
 

Fundargerð stjórn ÍSS 2022 - 2023 

 
Fundarstjóri:      Svava Hróðný Jónsdóttir Fundur nr:      1        

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) 

Hörður Sigurðsson (HS) 

Kristel Björk Þórisdóttir (KBÞ) 

 

Framkvæmdastjóri

  

Aðrir:         

TEAMS 

X 

X 

X 

X 

X 

☐ 

X 

 

 

Fjarverandi 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

X 

 

 

Dags : 11/05/2022 

Frá :      hh:mm 

Næsti fundur: 

 

   31.maí kl. 18:00   

 

Fundarefni 

1.  Siðareglur og verklag stjórnar  
Formaður fer yfir siðareglur og verklag. Þeir sem eiga eftir að skrifa undir eiga að 
gera það.  

X Lokið  ☐ Ólokið 

2. Skipting verkefna 
Varaformaður María Fortescue  

Gjaldkeri Ingibjörg Pálsdóttir  

Ritari Þóra Sigríður Torfadóttir  

Meðstjórnandi Hulda Líf Harðardóttir  

 
Umsjónarmaður:      

X Lokið  ☐ Ólokið 

3. Fastir fundartímar stjórnar 
Fyrsti miðvikudagur í mánuði kl: 18:30.  
°Erindi eiga að berast til stjórnar viku fyrir settan fundartíma, 
 
Umsjónarmaður:        

XLokið  ☐ Ólokið 

4. Formenn fastanefnda og áheyrnarfulltrúar 
Farið yfir formenn nefnda og stjórn skipar sér sem áheyrnarfulltrúar í nefndum.  

a. Svava: Afreksnefnd 

b. Þóra: Mótanefnd 

c. Hulda : Dómaranefnd 

x Lokið  ☐ Ólokið 



d. Ingibjörg: Laganefnd, María nefndarmaður.  

e. Hörður: Fræðslunefnd? Formaður athugar.  

f. Þóra fær Kristel með sér í mótanefnd. Samþykkt.  

g. Formaður fer yfir hvað felst í að vera áheyrnarfulltrúi. 
 
Umsjónarmaður:         

5. ISU Congress 
Stjórn þarf að funda aftur fyrir ISU þingið með Maríu Fortescue og Guðbjörtu 
Erlendsdóttur. Þá hafa þær skýr fyrirmæli frá stjórn um málefni sem þarf að kjósa 
um.  
 
Umsjónarmaður:    

X Lokið  ☐ Ólokið 

6. Æfingabúðir ÍSS sumar 2022 

a. Æfingarbúðir ÍSS: umræða um nýjar tillögur vegna afreksbúða í sumar og 
spurning að veita þeim styrk fyrir æfingarbúðum í sumar. Skoða hvernig 
aðrar þjóðir gera landsliðs æfingabúðir.  

b. Bréf frá Ilariu og Ben vegna æfingabúða í sumar með aðkomu ÍSS að 
búðunum þar sem öll félögin eru að sameinast í æfingarbúðum, stjórn 
samþykk því. 
 

Umsjónarmaður:   Verkefnastjóri á skrifstofu 

X Lokið  ☐ Ólokið 

7. Önnur Mál 

a. Stjórn þarf að setja niður stefnu tímabilsins.  

b. Laganefnd fékk áskorun sem þau senda á stjórn, fjallar um 5.gr laganna. 
Mikilvægt að finna einhvers konar lausn á því máli. Spurning að stjórn fái 
aðila frá ÍSÍ með sér á fund með aðilum úr hverju félagi fyrir sig til að finna 
lausn.  

c. Formaður fer á fund með formönnum félaganna í næstu viku og kynnir 
fyrir þeim hugmynd af viðburðardagatali.  

X Lokið  ☐ Ólokið 

 

 

 


