
 

Fundargerð stjórn ÍSS 2021 - 2022 

 
Fundarstjóri:      Svava Hróðný Jónsdóttir  Fundur nr: 5            

Fundarritari:       Þóra Sigríður Torfadóttir Staðsetning:  Teams   

Mætt: 

Svava Hróðný Jónsdóttir (SHJ) 

Ingibjörg Pálsdóttir (IP) 

María Fortescue (MF) 

Þóra Sigríður Torfadóttir (ÞST) 

Hulda Líf Harðardóttir (HLH) 

Jóhanna Helga Þorkelsdóttir (JHÞ) 

Hörður Sigurðsson (HS) 

 

Framkvæmdastjóri

  

Aðrir:         

TEAMS 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

Fjarverandi 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

Dags : 31/08/2021 

Frá :      19:00 

Næsti fundur: 

 

 5. okt 2021   

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
   Samþykkt  

 

2. Staðfesting á dómara á ACI 
 samþykkt og staðfest að við sendum dómara á okkar vegum á Autum Classic 
til Montreal, Kanada. 

X Samþykkt  

 ☐ Fært til næsta fundar 

3. Mótahandbók loka yfirferð 

Mótahandbók samþykkt, með fyrirvara um að hlutverk liðstjóra sé uppfært.  

Stjórn telur þessa uppsetning sé góð á handbókinni og vill halda henni til 
frambúðar. Ef upp koma breytingar verða gefin út fylgiskjöl líkt og 
undanfarin ár. 

 

X  Samþykkt  

 ☐ Fært til næsta fundar 

4. Um meðferð kærumála 
 
 Farið yfir fylgiskjöl. Telur stjórn að góður fræðslufundur þurfi að eiga sér 
stað á prodocolum og um það hvað í þeim mætti t.d. kæra og þá hverjir eru 
það sem raunverulega mega kæra.  
 
 
 

X  Samþykkt  

 ☐ Fært til næsta fundar 



5. Laganefnd 
Farið yfir fylgiskjöl um hvaða reglugerðum er breytt: 

a) Reglugerð 300 - samþykkt  
b) Reglugerð 330 - samþykkt 
c) Reglugerð 400 - er af erlendri fyrirmynd - samþykkt 
d) Reglugerð 401 - bæta við útskýringum við töflur. 
e) Ræða þarf möguleikana á afrekssjóð fyrir SO/AS, þykir stjórn þetta 

brýnt málefni    
 

X  Samþykkt  

 ☐ Fært til næsta fundar 

6. Afreksnefnd 
- uppfærð viðmið  
- farið yfir fylgiskjöl (Afreksnefnd og Laganefnd) 
 

a) Hugmynd hvort hægt sé að útfæra hæfileikamótun fyrir yngri 
skautara, til hvatningar.  

b) Nokkrar athugasemdir komu upp um útfærslur á viðmiðum sem 
send verða til ályktunar hjá dómara- og tækniráði.  

 

7. Önnur Mál  

a. Mönnun fastanefnda ÍSS verður óbreytt að svo stöddu.  

b. Áheyrandafulltrúa verða þeir sömu en vantar einn áheyrandafulltrúa 
í eina nefnd.  

c. Ósk framkvæmdarstjóra um sér farsíma fyrir vinnuna samþykkt.  

d. Framkvæmd og útkoma úr Landsliðsæfingarbúðunum í byrjun ágúst 
ræddar.  
 
 
 
 

X  Samþykkt  

 ☐ Fært til næsta fundar 

  

 

 


