
 

Fundargerð stjórn ÍSS 2022 - 2023 

 
Fundarstjóri:      María Fortescue  Fundur nr:      4        

Fundarritari:       Þóra SigríðurTorfadóttir 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 : 10/08/2022 

Frá :   18.30 

Næsti fundur: 

 

     7. sept.  

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
   Sammþykkt síðasta fundargerð. Ath stafsetningarvillur.  

X Lokið  ☐ Ólokið 

2. Keppnisreglur 2022-2023 
sjá fylgiskjöl 

Stjórnin óskar eftir því að skjöl sem þau fá í hendurnar sé full unnin.  

María Fortescue er tekin við sem formaður laganefndar.    

Tækninefnd fékk athugasemd frá Laganefnd sem er á eftir að fínisera aðeins.  

Farið yfir skjölin hvert fyrir sig: 

- Keppnislína félaganna: farið yfir breytingar og bæta þarf inn 
útgáfudagsetning og hvaða nefnd gefur út skjalið. Einnig þarf að útbúa 
skjalið á ensku.  

- Keppnisreglur ÍSS: farið yfir breitingar og þarf að bæta inn undirstrikuð á 
breytingum. Bæta úr því að íslenskt skjal sé á íslensku. Passa upp á að 
sérheiti séu rétt skrifuð og sérstaklega þegar þau eru skírð í höfuðið á 
einhverju. Einnig vantar útgáfudagsetningu og nefndina.  

- ÍSS Competition Rules: vantar að samræma skjöl með töflu eins og 
upphitunar tíma. Taka út vísun í mótahandbók. Passa að linkar séu réttir. 
Einnig þarf að bæta við útgáfu dagsetningu og nefnd hér. Hulda  

- Hulda Líf kemur upplýsingum til Tækninefndar.  

Umsjónarmaður:      

X Lokið  ☐ Ólokið 



3. Ráðstefna í Finnlandi 
Sjá umsóknir í fylgiskjölum 
Svava fer ásamt öðrum þjálfar. Tvær umsóknir bárust frá Ilariu og Ben  

Ilaria fer með Svövu til Finnlands. Umsjónarmaður:        

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

4. Haustmót ÍSS 
Færa þar Haustmótið í Laugardal þar sem það er hokkký mót í Egilshöll. Höfum 
áður lent í þessu að ÍSS er búið að bóka en kemur svo annað upp á og við þurfum 
að hliðra til.  
Fáum upplýsingar varðandi slíkar upp á komur og hvar vandinn liggur.  
 
Umsjónarmaður:  Skrifstofa       

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

5. Nordics @RIG 2023 
 
-Sjálfboðaliðaskráning er á netinu. 

 
Stjórn sendir á Afreksnefnd um að skoða landsliðsferð fyrir íslensku skautarana  

 
Umsjónarmaður:    

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

6. Önnur mál 
 
a) Heimasíða 

b) Landslið á Nordics: passa uppá að sama gangi yfir skautara frá öllu landinu þrátt 
fyrir að Norðurlandamót sé haldið á Íslandi, vísað til afreksnefndar.  

c) Framkvæmdastjóra kominn með prófkúru.  

Umsjónarmaður:    

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

  

 

 

 


