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BIGG4VB – um verkefnið 

Stefnumótunarverkefnið okkar, BETTER INCORPORATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES FOR BETTER 

VOLLEYBALL SUCCESS (BIGG4VB) er afrakstur samvinnu stjórnendateymis í 6 löndum, auk samstarfs við 

leiðandi háskóla í Zagreb og Split í Króatíu. Grundvallaratriðið var að rannsaka og útbúa greiningartæki sem 

gætu aðstoðað íþróttasamtök (sérsambönd, ungmennafélög og íþróttafélög) við innleiðingu á góðum 

stjórnarháttum og hvetja þau til þess að tileikna sér slík vinnubrögð sem hluti af faglegu starfi. 

Með aðferðafræði þróaðri af BIGG4VB voru útbúnar leiðbeiningar um það hvernig á HVERNIG á að setja 

sér markmið, og hvernig á að innleiða markmiðin.  Því næst var spurningunni svarað, HVERNIG skal standa 

að stefnumarkandi áætlanagerð og gera samhliða því aðgerðaáætlun, og að lokum HVERNIG á að fylgjast 

með framgangi áætlana og markmiða í vinnslu. 

Rannsóknir á viðfangsefninu hafa sýnt að mörg tæki hafa verið þróuð til þess að kljást við viðfangsefnið þ.e. 

hvernig á að þróar og innleiða góða stjórnarhætti hjá íþróttasamtökum. Megin niðurstaða á rannsóknum 

BIGG4VB sýnir að það skortir töluvert á gæði þeirra greiningartækja sem boði eru, almennt eru þau einföld  

og bjóða ekki upp á nægjanlega góða aðferðafræði eða útkomu til þess að teljast afgerandi fyrir viðfangsefni 

okkar. 

Með BIGG4VB verkefninu og þeirri aðferðarfræði sem notuð er þá teljum við að niðstöður verkefnsins okkar 

sýni að við höfum þróað ,,týnda hlekkinn’’ þ.e. BIGG4VB aðferðina sem að gerir áhugasömum 

hagsmunaðilum kleyft að útbúa formlega stefnu og stefnumarkandi aðgerðaráætlun með því að nota 

grundavallaraðferðarfræði BIGG4VB um góða stjórnarhætti.  Með því að tengja saman stefnumótun og 

stefnumarkandi aðgerðaráætlanir og tengja þau grundvallargildum um góða stjórnarhætti þá hefur tekist að 

útbúa greiningartæki sem hefur hjálpað samstarfsaðilum og sérsamböndum þeirra frá Austurríki, Króatíu, 

Íslandi, Ítaliu, Póllandi og Slóveníu að bæta stjórnarhætti sína. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIGG4VB samstarfsaðilar: 

 

• HOS  Hrvatski odbojkaški savez (Croatian Volleyball Federation) – frá Zagreb, Króatíu, var stofnað 
1946 í Zagreb. Blaksamband Króatíu (HOS) eru óhagnaðardrifin samtök og regnhlífasamtök fyrir 
blakíþróttina sem hafa það að markmiði að stýra og þróa blakíþróttina í Króatíu þ.e, blak, strandblak 
og snjóblak. Blaksamband Króatíu samanstendur af 14 svæðabundnum aðildarsamböndum. 

• FIPAV Federazione Italiana Pallavolo (Italian Volleyball Federation) – frá Róm, Ítalíu, er viðurkennt 
sem talsmaður blakíþróttarinnar af Ólympíunefnd Ítalíu, Evrópublaksambandinu og 
Alþjóðablaksambandinu, með þær grundvallarskyldur að útbreiða og kynna blak, strandblak, og blak 
fyrir hreyfihamlaða. Blaksamband Ítalíu er einnig eini talsmaður íþróttarinnar í alþjóðlegum 
samskiptum. 

• PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej (Polish Volleyball Federation) – frá Varsjá, Póllandi, var stofnað 
1928, og fagnaði nýlega að 90 ár eru liðin frá stofnun. Pólland er þekkt fyrir sterka blakhefð og 
karlalandslið Póllands hefur leikið stórt hlutverk í alþjóðakeppnum frá því að sambandið það tók fyrst 
þátt í heimsmeistarakeppni Alþjóðablaksambandsins FIVB, árið 1949 í Tékklandi. 

• BLI Blaksamband Íslands (Icelandic Volleyball Association) - frá Reykjavik, Íslandi, er stofnað 
1972 og gerðist sambandið fullgildur aðili að Alþjóðablaksambandinu FIVB 1972 og 
Evrópublaksambandinu CEV 1974. Blaksamband Íslands hefur það að markmiði að kynna og breiða 
út blak og strandblak á Íslandi. BLÍ er fullgildur aðili að Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands og er 
talsmaður íþróttarinnar á Íslandi og sinnir auk þess alþjóðlegum samskiptum greinarinnar við 
tilfallandi hagsmunaaðila. 



 

• OVV Österreichischer Volleyball Verband (Austrian Volleyball Federation) – frá Vín, Austurríki, 
hefur yfirumsjón með blakíþróttinni í Austurríki. Undir þetta fellur blak, strandblak og snjóblak. Árlega 
skipuleggur sambandið yfir 330 mót í Austurríki og heldur það úti 6 deildum með yfir 50 liðum sem 
eru flest atvinnumannalið eða að hluta til. 

• OZS Odbojkarska Zveza Slovenije (Slovenian Volleyball Federation) – frá Ljubljana, Slóveníu, 
hefur yfirumsjón með blakíþróttinni í landinu og stýrir blaki, strandblaki, snjóblaki og blaki fyrir 
hreyfihamlaða. Sambandið er aðili að Íþrótta- og Ólympíusambandi Slóveníu, Íþróttasambands 
Slóveníu (OKS-ZSZ), Alþjóðablaksambandinu FIVB, Evrópublaksambandinu CEV og MEVZA.   OZS 
heldur úti landskeppnum í blaki og undirbýr landslið Slóveníu undir alþjóðlegar keppnir. 

• KIF Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet (University of Split, Faculty of Kinesiology) - frá Split, 
í Króatíu, er akademísk stofnun sem sinnir kennslu og rannsóknum síðan 2008 er háskólinn var 
stofnaður. KIF er í dag viðurkenndur sem sjálfstæð stofnun sem býður upp á nám og rannsóknir á 
sviði íþrótta og tengdum klínskum fræðum. 

• ZSEM Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagreb School of Economics and 
Management) – frá Zagreb í Króatíu er stofnaður 2002. ZSEM viðskiptaháskólinn býður upp á hágæða 
nám á sviði stjórnunar og hagfræði með áherslu á BS nám, meistaranám og doctors nám. ZSEM 
viðskiptaháskólin er í samtarfi við meira en 140 háskóla í 55 löndum víðsvegar um heiminn, en það 
gerir stúdentum kleyft á að nálgast alþjóðlega reynslu á meðan á námi þeirra stendur  og jafnvel sækja 
sér viðbótar gráður frá þessum samstarfsaðilum.   

  



 

2. Hefjumst handa – BIGG4VB Aðalsíða 
• Smelltu á hlekkinn: https://tool.bigg4vb.eu 

 

 
 
 

• Skráningarsíða fyrir notendur BIGG4VB  
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3. STAÐFEST VERKEFNI 
• Staðfest verkefni innihalda stefnumótunarplanið sjálft auk aðgerðaáætlunar sem þarf að 

framkvæma samhliða.  

• Hægt er að skoða staðfest verkefni, eyða eða senda þau áfram í framkvæmd.  

• Hægt er niðurhalda pdf skjali af planinu / eða tímalínu verkefnisins með því að styðjaa á ,,VIEW’’ 
hnappinn. 

 

 

  



 

• Til þess að virkja stefnumótunarverkefnið þá þarf að velja ,,ACTIVATE’’ hnappinn og staðfesta að þú 
viljir halda áfram.  Grænn hnappur mun birtast efst í hægri horninu á vefsíðunni sem þýðir að 
stefnumótunarverkefnið er virkt og án vandamála. 

 

 



 

 

• Til þess að eyða stefnumótunarplaninu þá þarf að styðja á ,,DELETE’’ hnappinn og staðfesta að þú 
viljir eyða planinu endanlega. 
 

 

 

 



 

4. Verkefni í framkvæmd 
Þessi hlutti af BIGG4VB greiningarverkfærinu er nátengdur SKREFI 5: Hvernig á að framkvæma 

aðgerðaráætlun og tengja hana við stefnumótuna og framkvæmdaáætlunina í rauntíma. 

Eins og greint hefur verið frá með aðferðarfræði BIGG4VB þá munu of mörg stefnumótunarverkefni  einungis 

safna ryki á hillunni. Eftirlit og stýring á staðfestum verkefnum er fyrir mörg samtök eins mikilvægt atriði  eins 

og valið á stefnumarkandi aðgerðum og markmiðum viðkomandi aðila. 

Lykilatriði í þessu hluti af BIGG4VB greiningarverkfærinu er að virkja eftirlit og stýringu á aðgerðaráætlunum 

í rauntíma. Þetta er mikilvægt fyrir sérsambandið/íþróttasamtökin svo þau geti fylgt stefnu sinni vandlega á 

meðan á framkvæmd verkefnsins stendur. Aukalegur ávinningur af þessu er að stjórnendur læra margt um 

samtökin sem þeir stýra og hvernig er best að stýra verkefnumí rauntíma og leggja mat á innleiðingu 

stefnuviðmiðanna sem eru í framkvæmd.  

Hvernig á að nota þennan hluta að BIGG4VB verfærinu: 

• Þegar aðgerðaráætlun liggur fyrir og er í framkvæmd þá mikilvægt að stjórnendur sérsambandsins 
að ákveða hvernig er best að stýra eftirliti með stefnumarkandi aðgerðum sínum og endurgjöf með 
þeim til stjórna og lykilstarfsmanna. 

• Vel skipulagt eftirlit þarf að vera skýrt afmarkað sem og ábyrgðarsvið klár til þess að 
langtímastefnan virki þrátt fyrir innri pressu frá mismunandi hagsmunaaðilum.  

• Inngrip stjórnenda gefur stjórnendum og stjórn tækifæri til þess að ræða vandamál er kunna 
aðkoma upp og auk þess aðlaga stefnumótunina að nýjum veruleika þegar það þarf, t.d. vegna 
verkefna sem hefur þurft að fresta eða hefur ekki verið lokið í tíma. 

• Sérsambandið þarf að skilgreina vel eftirlitið og ábyrgðarsvið, tímasetningar, hversu oft og hverjir 
þurfa að skila af sér og hverjum ber að tilkynna hvað.  

• Mikilvægt er að sveigjanleiki sé til staðar þegar kemur að eftirlit og endurgjöf á milli aðila. Best er að 
horfa á hlutina innan hvers árs eða innan hvers ársfjórðungs og einblína á hvaða markmiðum þarf 
að ná. 

• Stefnumótandi aðgerðum þarf að viðhalda reglulega í BIGG4VB stefnumótunarverkfærinu með 
nauðsynlegum viðbætum og ástandsskýrslum. 

• Til þess að skoða og uppfæra stefnumótunarverkefni í vinnslu þá þarf að styðja á ,,View/Update’’ 
hnappinn.  



 

 
• Gulu boxin gefa til kynna þær aðgerðir ættu að vera hafnar með tilliti til tíma (eða seinkað), rauðu 

boxin gefa til kynna þær aðgerðir sem ættu vera lokið (eða ólokið seinkað), grænu boxin gefa til 
kynna þær aðgerðir sem eru á réttum tíma eða hefur verið lokið, hvítu boxin sýna hins vegar þær 
aðgerðir sem eru ekki hafnar og koma til framkvæmda  í framtíðinni. 
 

• Taktu eftir, ef þú ákveður að uppfæra planið þá mun hver breyting vera vistuð og þá er ekki hægt að 
fara til baka og breyta því. Vertu því varkár þegar þú uppfærir stefnumótunarverkefni þín. 



 

 

 

• Þegar búið er að útbúa tímalínu aðgerða fyrir stefnumótunina þá munu þrír möguleikar birtast: 

•   
1. UPPFÆRA – leyfir að gera sértækar breytingar á hverri stefnumótandi aðgerð – hver breyting 

mun verða sýnileg á tímalínunni og samsvarandi litir gefa til kynna stöðunna á hverri þeirra 
sem innan heildaráætlunarinnar sbr. ofar.  



 

• Vinsamlega taktu eftir, ef þú ákveður að uppfæra heildaráætlunina (stefnumótunina og 
aðgerðaáætlunina) þá mun hver breyting verða sjálfkrafa vistuð og þú munt ekki geta breytt 
til baka. Vertu því varkár þegar velur að uppfæra einstakar aðgerðir. 

 

 

 

• Þegar þú hefur lokið við að uppfæra tímalínunina þá er hægt að fara til baka í fyrri upplýsingarnar 
og breyta til samræmis eða velja að uppfæra og vista beint breytingarnar.  Vinsamlega taktu eftir, ef 
þú ákveður að uppfæra einstakar aðgerðir í heildaráætlunin þá munu allar breytingar vistast 



 

sjálfkrafa og þá er ekki lengur hægt að fara til baka og breyta fyrri vegar. Vertu þess vegna varkár 
þegar þú ákveður að innleiða einhverjar breytingar. 
 
Sumar ástæður fyrir breytingum á aðgerðum geta verið til komnar vegna: 
 

• Breyting á stjórnarmönnum eða starfsmönnum sem höfðu sérstaka ábyrgð  

• Breyttar tímasetningar á byrjun aðgerða eða aðgerðum er ekki lokið í tíma 

• Breyting á fjárhagsáætlunum 

• Þörfin á að bæta við eða fella niður einstakar aðgerðir í aðgerðaráætlunum 

• Breyting á lengd tímans sem einstakar aðgerðir þurfa vegna ófyrirséðra atburða 

• Breyting á forskilyrðum einstakra þátta í heildaráætluninni 
 

2. Hætta – tekur þig beint á aðalsíðu BIGG4VB 
 

3. FLYTJA ÚT PDF SKJAL – niðurhalar pdf skjal með tímalínu beint á tölvu eða annað sambærilegt 
tæki. 

 

• Til þess að endurskýra stefnumótunarverkefnið ýttu þá á ,,RENAME’’ hnappinn, breyttu síðan 
nafninu á verkefninu í samsvarandi reit og veldu hnappinn að vista ,,SAVE’’. Þá mun grænn hnappur 
birtast á viðeigandi svæði og veldu því næst ,,SAVE ‘’ hnappinn. Grænt box mun birtast efst í hægra 
horninu á síðunni sem gefur það til kynna að nafninu hafi verið breytt. 

 

 



 

 

• Til þess að eyða heilu stefnumótunarverkefni veldu þá ,,DELETE’’ hnappinn og staðfestu að þú ætlir 
að eyða verkefninu.  

 

 


