Fundargerð 6. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015
miðvikudaginn 12. júní 2013
Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri, Ólafur
Baldursson ritari, Ingi Þór Ágústsson, Málfríður Sigurhansdóttir, Ingibjörg Kristinsdóttir og Ingibjörg Helga Arnardóttir
framkvæmdastjóri.
Forföll: Karen Malmquist, Ragnar Marteinsson, Jón Oddur Sigurðsson og Jónas Tryggvason.
Fundur settur kl. 19:35

1. Dómara-, Móta- og Tækninefnd
a. Tillaga um skipan nefndarinnar
i. Ingibjörg Laugdal UMF Selfoss formaður, Jón Hjaltason KR, Sigurður Óli
Guðmundsson SH, Ragnhildur Guðjónsdóttir Ægi, Viktoría Gísladóttir
Breiðablik, Björn Valdimarsson Fjölni, Gunnlaugur Þráinsson Ægi.
ii. Ólafur Baldursson fulltrúi stjórnar í nefndinni
Samþykkt
b. Erindisbréf nefndar og starfssvið
Nefndinni falið að yfirfara núverandi starfslýsingu í reglugerðum SSÍ og senda stjórn SSÍ
tillögu um erindisbréf og starfssvið fyrir 1. ágúst.
c. Dómari á EMU
i. Björn Valdimarsson fer á mótið
DMT gætir að fjárhagsramma áður en sótt er um að senda dómara á erlend mót.
2. Víðavatnssund
a. Fundur framkvæmdaráðs með stjórn SJÓR
b. Samskipti við SJÓR og önnur félög
c. Tillaga um skipan nefndarinnar
i. Nöfn liggja ekki fyrir
Formanni og ritara falið að ljúka því og afgreiða með rafpósti
d. Samningur við HIK
i. Ritari leggur fyrir samning sem gerður hefur verið við Hið íslenska
kaldavatnsfélag
Staðfest, ritari heldur utan um samskipti við HIK til að byrja með
Mótið árið 2013 heitir „Íslandsmótið í víðavatnssundi – Securitas sjókapp“
3. Smáþjóðaleikar
a. LÚX 2013
i. Skýrsla flokkstjóra er í vinnslu og verður send rafrænt á stjórn SSÍ
ii. Árangur sundliðsins var góður og mikil og góð eining sem skapaðist í hópnum
b. ÍSL 2015
i. Hörður J. Oddfríðarson, Hlín Ástþórsdóttir, Ólafur Baldursson og Hrafnkell
Marinósson voru á leikunum í LÚX og skoðuðu atriði sem huga þarf að fyrir
2015. Þessir aðilar taka saman atriði fyrir undirbúníng leikana 2015.
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ii. Davíð Hildiberg Aðalsteinsson var á leikunum í LÚX og formaður hefur
þegið boð hans um að vera með í undirbúningsnefndinni til að fá sjónarmið
sundfólks í undirbúningsvinnuna fyrir 2015
iii.
4. UMÍ
a. Skráningar
i. 80 sundmenn eru skráðir á mótið
ii. Lagt til að þeir sem eru yngri en 15 ára og synda á mótinu fái ekki tíma sína
gilda nema þeir nái þeim lágmörkum sem reynt er við. Þetta er í samræmi við
þá túlkun að 14 ára og yngri geta keppt á mótinu, en ekki unnið til verðlauna.
Tilgangur keppni þeirra væri fyrst og fremst að ná lágmörkum í alþjóðleg
landsliðsverkefni.
Samþykkt með meirihluta atkvæða
b. Lágmarkamót
i. Lagt til að hægt verði að ná lágmörkum í unglingaverkefni með tvennum
hætti; a) með því að synda grein, sem er hluti mótsins, á mótinu sjálfu, b) með
því að synda grein, sem ekki er hlut UMÍ, á lágmarkamóti sem haldið er eh á
sunnudegi
ii. Lagt til að hægt verði að ná lágmörkum á HM50 á lágmarkamóti sem haldið
er um leið og UMÍ lýkur á sunnudegi. Keppt verður í þeim greinum sem
viðkomandi sundfólk er að reyna við lágmörk í
c. Mönnun
i. Dómarar
 Vantar töluvert af dómurum
 Ritari gengur í málið
ii. Annað starfsfólk
 Vantar töluvert af því einnig
 Ritari og framkvæmdastjóri fylgjast með málum
d. Verðlaun
i. Verða tilbúin á föstudag
ii. Framkvæmdastjóri sækir þau og kemur þeim ásamt munum SSÍ á keppnisstað
e. Stjórnarfólk á staðnum
i. Hlín (lau+sunmorgna), Ingi Þór, Ingibjörg Kr., Hörður (sun), Óli (sun)
ii. Óvíst með aðra stjórnamenn
iii.
5. AMÍ 2013
a. Skráningar og annar undirbúningur
i. Ritari gengur frá samningi við Óðinn um mótið og afgreiðir hann í rafpósti
milli stjórnarmanna
ii. Ca 150-180 sundmenn eiga möguleika á að keppa á mótinu
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iii. Formaður lítur eftir mótaskrá og gætir að hagsmunum SSÍ í henni. Hann
skrifar einnig ávarp í mótaskránna
b. Lágmörk hnokka og hnáta
i. Lagt til að lágmörk hnokka og hnáta verði þau sömu og þau lágmörk sem eru
lakari í grein gildi að þessu sinni.
Samþykkt
c. Mönnun
i. Dómarar
 Óviss
 Beiðni send til dómara í kjölfar UMÍ
ii. Annað starfsfólk
 Óvíst – í samráði við Óðinn
d. Félög sem sækja um að senda keppendur án lágmarka
i. Framkvæmdastjóra falið að afgreiða umsóknir í umboði stjórnar.
e. Verðlaun
i. Verðlaunapeningar verða fyrir hvern árgang
 Mótastjóri sér um það
ii. Aldursflokkameistarar útnefndir m/v aldursflokka
iii. Afreksverðlaun verða veitt í lok móts m/v aldursflokka
 Mótastjóri sér um verðlaun vegna þessa
 Unnið er að sérstökum verðlaunaauka fyrir aldursflokka 13 ára og eldri
iv. Viðurkenningar fyrir 12 ára og yngri
 Framkvæmdastjóri afgreiðir málið
f. Ólafsbikarinn
i. Haft samráð við ættingja Óla Þórs
ii. Ólasjóðurinn verður virkjaður
 Gjaldkeri og formaður klára það
g. Stjórnarfólk á staðnum
i. Hörður, Lóa, Ingibjörg Kr, Ólafur, Karen og Ingibjörg framkvæmdastjóri
verða á staðnum. Óvíst er með Fríðu, Hlín og fleiri stjórnarmenn.
6. Vinnufundur stjórnar
a. Fundargerð liggur ekki fyrir í endanlegu formi – verður send út til stjórnar í rafpósti
b. Úrvinnsla
i. Þarf að vinna að ýmsum málum til að uppfylla væntingar stjórnarfólks um
árangur
ii. Stjórn SSÍ samþykkir eftirfarandi leiðarljós í samskiptum sínum og störfum
fyrir sundhreyfinguna
 Við sýnum hvert öðru virðingu
 Við höfum gaman af því sem við gerum
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Við sýnum hvert öðru trúnað og traust
Við erum framsýn
Við erum lausnamiðuð

Samþykkt
iii. Verkefni sem liggja fyrir, ábyrgð, vinnulag og gangur
 Reglugerð um styrki – Hörður fyrir júnílok 2013
 Kynning á reglugerðum – Hörður fyrir júlílok 2013
 Atburðadagatal með A,B,C mótum – Móta- og viðburðasvið fyrir 15.
júní 2013
 Skipa sviðsstjóra fyrir 4 svið SSÍ – Jónas fyrir júnílok 2013
 Samband við ákveðna styrktaraðila – Ragnar fyrir 15. júní 2013
 Skólakeppni á höfuðborgarsvæðinu og víðar – Ingibjörg Kr fyrir
júnílok 2013
 Sunddagur 2013 – Ingibjörg Kr, Fríða og Karen – fyrir maílok 2013
 Gulrótarsjóður SSÍ – Jónas fyrir septemberlok 2013
 Styrkur vegna sundapps – Hörður júlílok 2013
 Áætlun um styrkumsóknir – Hörður ágústlok 2013
 SSÍ söluvara – Ingi Þór septemberlok 2013
 Íslandsbanki vegna samskipta 2008 – Hörður ótilgreint
 Fyrirtækjapakki – Lóa nóvemberlok 2013
 Sjóðir sem hægt er að sækja í – Ragnar septemberlok 2013
 Tillögur um breytingar á starfsreglum Afrekssjóðs ÍSÍ – Ragnar
október 2013
 Útgáfa bæklinga vegna móta SSÍ – allir alltaf
 Sundhettur í samstarfi við styrktaraðila – óvíst
 Valgreiðslur í bönkum – óvíst
 Kynningarátak – óvíst
 Atburðasala – Ragnar óvíst
 Sunddagar vorið 2014 – Ingibjörg Kr og Fríða óvíst
 Lífsbjörg – Fríða óvíst
 Útbreiðslustyrkur ÍSÍ – Ingibjörg Kr og Fríða óvíst
 Kynna Fræðsluefni FINA á haustdögum – Ólafur fyrir desemberlok
2013
7. HM50
a. Fjöldi þátttakenda
i. 4 tryggir amk 1 að reyna
b. Æfingabúðir í aðdraganda
i. Skipulagðar í Canet viku fyrr
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ii. Hver sundmaður fer á eigin kostnað í æfingabúðir
c. Fylgdarfólk
i. Jacky Pellerin
ii. Unnur Sædís Jónsdóttir
d. FINA fundir og ráðstefnur
i. Hörður J. Oddfríðarson
8. EYOF
a. Fjöldi þátttakenda
i. 5 komin með lágmörk og fleiri að reyna við lágmörk
b. Æfingabúðir í aðdraganda
i. Æfingadagur á Íslandi
c. Fylgdarfólk
i. Anthony Kattan
ii. Ragnheiður Runólfsdóttir
9. NÆM
a. Skráningar og annar undirbúningur
i. Fjöldi erlendra þátttakenda er 87 með fylgdarfólki
ii. Óvíst hversu margir innlendir þátttakendur verða
iii. Val á íslenskum þátttakendum er í höndum landsliðsnefndar
iv. Íslenskir keppendur munu gista á hóteli meðan á móti stendur
v. Ath með netvarp frá mótinu – Ingi Þór
b. Æfingabúðir í aðdraganda
i. Æfingadagur á Íslandi í samstarfi við EYOF og EMU
c. Fylgdarfólk
i. Arna Þórey Sveinbjörnsdóttir
ii. Málfríður Sigurhansdóttir
d. Mönnun
i. Dómarar fá fyrirspurn í kjölfar UMÍ
e. Verðlaun
i. Varaformaður og framkvæmdastjóri sjá um þau
f. Stjórnarfólk á staðnum
i. Óvíst
10. EMU
a. Fjöldi þátttakenda
i. 1 komin með lágmark og fleiri að reyna við lágmörk
b. Æfingabúðir í aðdraganda
i. Æfingadagur á Íslandi ásamt EYOF og NÆM
c. Fylgdarfólk
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i. Ragnar Friðbjarnarson
ii. Ingibjörg Kristinsdóttir (ef fleiri en tveir sundmenn fara)
11. Styrktarsamningar við SSÍ
a. Speedo samningur kynntur
i. Er í sama anda og síðasti samningur
Varaformanni falið að skrifa undir samning á þeim nótum
b. Aðrir samningar
i. Engir í sjónmáli
12. Fræðsla og málefni þjálfara
a. Þjálfararáðstefna í haust
i. Verður 7 – 8 september í samstarfi við SSÍ
ii. Ingi Þór Einarsson og Brian Daniel Marshall sjá um skipulagningu
ráðstefnunnar
b. Þjálfarafundur í haust
i. Verður sömu helgi og ráðstefnan
c. Fræðslumál
i. Það þarf að skipa fræðslunefnd SSÍ
ii. Hafþór Guðmundsson hefur verið fulltrúi SSÍ í NEG
Varaformanni falið að vera í sambandi við HG
d. Leonardoverkefnið
i. Er lokið
ii. Þarf að kynna rækilega fyrir sundhreyfingunni
Varaformanni falið að hafa samband við Hafþór Guðmundsson og ljúka málum
13. Félagaskipti
Nafn:
Agata Jóhannsdóttir

fyrra félag:
UMFG

Nýtt félag:
Keflavík/ÍRB

dags. mótt.
13. maí 2013

Tekur gildi
12. júní 2013

14. Önnur mál
a. Nýr samningur milli ÍSÍ og Flugfélags Íslands
i. Töluvert mikil hækkun
b. Afhending silfurmerkja
i. Ennþá á eftir að afhenda Birnu Jóhönnu Ólafsdóttur og ????? silfurmerki fyrir
víðavatnssundafrek. Ákveðið að afhenda merkin á Uppskeruhátíð SSÍ 2013.
c. Mótaforrit
i. Ennþá eru í gildi samþykktir stjórnar SSÍ um að koma sér upp Splash
mótaforitinu. Framkvæmdastjóra falið að fylgja þeim samþykktum eftir.
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