
Starfsreglur aganefndar GKG  

 

1. gr. Lögsaga 
Aganefnd GKG starfar í umboði stjórnar og eftir ákvæðum laga GKG um aganefnd, sbr 5. mgr. 2. gr. 
laganna. Nefndin fjallar um brot félagsmanna gegn golfreglum og ákveður viðurlög við þeim. Einnig fjallar 
nefndin um óprúðmannlega eða ámælisverða framkomu félagsmanna, tengda golfleik, og ákveður 
viðurlög við henni. Annarskonar brot félagsmanna, sem beinast að GKG eða starfsmönnum þess, eiga 
beint undir stjórn GKG. 
 

2. gr. Málskotsréttur 
Málskotsrétt til aganefndar hafa stjórn GKG, mótanefnd, dómarar á mótum GKG og einstaklingar sem telja 
rétt á sér brotinn eða verða vitni að framgöngu sem átt getur undir aganefnd. 
 

3. gr. Hlutverk 
Aganefnd fjallar um brot félagsmanna sem framin eru á félagssvæði GKG, sem og öðrum stöðum þar sem 
félagsmaður kemur fram undir merkjum GKG. Hér er m.a. átt við æfinga- og keppnisferðir á vegum GKG, 
þátttöku í mótum sem félagsmaður GKG, jafnt opnum mótum sem mótum á vegum GSÍ eða annarra 
samtaka auk annarra viðburða tengdum golfleik. 
 

4. gr. Vanhæfi 
Nefndarmaður í aganefnd er vanhæfur til að fara með mál ef: 

1. hann er aðili að málinu eða fyrirsvarsmaður aðila, 
2. hann hefur gætt réttar aðila varðandi sakarefnið eða veitt aðila leiðbeiningar um það, umfram 

skyldu sem aganefndarmenn hafa, 
3. hann hefur borið eða verið kvaddur til að bera vitni um atvik málsins af réttmætu tilefni eða verið 

mats- eða skoðunarmaður um sakarefnið, 
4. hann er eða hefur verið maki aðila, skyldur eða mægður aðila í beinan legg, 
5. hann tengist eða hefur tengst fyrirsvarsmanni eða málflytjanda með þeim hætti er segir í 4. tl. , 
6. hann tengist eða hefur tengst vitni í málinu með sama hætti og segir í 4. tl., 
7. fyrir hendi eru önnur atvik eða aðstæður sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni hans með 

réttu í efa. 
 
Stjórn GKG skipar nefndarmenn í aganefnd til meðferðar einstaks máls ef vanhæfi eða forföll verða til þess 
að nefndin verður ekki fullskipuð á annan hátt.   
 

5. gr. Kærufrestur og form kæru 
Kærur skal senda á skrifstofu GKG merktar aganefnd eða í tölvupósti á póstfangið aganefnd@gkg.is og á 
kærandi rétt á að fá staðfestingu á móttöku kærunnar. 
 
Erindi skulu berast aganefnd sem fyrst og eigi síðar en fjórum virkum dögum eftir atvik það sem kært er 
bar við eða ástandi lauk ef um ástandsbrot er að ræða.  Ef um atvik er að ræða í móti sem tekur tvo daga 
eða fleiri, þá miðast upphaf frests við lokadag móts. 
 



Aganefnd getur rýmkað kærufrest séu atvik með þeim hætti að kæranda hafi ekki verið þau ljós fyrr en að 
liðnum almennum kærufresti. Kærufrestur skal þó ekki rýmkaður í meira en mánuð frá því kært atvik átti 
sér stað.  

 
Kæra til aganefndar skal vera skrifleg og skal ítarleg greinargerð um kæruefnið fylgja kærunni. Kærandi 
getur leitað til skrifstofu GKG um aðstoð við að útbúa kæru. Kæra sem berst með tölvupósti telst skrifleg 
kæra. 
 
Í öllum erindum skal tilgreina kæru- eða aðfinnsluefni á eins nákvæman hátt og kostur er. Tilgreina skal 
hvaða félagsmaður á í hlut, hver atvik voru, hvar og hvenær. 
 

Í kæru skulu m.a. koma fram: 
1. Nafn kæranda, kennitala, heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang kæranda. 
2. Nafn kærða, kennitala, heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang kærða. 
3. Nafn fyrirsvarsmanns kæranda, heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang hans. 

 
Nauðsynlegt er að fram komi upplýsingar um vitni eða önnur gögn sem fært geta sönnur á atvikið eða 
atburðarásina. Ekki verður tekið við eða fjallað um erindi sem berast nafnlaus til aganefndar. 
 

6. gr. Málsmeðferð 
Aganefnd staðfestir móttöku kæru og kynnir hinum kærða hana innan þriggja virkra daga frá því kæra 
berst. Áður en kæra er kynnt fyrir kærða skal nefndin taka afstöðu til þess hvort einhverjir formgallar séu 
á henni er varði frávísun. Nefndin mun leitast við að leiðbeina kæranda, sé kæra talin haldin annmörkum 
sem úr má bæta. Í tilfellum þar sem gögn vantar þá mun aganefnd kalla eftir þeim en þó eftir að aðilum 
hefur verið kynnt kæran. 
 
Aganefnd skal senda kærða (varnaraðila) með sannanlegum hætti kæru og fylgigögn ásamt áskorun um 
að halda uppi vörnum í málinu. Tölvupóstur telst vera fullnægjandi háttur til að senda gögn til og frá 
nefndinni. 
 
Kærði fær tíu virka daga til að andmæla eða svara kærunni formlega með bréfi eða tölvupósti.  Kærði getur 
óskað eftir því að skýra mál sitt munnlega á fundi með aganefnd. Nefndin áskilur sér rétt til að kalla fyrir 
nefndina vitni sem varpað geta ljósi á tildrög hins kærða atviks eða á annan hátt komið fram með 
upplýsingar sem gagnast nefndinni við ákvörðun í málinu.  
 
Eftir að öll gögn liggja frammi skal aganefnd úrskurða í málinu innan viku. Birta skal aðila máls eða 
umboðsmanni hans úrskurðinn með sannanlegum hætti eigi síðar en tveimur virkum dögum eftir 
uppkvaðningu hans. Birting úrskurðar nefndarinnar með tölvupósti telst fullnægjandi birting. 
 
Aganefnd áskilur sér rétt til lengri úrskurðartíma í þeim tilvikum er hið kærða atvik er flókið eða á annan 
hátt tímafrekt í úrlausn. 
 
Í tilfellum ungmenna sem stunda reglubundnar æfingar hjá GKG mun þjálfurum verða tilkynnt um 
úrskurðinn. 
 

7. gr. Viðurlög 
Aganefnd mun beita refsingum við hæfi, en til þess hefur nefndin nokkur úrræði.  



 
Viðurlög geta verið áminning, tímabundið bann við leik á golfvöllum GKG eða brottvísun úr GKG, séu brot 
ítrekuð eða alvarleg. Brottvísun úr GKG er háð staðfestingu stjórnar. 
 

8. gr. Úrskurðir 
Úrskurður aganefndar telst fullgildur ef meirihluti hennar staðfestir úrskurðinn. 
 
Í fundargerðarbók skal færa meginefni þess sem fram kemur á fundum aganefndar. Endurrit úr 
fundargerðarbók má afhenda þeim sem hefur hagsmuna að gæta en skal að jafnaði ekki birt almenningi. 
 
Aganefnd skal halda sérstaka úrskurðarbók sem hefur að geyma úrskurði hennar. 
 
Gerðabækur þessar skal vista á aðgangsstýrðu svæði í tölvukerfum GKG. 
 

9. gr. Gildistaka 
Starfsreglur þessar taka þegar gildi. 
 
 
 
Samþykkt á stjórnarfundi GKG 19. apríl 2017 
 
 
 

 

 


