
 

Fundargerð stjórn ÍSS 2021 - 2022 

 
Fundarstjóri:      Svava Hróðný Jónsdóttir  Fundur nr:            10 

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 : 02/02/2022 

Frá :      18:00 

Næsti fundur: 

 

  2. Mars 2022  

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
   Samþykkt  

X Lokið  ☐ Ólokið 

2. Nordic Meeting 

Halla fór á Nordic Meeding í ár fyrir hönd ÍSS, var fundurinn haldinn sem 
fjarfundur í ár. Rætt um Nordic sem haldið verður á Íslandi á næsta ári, 2023, kom 
upp ósk um tímasetningu sem stjórn skoðar einnig í tengslum við RIG.  
 
Umsjónarmaður:      

X Lokið  ☐ Ólokið 

3. Laganefnd 
María Fortescue fer yfir tillögur laganefndar, fyrir tengilið stjórnar.  

a. 5. Gr.: Stjórn samþykkir að halda áfram með útfærslu á þessari tillögu.  

b. 7. Gr.: Eftir að ÍSÍ samþykkti þá tillögu á íþróttaþingi sínu verðum við að 
bæta þessari skilgreiningu við hjá okkur. - Samþykkt.  

c. 11. Gr.: Aðlaga utanumhald fjármála, og samræma framsettningu ávalt 
notað ÍSS - Samþykkt. 

d. 14. Gr.: Hafa skilvirkari og hnitmiðariheiti á nefndum. - Samþykkt  

e. 15. Gr.: Svo hægt sé að samþykkja 15. Gr þarf að fá samþykki 14. Gr -  
Samþykkt.  

f. Reglugerð 321: Lagfræing á texta. - Samþykkt 

g. Reglugerð 200: samræma að allar nefndir ÍSS starfi undir sömu reglum. - 

X Lokið  ☐ Ólokið 



Samþykkt 

h. Reglugerð 201: Skerpa á hver sér um að calckinn sé uppfærður 
hverjusinni, þó svo að utan að komandi aðili sjái um uppsetningu hverju 
sinni. - Samþykkt  

i. Reglugerð 202: Gera nefnd nárnari skil. - Samþykkt sem 202 

j. Reglugerð 203: Engin breyting.  

k. Reglugerð 225: Minnka endurtektir. - Samþykkt 

l. Reglugerð 320: Skerpa á texta. - Samþykkt 

m. Reglugerð 336: Breyting á orðalagi. - Samþykkt  
 
Umsjónarmaður:        

4. Dómara- og tækninefnd 
Grunnpróf: Betra plagg til að dæma eftir og ætti að ná að samræma dæmingar á 
milli dómara betur. - Samþykkt 

AS/SO: Sérþekking í höndum fárra aðila og unnið að því dreifa betur þekkingunni.  

Dagsetning á næsta námskeið: Skrifstofu falið að festa dagsetningu sem fyrist.  

 
Umsjónarmaður:         

X Lokið  ☐ Ólokið 

5. Halla Björg: Paranámskeið 
Samþykkt námskeið fyrir heimsfaraldur, ákveðið að standa við þá samþykkt.  

Umsjónarmaður:    

X Lokið  ☐ Ólokið 

6. Ítalskur skautari  
Afreksnefnd barst erindi frá Ítölskum skautara.  
Verkefnið verður í höndum Verkefnastjóra skrifstofu.  

Umsjónarmaður:    

XLokið  ☐ Ólokið 

1. Önnur Mál 
a) Hærri greiðslur úr Afrekssjóði 

Greina ýtralega frá hvernig við nýtum peniaa úr afrekssjóð.  

b) Hærri launagreiðslur fyrir álagstíma 

Vegna aukins álags á skrifstofu undanfarna mánuði samþykkir stjórn að koma á 
móts við það við starfsmann skirfstofu.  

c) Leit af nýjum starfsmanni á skrifstofu gengur vel, stjórn fær upplýsingar með 
topp kandídötum og tekur ákvörðun út frá því.   

d) Umræða um verkferla fyrir afreksbúðir. Þykir stjórn mikilvægt að stofna 
vinnuhóp sem býr til betri verkferla og nánara utanumhald afreksbúða.  

e) Stjórnarmeðlimur óskar eftir erindi á næsta fundi þar sem er farið betur yfir það 
hvernig stjórn færi betri þekkingu á ISU Congress.  

f) Stjórn ræðir að virkja Afreksnefnd í að upplýsa skautara sem náð hafa viðmiðum 
hverju sinni og spurning með að veita þeim litla gjöf til hvatningar fyrir sig og aðra. 
- Samþykkt  

d) Fá tilboð frá Margt Smátt um varning sem ÍSS getur haft til sölu.  

XLokið  ☐ Ólokið 

 

 


