaráðs deildarinnar. Yfirþjálfari starfar í samráði við íþróttastjóra HK, B&U og þjálfara 

viðkomandi deildar. Yfirþjálfari er í mörgum tilfellum framkvæmdaraðili ábyrgðarþátta B&U 

sem útlistast frekar hér að neðan. 

 

Þjálfarar 

Hjá HK starfa um 60 aðalþjálfarar og 70 aðstoðarþjálfarar á öllum aldri. Með allan þennan fjölda 

af ólíkum þjálfurum er mikilvægt að þeir starfi í samræmi við kröfur félags og deilda. Til þess að 

það sé mögulegt er nauðsynlegt að skilgreina og upplýsa þjálfara um vinnureglur, hlutverk og 

ábyrgð í upphafi samstarfs.  

 

Sjálfboðaliðar 

Hlutfall þeirra sem vinna launuð störf innan íþróttahreyfingarinnar hefur aldrei verið stærra 

hvort sem það séu þjálfarar, starfsmenn eða atvinnumenn íþrótta. Hlutverk sjálfboðaliða hefur 

þá jafnframt aldrei verið eins mikilvægt og nú. Sjálfboðaliðar starfa beint eða óbeint í sjálfboða 

hlutverkum innan félags. 

Hlutverk sjálfboðaliða er ekki að skila arði eða hagnaði líkt og hjá einkafyrirtækjum heldur að 

styðja við og vinna að hagsmunamálum í þágu félags. Sjálfboðaliðar sem gefa tíma sinn og vinnu 

í þágu félaga eru vannýtt auðlind sem mikilvægt er að halda vel utan um. Sjálfboðaliðastörf 

innan íþróttafélaga eru mörg og mismunandi og spanna frá ólaunuðum stjórnunarstöðum 

innan félags til foreldra sem sitja í ráðum og nefndum og eða halda utan um fjáraflanir eða 

önnur tilfallandi verkefni.  

Í dag telja félagsmenn HK um 11.500. Um 1200 sjálfboðaliðar vinna fyrir félagið þar af 350 

stjórnarmeðlimir. 

  



 

 

                                                        

Samfélagsleg ábyrgð og hlutverk HK 

Hlutverk félagsins er að skapa umhverfi sem hvetur félagsmenn til að ná markmiðum sínum og 

skara fram úr í leik og starfi. Þannig er lagður grunnur að félagslegu, andlegu og líkamlegu 

heilbrigði einstaklingsins. Með því að gera honum kleift að finna sér hlutverk í félaginu, hvort 

sem er til ánægju eða afreka þannig að iðkendur og félagsmenn allir beri merki félags með stolti 

og virðingu. 

 

Áherslur í starfi þurfa óneitanlega að fylgja tíðaranda hverju sinni og með vaxandi samkeppni, 

auknum kröfum og hraða samfélags hefur líklega aldrei verið eins mikilvægt og nú að huga að 

formfestu og skilvirkni í starfi. Þannig má vænta þess að félagið standist kröfur samfélags um 

heildstætt og faglegt íþróttastarf og að HK sé um leið álitlegur starfsvettvangur.  

 

Ábyrgur rekstur, stjórnun, og verkferlar innan íþróttafélaga eru lykilþættir þess að mæta kröfum 

iðkenda og samfélagsins í heild. Stefna félaga þarf að vera skýr og í samræmi við gildi þeirra. 

Umhverfi til íþróttaiðkunar sem og þjálfunaraðferðir eru lykilþættir í mótun íþróttamanna. 

Undanfarin ár hefur mikil framþróun orðið í þjálfun barna og ungmenna sem og í afreksþjálfun 

og áherslur í þjálfun miðast af þeirri stefnu sem íþróttafélög vinna eftir.  

 

Íþróttir spila stórt og mikilvægt hlutverk í menningu og áhrifa íþrótta gætir víða í samfélagi. 

Íþróttir efla heilbrigði og skapa fólki menningarlegar, félagslegar og efnahagslegar aðstæður og 

umhverfi. Í íþróttum lærist að takast á við sigra og töp, reglur og framfylgd. Þessir mannkostir 

endurspeglast í samfélaginu þar sem íþróttir stuðla að vinnusemi og háttvísi þegna í 

samfélaginu.  

 

  



 

 

                                                        

Markmið og stefna 
 

GLEÐI - VIRÐING – METNAÐUR 

 

Gildi og einkunnarorð HK eru eitthvað sem við viljum að endurspeglist í öllu innan félagsins; í 

íþróttinni, í þjálfuninni, í keppni, í starfinu og svo framvegis. Þannig myndast samhljómur innan 

starfsins í einu og öllu óháð deild og verkefni. Þau voru unnin á haustmánuðum 2014. 

 

Þeim er ætlað að endurspegla alla starfsemi félagsins óháð deild eða verkefni: 

 

-    Tilgangur félagsins er að standa fyrir iðkun íþrótta meðal félagsmanna, auka áhuga 

þeirra á líkamlegu heilbrigði og efla íþróttastarf á starfssvæði sínu. 

-    Tilgangi sínum hyggst félagið ná með því að efna til íþróttaæfinga, kappleikja, 

fundahalda og annars er árangur getur borið til eflingar heilbrigðu líferni. 

-    Grunngildi félagsins eru gleði, virðing og metnaður. 

  

Framtíðarsýn félagsins og markmið:  

  

− HK er fjölskylduvænt og persónulegt félag sem tekur vel á móti iðkendum sínum í einni 

af bestu íþrótta- og félagsaðstöðu landsins. 

− HK er eftirsóknarvert íþróttafélag í leik og starfi þar sem áhersla er lögð á jákvæð og 

uppbyggjandi samskipti. 

− HK hefur skýra  íþrótta- og afreksstefnu sem skilar félaginu í fremstu röð á öllum sviðum. 

− HK-ingar eru stoltir og styðja félagið sitt innan vallar sem utan. 

 

 

  



 

 

                                                        

Áhrifaþættir farsæls reksturs íþróttafélags 

Farsælt íþróttaumhverfi ætti að byggjast á heildrænni nálgun og taka til greina innri og ytri þætti 

í mótun íþróttamanna og einstaklinga. Umhverfið þarf að skila jákvæðum minningum, börn 

þurfa svigrúm til þess að móta sinn innri mann og tækifæri til þess að þroskast og þróast. 

Verkefni þurfa að vera við hæfi hverju sinni. Barn með jákvæða upplifun af íþróttum er líklegra 

til afreka á seinni stigum og ætti þjálfun alltaf að miða út frá því að veita einstaklingum jöfn 

tækifæri til mótunar einstakra þátta með hjálp umhverfis sem veitir aðhald og utanumhald með 

von um að skila sem flestum líkamlega,- andlega,- og félagslega,- sterkum einstaklingum út í 

lífið. Flest íþróttafélög á Íslandi vinna út frá því markmiði að efla þessi grunngildi íþróttastarfs í 

bland við afreksstefnur félaga sem gerir ábyrgð þeirra og hlutverk í samfélagi enn flóknara.  

 

Hlutverk og ábyrgð íþróttafélaga er ótvíræð. Allir sem að rekstri og umgjörð íþróttafélaga bera 

hagsmuni samfélags og íþróttamanna sinna á öllum aldri á herðum sér og því mikilvægt að 

vandað sé til verka. Íþróttafélag sem byggir á öruggum grunni er líklegra til að mæta þessum 

kröfum og uppskera árangur. 

 

Rekstur íþróttafélaga eða stofnanna er eins og annara fyrirtækja að flestu leyti þótt ákveðna 

sérstöðu megi finna er varðar félagslegan þátt í samfélagi. Markmið íþrótta stofnanna eru í 

grunninn uppbyggð virkni og skilgreind mörk.  

  



 

 

                                                        

Gæðastefna 

Hér má sjá fyrstu drög að gæðastefnu HK og verður hún uppfærð eftir því sem vinnu miðar 
áfram. 
 

Gæðastefna Handknattleiksfélags Kópavogs er sem hér segir: 

Að viðhalda gæðakröfum samfélags um heildstætt íþróttastarf; 

Markmið félags er að tryggja að þjónusta uppfylli gæðakröfur félagsmanna; 

Að skipuleggja framkvæmdir og veitingu þjónustu í takt við aðstæður hverju sinni; 

 Að hafa ávallt til upplýsingar sem lýsa framkvæmdum verkefna; 

 Að vinnulýsingar séu fyrir hendi, eins og þörf er á; 

 Að innleiða góð vinnubrögð í framkvæmdum félags; 

 Að ávallt sé litið til verka Handknattleiksfélags Kópavogs til eftirbreytni fyrir önnur 

sambærileg félög og að félagið sé samkeppnishæft; 

 Að félagsmenn HK séu ávallt ánægðir með vinnubrögð starfsmanna þess. 

 

Aðalstjórn leggur megin áherslu á að: 

Starf HK á sviði gæðamála sé á verksviði og á ábyrgð allra í félaginu og að þjónusta  við 

félagsmenn og aðra sem eiga samskipti við félagið sé á þann hátt að það tryggi góðan 

orðstír félags. Að sama skapi að allir sem að félaginu koma hvort sem þjálfarar, 

starfsmenn deilda, skrifstofu og eða aðrir sjálfboðaliðar, séu meðvitaðir um væntingar 

félagsmanna um gæði og störf. 

HK stefnir jafnframt á að ná bættum rekstrar árangri og sterkari markaðsstöðu með 

fyrirhuguðum úrbótum á sviði gæða- og skipulagsmála. Þannig að tryggja megi að lög, 

reglur og samþykktir aðalstjórnar um starfsemina séu uppfylltar. 



 

 

                                                        

 

Framkvæmdastjórn áformar að framfylgja þessari stefnu með því að: 

Upplýsa alla hlutaðeigandi um gæðahandbók þessa og fylgja henni eftir með gerð starfa- 

og verkferlahandbóka innan allra deilda félags; 

Hefja skrásetningu á fengnum kvörtunum og ábendingum er tengjast verkum og eða 

þjónustu félags; 

Gera viðhorfskannanir meðal félagsmanna á veittri þjónustu og gæðum; 

Tryggja sí- og endurmenntun þjálfara og starfsmanna; 

Framkvæma umbætur þar sem við á; 

Tryggja að gæðastefna hæfi tilgangi og markmiðum félags;  

Kynna gæðahandbókina þannig að hún sé skilin innan félags; 

Rýna í og bæta gæðahandbókina sem lifandi plagg og með tilliti til þess hvort hún eigi 

áfram við; 

Fylgja eftir aðgerðum þannig að þær miði að því að bæta gæði verkefna og tryggja að 

kröfur félagsmanna séu uppfylltar. 

 

 

  



 

 

                                                        

Starfsmannastefna  

Starfsmannastefna félagsins er í endurmótun. Mun hún vera aðgengileg hér þegar þeirri vinnu 

er lokið. Starfsmannastefna HK nær til allra þeirra er ráðnir eru til starfa hjá félaginu. 

Starfsmannastefnan er ákvörðuð af forsvarsmönnum félagsins og er ætluð sem leiðarljós fyrir 

stjórnendur um það hvernig starfsmannamálum skuli háttað. Starfsmannastefnan styður við 

aðrar stefnur HK, lög og siðareglur félagsins og tryggir starfsmönnum og öðrum er koma að 

starfinu verkfæri til að byggja upp enn betra félag. 

 

Markmið starfsmannastefnu er að tryggja að á hverjum tíma starfi hjá HK hæft starfsfólk sem 

veitir félagsmönnum framúrskarandi þjónustu.  

 

Lokaorð 

Gæðahandbók þessi er sem fyrr segir hluti af undirbúningsvinnu fyrir gerð verkferlahandbókar 

HK og í raun fyrsti hluti þeirrar vinnu. Það er markmið HK að gæðahandbók þessi sem og 

fræðilegur undirbúningur muni koma til með að auðvelda þá vinnu og gera skil á þeim á 

undirstöðu atriðum sem þarf við innleiðingu á slíkri vinnu. Handbókin verður uppfærð í takt við 

unna vinnu og mun meðal annars innihalda; fullmótaða gæðastefnu, uppfærðar siðareglur og 

verkferlahandbók félagsins. 

 

______________________________ 

Fyrir hönd félags, 
 
Íþrótta- og verkefnastjóri HK 
Louisa Christina á Kósini 
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