
 

Fundargerð stjórn ÍSS 2022 - 2023 

 
Fundarstjóri:      Svava Hróðný Jónsdóttir Fundur nr:      3        

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) 

Hörður Sigurðsson (HS) 

Kristel Björk Þórisdóttir (KBÞ) 

 

Framkvæmdastjóri

  

Aðrir:         

TEAMS 

x 

x 

☐ 

x 

x 

x 

x 

 

 

Fjarverandi 

☐ 

☐ 

x 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

Dags : 20/06/2022 

Frá :      18:30 

Næsti fundur: 

 

 10.ágúst 2022  

kl 18:30     

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
   Samþykkt. 

x Lokið  ☐ Ólokið 

2. ISU Congress 
- stutt yfirferð 

María Fortescue fer yfir með Formanni hvernig ISU þingið gekk. Kom fram hvað er 
mikilvægt að mennta starfsfólk okkar. Einnig hvað við getum gert og nýtt okkur til 
framþróunar hjá okkur. Hugmynd að Smá Þjóðaleikum en sú hugmynd er á 
frumstigi. Samþykkt hækkun á aldrinum, okkar tillaga var samþykkt, nýr forseti 
kosinn hann er ekki frá figure skating heldur frá speed skating. Rússar fengu leyfi 
til að sitja þingið og bjóða sig fram en það var enginn kosinn.  
 
Umsjónarmaður:      

X Lokið  ☐ Ólokið 

3. Laganefnd 
Reglugerðir: eru ekki efnislegar breytingar heldur er það eins og nefndum var 
breytt.  

- reglugerð 332: -betri uppsetning og einfaldara. Samþykkt 

- reglugerð 360: betri uppsetning og einfaldari. Samþykkt  
- Samkvæmt lögum er ekki skýrsluskil á nefndinni en formaður nefnda sendi 

Formanni ÍSS yfirlit um hvað nefndin gerði yfir veturinn.  
 
 
Umsjónarmaður:        

x Lokið  ☐ Ólokið 



4. Mótanefnd 
Sendi ítarlega skýrslu yfir tímabilið, ýtarleg og góð. Farið yfir skýrsluna  

Biðja fólk um að skrifa undir skjal um brot á hegningarlögum, en það eiga allir 
sjálfboðaliðar að skrifa undir slíkt skjal.  

Minna þarf allar nefndir á að skila skjölum fullbúnum og undirstrikað/feitletraða 
svo allir viti hvaða breytingar voru gerðar fyrir tímabilið  

 
Umsjónarmaður:         

X Lokið  ☐ Ólokið 

5. Afreksnefnd 
Skýrsla afreksnefndar skilað, farið yfir hana.  

- Val á JGP: farið er eftir afreksstefnu á vali einstaklings á JGP að þessu sinni 
er það Júlía Sylvía Gunnarsdóttir sem fyrir Íslandshönd á tvö JPG mót.  

6. Tækninefnd 
Förum betur yfir keppnisreglur þegar ISU hefur gefið út viðmið tímabilsins. Farið 
yfir tillögur frá Tækninefnd.  

a. Tillaga 4: laga orðalag að gott sé að hafa 5 dómara en ekki skylda nema á 
Íslandsmeistara- eða alþjóðlegmót. Stjórn skilur þessa tillögu en  verður að 
horfa á kostnað líka.  

b. Tillaga 5: Aðrir mega senda tölvupóst á nefndina með spurningum sem 
nefndin svarar, hluti af verklagi allra nefnda.  

c. Tillaga um Handbók starfsfólks á panel. Rædd og farið yfir mikilvægi þess 
svo verkferlar séu skýrir.  

d. Tillaga um að tæknistjórnandi skili inn skýrslu, Samþykkt og allir sammála 
um.  

e. Tillaga 17: gott fyrir tæknifólk að halda fund, fínt að setja sem reglu.  

f. Tillaga 18: breyta orðalagi æskilegt sé að mæta á aðrar æfingar fyrir utan 
ISU. 

g. Allir nýir dómarar ættu að sitja sem æfingardómarar en ekki bara þeir sem 
eru 18 ára og yngri.  

h. Tillaga 28: góð breyting fyrir félagakerfið.  

i. Annað er verið að skýra og einfalda orðalag.  

j. Handbók starfsfólks á panel. Samþykkt.  

k. Dómarahandbók. Samþykkt.  

l. Laganefnd fer yfir handbækurnar og gefa Tækninefnd feedback fyrir 
fundinn þeirra í júlí.  

 

7. Gjaldskrá 
Laga þarf gjaldskrá og gera betri sundurliðun, umræða skapaðist á Skautaþingi. 
Formaður fær aðila með sér í að yfirfæra gjaldskrá. Samþykkt.   
 
Umsjónarmaður:    

X Lokið  ☐ Ólokið 



8. Þarfagreining ístíma 
ÍBR er með úrelta þarfagreiningu á ístíma vs. iðkendum vegna bættra aðstæðna. 
Umræður skapast.   
Umsjónarmaður:    

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

9. Önnur Mál 

a. Verkferlar á skil á skýrslum, spurning að hafa einskonar viðburðadagatal 
þar sem þetta kemur fram fyrir nefndir meðal annars. 

b. Efnisveita með öllum ný útgefnu efni ábótavant. Aðgangur þarf aðeins að 
vera view.  

c. ISU var að gefa út að alþjóðlegi skautadagurinn verður 4.des sem er 
hugsaður líkt og hefur verið gert hér áður.  

d. Formaður ÍSS hefur rætt og staðfest mót vetrarins með formönnum 
félaganna.  

e. Norðurlandamót: Svava verður event manager, samþykkt af stjórn. Hún 
fær með sér mótsstjóra og nokkra aðstoðarmótsstjóra.  Aðeins verða ISU 
flokkar á RIG-Nordics í ár, báðar hallirnar undirlagðar og erfitt að halda 
non-isu mót með, of mikið af starfsfólki sem þarf fyrir það.   

f. Formaður fer yfir það sem kom fram á fundi um norðurlandaráðstefnu. 

X Lokið  ☐ Ólokið 

 

 

 


