
 

Fundargerð stjórn ÍSS 2021 - 2022 

 
Fundarstjóri:      Svava Hróðný Jónsdóttir Fundur nr:    13          

Fundarritari:       Þóra Sigríður Torfadóttir  Staðsetning:    fjarfundur   

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 

 

 

Fjarverandi 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

x 

 

 

Dags : 06/04/2022 

Frá :      18:00 

Næsti fundur: 

 

     Skautaþing 

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar 

Samþykkt 11. fundargerð.  

X Lokið  ☐ Ólokið 

2. Ársreikningur ÍSS 
 sjá fylgiskjöl 

Kostnaður afreskskautara áætlaður vegna Covid ástands, ýmis annar kostnaður 
hærri vegna heimsfaraldursins.  
   

X Lokið  ☐ Ólokið 

3. Fjárhagsáætun ÍSS 
 sjá fylgiskjöl 
 

Farið yfir og gerð nákvæm áætlun fyrir RIG og Nordics        

X Lokið  ☐ Ólokið 

4. Skýrsla stjórnar ÍSS 
 sjá fylgiskjöl 
 

Farið yfir skýrslustjórnar og þarf að bæta við gengi á Junior Worlds eftir mótið.  

        

x Lokið  ☐ Ólokið 



5. Afreksstefna ÍSS 
 sjá fylgiskjöl 
 
Afreksstefna er samþykkt til 4 ára í ár. Nefndir hafa farið yfir afreksstefnuna og er 
búið að uppfæra miða við reglur og lagafæra málfar. Í framtíðinni þarf að bæta inn 
vegna lyfjamála í afreskstefnuna.  

 

X Lokið  ☐ Ólokið 

6. Heiðrun ÍSS 2022 

Farið yfir skjal sem stjórn er með yfir vinnu sjálfboðaliða fyrir hönd ÍSS, ákveðið að 
að þessu sinni verði heiðraðir 3 en mælst er til að með að það verði 1-2 á ári. 
Stjórn samþykkir einróma val á þremur aðilum til heiðrunar.  
 

7. Viðburðadagatal ÍSS 2022-2023 

 sjá fylgiskjöl 

Formannafundur félaganna þarf að fara fram og fara nánar yfir dagsetningar, 
kanna hver staðan á höllinni á Akureryri sé upp á mótahald.  
Umræða um tímasetningu Íslandsmóts sem verður kynnt til formanna félaganna. 
Umræða um að stofna góðan gagnagrunn fyrir dómara- og tækninenfd til að vinna 
með til að uppfæra skjöl og annann gagnagrunn í framtíðinni.  
    

X Lokið  ☐ Ólokið 

8. War in Ukraine – Consequences for ISU activity 
- sjá fylgiskjöl 

Ekki var tekið fyllilega mark á bréfi sem nokkur sérsambönd sendu inn, þarf að 
ræða betur við þau sambönd upp á ákvarðantökur á ISU þingi sem fer fram í júní.  
 

9. Önnur Mál 

a. Hvort skýrslu skil á sportabler séu nákvæmari en skil á Felix og eigi að 
skilgreina hvaða kerfi að skila starfsskýrslu á.  

b. Laganefndi bendir á orðið lágmarkskröfur sé ekki notað í réttu samhengi á 
sumum stöðum og þurfi að uppfæra. 

c. Farið yfrir atvik á Vormóti og það rætt í framhaldi á viðeigandi stöðum.  
d. Atvik á móti sem ekki er viðeigandi umræða að hálfu áhorfenda rædd. 
e. ISU gerir kröfu á þá sem skauta fyrir annað landa að þeir verði að vera 

með lögheimili þar eða ríksifang. 
f. Rætt að skerpa þurfi á við félög hvernig hegðun við viljum sjá á mótum hjá 

áhorfendum, þurfi að bera meiri virðingu fyrir þeim sem eru að keppa inni 
á ís.  

XLokið  ☐ Ólokið 

 

 


