
 

Fundargerð stjórn ÍSS 2021 - 2022 

 
Fundarstjóri:   Ingibjörg Pálsdóttir    Fundur nr:      9        

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 Heiða Ingimarsd. (HI)

  

Aðrir:         

TEAMS 

☐ 

X 

X 

X 

X 

X 

☐ 

 

X 

Fjarverandi 

X 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

X 

 

Dags : 05/01/2022 

Frá :      18:00 

Næsti fundur: 

 

  lok janúar    

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
  samþykkt eftir eina athugasemd sem var löguð.  

X Lokið  ☐ Ólokið 

2. Afrekssjóður ÍSS 

Farið yrir stöðu Afrekssjóð ÍSS og samþykkt að halda greiðslu óbreyttri. Hugmynd 
um að styðja þá við bakið á skautrum í vissum verkefnum, eða hlúa betur að 
Senior skautrum sem náð hafa ISU viðmiðum, þar sem þeir eru mikilvægur hlekkur 
í að fara upp í B-samband hjá ISU og ÍSÍ, sem veitir auka fjárveitingar.  
    

XLokið  ☐ Ólokið 

3. Dómara- og tækninefnd 
-  fylgiskjal 

a) Tillaga 1: stjórn samþykkir að farið verið í að fá tilboð í kostnað við stærri 
efnisveitu fyrir nefndina svo hægt sé að geyma allt efni hjá þeim.  

 Tillaga 2: stjórn felur framkvæmdastjóra að heyra í Jens hvernig skjárr 
tæknidómara séu, ef þeir eru lausir eða fastir á standi, þarf að uppfæra 
sem fyrst, helst fyrir RIG, þar sem skjári eru of háir og ekki góð vinnu 
aðstaða.  

       

X Lokið  ☐ Ólokið 



4. Æfingabúðir 

Verða haldnar í Egilshöll nú fyrstu helgina í janúar.  

Dagskrá æfingabúða rædd.  

Skipulagning þarf að vera í höndum færri aðila og gott að gera skýrari verkferla.  
       

XLokið  ☐ Ólokið 

5. EM 

Guðbjört Erlendsdóttir fer sem fararstjóri, ISU og ÍSS greiða allan kostnað við 
ferðina, ef þjálfari lendir í sóttkví í Tallinn mun ÍSS greiða þann kostnað.  
 

X Lokið  ☐ Ólokið 

6. Nordics 

Helga Olsen fer sem fararstjóri, fimm keppendur fyrir hönd ÍSS. Einnig fer dómari á 
vegum ÍSS. Verður skauturum sem taka þátt á Nordics gefin gjöf frá ÍSS fyrir að 
taka þátt.    

X Lokið  ☐ Ólokið 

7. RIG 

Skráning á bæði interclub og ISU mótin ganga mjög vel og hafa skráningar borist 
frá um 10 löndum.  

Ekki gengur eins vel að fá sjálfboðaliða á mótið og eru einungis komnar 25 
skráningar og þurfum við 65 skráningar.  

ISU skautarar og dómarar fá gjöf fyrir þáttökuna.  

Verður Live Stream líkt og áður frá Thorworks, umræður um sjónvarpsútsendingar.  

 

8. Önnur Mál 

a. Rætt um betri upplýsingagjöf til allra 

b. Fundur aftur seinni hluta janúar.  

 

XLokið  ☐ Ólokið 

 

 

 


