
 

 

Fundargerð stjórn ÍSS 2021 - 2022 

 
Fundarstjóri:      Svava Hróðný Jónsdóttir Fundur nr:    8          

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 :      01/12/2021 

Frá :      19:00 

Næsti fundur: 

 

     5.janúar 2022 

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
    Nefnt að EYOF er ekki talið til stiga 

Samþykkt  

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

2. Val á Nordics 
  Val á Nordics samþykkt og sendum við alla þá sem afreksnefnd mæltu með.  
Helga Olsen fer sem fararstjóri.  

   

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

3. Skautari ársins 

Stjórn samþykkir Aldís Köru Bergsdóttur sem verðskuldaða Skautara ársins.       

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

4. Íslenskir skautarar á RIG22 

Rætt að allir í ISU flokkunum ættu að fá sama tækifæri til að skrá sig á RIG þar sem 
við getum með undanþágu á reglu 5.1 í viðmiðum ÍSS. 

Skráningar fara vel af stað.  

Lögð fram hugmynd um að halda Adult mót á RIG í framtíðinni og tekur stjórn vel í 
það.  

Stjórn telur ekki líklegt að RIG fari fram 2023 þar sem ÍSS heldur Nordics sama ár 
og okkur er ekki stætt að halda tvö stór mót með tveggja vikna milli bili.  
        

☐ Lokið  ☐ Ólokið 



 

5. Erindi frá SR 

- fylgiskjal  

Stjórn hvetur SR til þess að hafa sambandi við Samskiptaráðgjafa.  
 
 

6. Prókúra sambandsins 

Skv. 11. Grein laga ÍSS er gjaldkeri einn með prófkúru, komið upp aðstæður þar 
sem hefði verið gott að annar aðili t.d. Framkvæmdastjóri hefði einnig prófkúru. 
Stjórn samþykkir að fá tillögu að reglugerðar breytingu frá laganefnd. 
    

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

7. Bókari ráðinn inn sem verktaki 
Guðbjört Erlendsdóttir verður ráðin sem bókari ÍSS og léttir það einnig á vinnu 
gjaldkera. 

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

8. Jafningafræðsla til Afreksskautara 

Eldri skautari óskaði eftir umræðu um þetta málefni þar sem skautarinn telur að 
margt sé hægt að læra frá skautrum sem lokið hafa ferli sínum og þeir búa yfir 
mikili reynslu sem og þekkingu sem getur nýst til skautara framtíðarinna. Stjórn 
þykir þessi hugmynd mjög góð og formaður athugar hvort hægt sé að útfæra þetta 
fyrir næstu afreksbúðir.  
    
 

9. Önnur Mál 

a. Upplýsingar um agamál og ekkert heyrst meira frá síðustu samskiptum 

b. Umræða um liðsstjóra í landsliðsferðum. Samþykkt að þetta þykir stærri 
umræða sem þarfnast frekari útfærslu.  

c. Rætt um bónusstig og verður sú umræða send til Afreksnefndar til 
skoðunar.  

d. Undirbúningur Afreksbúða í byrjun janúar, munu allir þeir skautarar sem 
taka þátt gista saman.  

e. Jólagjafir starfsmanna og formönnum nefnda gefið smá einnig.  

 

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

 

 


