
 

Fundargerð stjórn ÍSS 2021 - 2022 

 
Fundarstjóri:      Svava Hróðný Jónsdóttir Fundur nr:     11         

Fundarritari:       Svava og 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 

 

X 

Fjarverandi 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

Dags : 02/03/2022 

Frá :      18:00 

Næsti fundur: 

 

     6. apríl kl 

18:00 

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
  Fara betur yfir fundargerðir, liður 3 j. Var kláraður í tölvupósti.  

 

X Lokið  ☐ Ólokið 

2. Halla Björg kynnir verkefnið sitt 
Trúnaðar upplýsingar.  

 

3. Valdimar Leó 
Nýr framkvæmdastjóri kynnir sig og verkefni sem hann er að sinna núna. 
Umræða var mikil um að pressa á uppbyggingu á fleiri skautasvellum á 
höfuðborgarsvæðinu og úti á landi.  

x Lokið  ☐ Ólokið 

 

4. Skipun Kjörnefndar 
- umræður  eru hafnar í gegnum tölvupóst 
Formaður nefndar verður Kristín Ómarsdóttir fáum aðila frá öllum aðildar félögum 
til að vera í nefndinni.  
 
Umsjónarmaður:        

X Lokið  ☐ Ólokið 

5. Gjaldskrá 

Vantar gjald fyrir eitt stig dómara- og tæknipanels, afgreitt með tölvupóst með 
réttum upphæðum. - Samþykkt.  
- vantar eitt stig fyrir dómara- og tæknipanel 
 

X Lokið  ☐ Ólokið 



Umsjónarmaður:         

6. Afreksnefnd 
a) Ítalski skautarinn: sömu vangaveltur og stjórn hefur farið í gegnum. Stjórn ræðir 
betur um málið og samþykkir að formaður ræði nánar við skautara.  

b) Umræða um bónusstig, þeim verður haldið óbreyttum.  

c) International challenger cup verðuru skoðað nánar á vor-mánuðum  

d) Afreksbúðirnar: mat frá nefndinni. Efni sem fer til vinnuhóps um afreksbúðir.  
 
Umsjónarmaður:    

X Lokið  ☐ Ólokið 

7. ISU Congress 2022 
Stjórnarmeðlimur fer nánar yfir ISU Congress sem aðili hefur unnið með öðrum 
fagaðila. Stjórn hlynnt verkefninu og sér hag í að halda vinnu áfram. Skjal ekki 
tilbúiði fyrir ISU Congress á þessu ári.  

Umsjónarmaður:    

X Lokið  ☐ Ólokið 

8. Önnur Mál 

a) Tillaga frá mótanefnd: stjórn vill nánari skýringu á tillögunni. 
b) Dómara- og Tækninefnd óska eftir nánari upplýsingum um yfirferð 

grunnprófshandbókar.  
c) Formaður upplýsir nefndir um ákvarðanir stjórnar sem við á hverju sinni.   
d) Mótsstjóra námskeið verður haldið í haust líkt og undanfarin ár.  
e) Ingimar gefur kost á sér í kjörnefnd fyrir hönd Asparinnar  
f) Nánara dagatal fyrir stjórn til að hafa betri yfirsýn.  
g) Formaður fer betur yfir samning vegna félagalínukerfis. 
h) Gögn fyrir AS/SO kerfi ganga vel, óskað eftir stöðu á næsta fundi.  
i) Tímabært að hugsa út í heiðursverðlaun á skautaþingi.  
j) Formaður upplýsir stjórn um stöðu átaka milli Rússa og Úkraínu og hvernig 

það hefur áhrif á íþróttahreifinguna.  
k) Skautaþing haldið 30. apríl  
l) Eins og staðan er í dag munu Rússar og Hvítrússar fá að keppa undir 

Ólympíufána á Vetrarólympíuleikum fatlaðra. 

X Lokið  ☐ Ólokið 

 

 


