
 

Fundargerð stjórn ÍSS 2021 - 2022 

 
Fundarstjóri:      Svava Hróðný Jónsdóttir  Fundur nr:            7 

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 

 

 

Fjarverandi 

☐ 

☐ 

x 

☐ 

☐ 

x 

☐ 

 

Dags : 03/11/2021 

Frá :      18:00 

Næsti fundur: 

 

   1.des 2021 

kl:19:00 

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
   samþykkt síðasta fundargerð  

 

2. Grunnpróf 
- vinnuhópur 

Rætt um hvort eigi að skipa nefnd með reyndum aðilum um yfirferðar 
grunnprófa. Dómara- og tækninefnd yrði alltaf að koma að loka útfærslu. 
Markmið að fara í þetta sem fyrst.   
     

x Samþykkt  

 ☐ Fært til næsta fundar 

3. Val á EYOF 
- fylgiskjal 

Skautasamband fær að velja skautara, þjálfara og dómara. Liðstjóri kemur úr 
röðum ÍSÍ. Stjórn valdi Júlíu Rós Viðarsdóttur og verður henni boðið að fara 
fyrir okkar hönd.  

        

x Samþykkt  

 ☐ Fært til næsta fundar 

4. Laganefnd 

ÍSÍ er með skilgreiningu um að hver sá sjálfboðalið sem starfar á mótum eigi 
að skrifaundir klausu um að einstaklingur hefur ekki hlotið refsidóma við 
tilgreind mál og þar með gengs einstaklingur undir því að hafa ekki hlotið 
dóma. ÍSS vill gera þetta fyrir hvert mót að fólk skrifiundir slíka klausu.  

 

X Samþykkt  

 ☐ Fært til næsta fundar 



5. Landsliðsferð 
Rætt um landsliðsferð í desember byrjun, erfitt að finna mót vegna 
heimsfaraldursins, mörgum mótið aflýst, einnig erfiður tími fyrir 
framhaldsskólanema vegna prófatíðar. Ákveðið að kanna með mót og bjóða 
þeim sem náð hafa viðmiðum  

 

6. Önnur mál  

a. Spurt um framvindu agamáls, engar nýjar upplýsingar.  

b. Ljósmyndari fyrir Íslansmót, kanna hvort Jóhanna Helga 
Þorkellsdóttir sé tilbúin að taka það að sér.  

c. Stjórn samþykk að greiða allan kostnað við fararstjóra til Finlandia 
Trophy.  

d. Fræðslufundur mögulega eftir Íslandsmót á netinu, gerir öllum kleift 
að taka þátt óháð staðstettningu.  

e. Rætt um hæfileikamótun og hvernig hægt sé að fá meiri hvatningu 
fyrir stelpur í Basic Novice að koma upp í Advanced Novice 

☐ Samþykkt  

 ☐ Fært til næsta fundar  

 

 

 

 

        x Samþykkt  

 ☐ Fært til næsta fundar 

 

           

  

 

 


