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Fundur settur kl. 18:24
1. Fundargerðir
a. Stjórn SSÍ dags. 10.sept 2014
Ófullgerð verður send stjórn til staðfestingar með rafpósti
b. DMT dags. 6.okt 2014 (nr 44)
Staðfest
2. AMÍ
a. Tvær umsóknir hafa borist um að halda mótið - ÍRB og Óðinn
Stjórn samþykkir að leita til Sf. Óðins um að halda mótið
3. RIG
a. Ægir og SSÍ í samvinnu með RIG 2015
b. Þátttökugjald gagnvart ÍBR 75þús kr, en hægt að lækka með vinnuframlagi
i. t.d. gæsla á hátíð, gæsla í sundlaugapartí
c. ÍBR leggur til 1 flugmiða til að fá Alþjóðlegan dómara greitt af ÍBR
d. Færeyingar og Grænlendingar hafa sýnt áhuga á að koma á mótið
e. Kostnaður við að gera mótið sterkara er einhver
Framkvæmdaráði, framkvæmdastjóra og mótastjóra falið að ganga frá málum
4. Bikarkeppni SSÍ
a. Staða undirbúnings
i. Keppt í tveimur deildum í fyrstu deild keppa 4 lið, en önnur lið keppa í annarri
deild
ii. Mótstjóri verður Málfríður á föstudegi og Hlín á laugardegi
b. SRR með eitt lið
i. Erindi frá SRR um keppnisrétt verið svarað
ii. Bréf frá SH
Formaður mun svara bréfinu
5. Smáþjóðaleikar
a. Hrafnkell Marinósson greinastjóri sundsins greinir frá stöðu undirbúnings
b. Bréf frá SSÍ vegna sjálfboðaliða á Smáþjóðaleikum – Lóa Birna Birgisdóttir
c. Fjárhagsáætlun ein milljón kr. (20 sundmenn + 3 fylgd)
d. Reiknað með að hafa æfingabúðir fyrir liðið í Reykjavík áður en mótið hefst
e. Hótel fyrir sundfólk meðan á leikum stendur
6. Landsliðsmál
a. Lágmörk
i. Ingibjörg og Jacky hafa komið með tillögu varðandi mót og lágmörk fyrir
2014- 2015. Hlín og Hörður hafa litið yfir þær hugmyndir.
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ii. Fyrir hönd landsliðsnefndar hefur Ingi þór farið yfir þetta skjal og komið með
athugasemdir
Staðfest – framkvæmdastjóri birtir á netinu innan tveggja daga
b. Evrópuleikar í Baku 12. – 28 júní 2015 ÍSÍ verkefni
• EMU er inní Evrópuleikunum í Baku 2015
• Fjárhagsáætlun 1,7 milljónir kr. (5 sundmenn +2 fylgd )
Stjórn samþykkir að taka þátt í mótinu að því tilskyldu að samningar LEN, EOC og Baku
haldi gagnvart greiðslu kostnaðar
c. NMU 12.-14. Desember 2014 fjárhagsáætlun
• Fjárhagsáætlun 3,5 milljónir kr. (20 sundmenn +3 fylgd)
• Väsby Svíþjóð
• Fjöldi óljós
• Þjálfarar Eðvarð Þór Eðvarðsson og Magnús Tryggvason
• Fararstjórn í höndum Emils Arnar Harðarsonar og Sigurbjargar Róbertsdóttur
d. HM25 í Doha 30. – 8. des 2014.
• Í umræðunni að fara með stærri hóp til Doha vegna þess að EM í Ísrael datt út.
• Tveir komnir með A- lágmörk
• Styrkur frá FINA verður notaður að hluta í verkefnið. varðandi flug, gæti
Fjárhagsáætlun ekki fullmótuð.
• Tillaga landsliðsþjálfara að nota B- lágmörkin fyir HM50 2015 til að koma
fleirum til Doha en þau verða að ná þeim á ÍM25.
• Markmið að ná að hafa boðsundssveit á HM
.
7. Æfingabúðir um landið
a. Búið að sækja um styrk fyrir þetta verkefni hjá Menntamálaráðuneytinu
Stjórn samþykkir að vinna að verkefninu í samræmi við áður útsenda áætlun
8. Félagaskipti
Nafn:

fyrra félag:

Nýtt félag:

dags. mótt.

Tekur gildi

Tími:
01:17:63
00:34:70

Dags:
03.10.15
03.10.15

Engin félagskipti

9. Staðfesting meta
25 metra laug
Karlar
Garpar 45- 49 ára
Grein:
Nafn:
100m bringusund Finnbjörn Aðalheiðarson
50m bringusund Finnbjörn Aðalheiðarson

Félag:
Ægir
Ægir

10. Dómaramál
a. Sækja um fyrir HM Kazan
Enginn alþjóðlegur dómari hefur sýnt áhuga á því
b. SSÍ þarf að borga flug- hótel og matur borgað af þeim sem sjá um mótið
11. Önnur mál
• Verkefni frá starfsdegi vorið 2013 – Lóa
• Eftirfylgd við niðurstöður stefnumótunardags – Lóa
• Framkvæmdastjóri segir frá jákvæðum viðbrögðum við æfingabúðum „Tokyo 2020“
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Staður:
Finnland
Finnland
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•
•

•

Erindi frá Hafdísi Ingu Hinriksdóttur sem er mastersnemi í félagsráðgjöf um þátttöku í
rannsókn um ofbeldi gagnvart börnum
Óskað hefur verið eftir launakönnun meðal félaga vegna þjálfara. Umræður urðu um málið
og sýndist sitt hverjum. Málið verður tekið upp í framkvæmdaráði SSÍ.
Eygló Ósk Gústafsdóttir og Hrafnhildur Lúthersdóttir hafa fengið styrk frá
Ólympíusamhjálpinni frá og með 1. september.

Fundi slitið kl. 20:30
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