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Mættir:.Hörður J Oddfríðarson formaður sem stýrði fundi og ritaði fundargerð, Lóa Birna 

Birgisdóttir gjaldkeri, Málfríður Sigurhansdóttir, Ingi Þór Ágústsson, Karen Malmquist og Ingibjörg 

Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri 

 

Afboðað: Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Ólafur Baldursson ritari, Ragnar Marteinsson, Ingibjörg 

Kristinsdóttir, Jón Oddur Sigurðsson og Jónas Tryggvason. 

 

Fundur settur kl. 19:30 
 

1. Leyfi frá stjórnarstörfum 

a. Stjórnarmaður Karen Malmquist óskar eftir leyfi frá stjórnarstörfum um 

óákveðinn tíma af persónulegum ástæðum. 

 

2. Reglugerðir SSÍ 

a. AMÍ 

b. UMÍ 

c. Íslandsmót félagsliða 

Formanni falið að setja umræddar breytingar í texta og senda félögum til kynningar.  

Endanleg staðfesting reglugerða verður á septemberfundi stjórnar SSÍ og þegar 

formannafundur er afstaðinn. 

 

3. Atburðardagatal 

a. Lögð fyrir drög að atburðadagatali SSÍ fyrir sundárið 2013 – 2014 

b. Ljóst að ekki verður hægt að ganga endanlega frá dagatalinu fyrr en eftir 

LEN þing sem er í Edinborg 28. september. 

Staðfest og sent til félaga til kynningar og yfirferðar. 

 

4. Lágmörk og viðmið 

a. Innlend mót 

i. ÍM25 2013 og ÍM50 2014 

ii. AMÍ og UMÍ 2014 

Samþykkt tillaga um lágmörk með eðlilegum lagfæringum á hnokka- og hnátuflokkum 

á AMÍ.  Stjórn staðfestir endanleg lágmörk á septemberfundi sínum eftir ráðstefnu 

þjálfara og umfjöllun landsliðsnefndar. 

b. Landsliðsverkefni 

i. FÆR vs ISL 



 

Fundargerð 7. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015  

miðvikudaginn 14. ágúst 2013  
   

  2 

Staðfest að 16 manna lið skuli valið í kjölfar sundmóta Óðins og Ármanns í 

september.  Byggt verður á árangri sundfólks í 25 metra laug sundárið 2012 – 2013 

og miðað við þær greinar og reglur sem gilda í keppninni.  

 

ii. NMU 

Staðfest sömu lágmörk gildi fyrir NMU 2013 og giltu fyrir NMU 2012.  Lágmörkum 

verður að ná í síðasta lagi á ÍM25 (24. nóvember 2013) 

iii. EM25 

Samþykkt tillaga landsliðsþjálfara um lágmörk.  Lágmörkum verður að ná í síðasta 

lagi á ÍM25 (24. nóvember 2013). Stjórn staðfestir endanleg lágmörk á 

septemberfundi sínum eftir ráðstefnu þjálfara og umfjöllun landsliðsnefndar. 

iv. JSNC  

Lágmörk og aldur miðuð við EMU og NÆM. Stjórn staðfestir endanleg lágmörk á 

septemberfundi sínum eftir ráðstefnu þjálfara og umfjöllun landsliðsnefndar. 

v. EMU 

Stjórn staðfestir endanleg lágmörk á septemberfundi sínum eftir ráðstefnu þjálfara og 

umfjöllun landsliðsnefndar. 

vi. NÆM 

Stjórn staðfestir endanleg lágmörk á septemberfundi sínum eftir ráðstefnu þjálfara og 

umfjöllun landsliðsnefndar. 

vii. EM50 

Stjórn staðfestir endanleg lágmörk á septemberfundi sínum eftir ráðstefnu þjálfara og 

umfjöllun landsliðsnefndar. 

viii. YOG 

Stjórn staðfestir endanleg lágmörk og á septemberfundi sínum eftir ráðstefnu þjálfara 

og umfjöllun landsliðsnefndar ásamt viðmiðum frá ÍSÍ. 

5. Staðsetning móta SSÍ 

a. ÍM25 

i. SH/Ásvallalaug sækir um að halda mótið 

Stjórn samþykkir að leita samninga við SH. 

Framkvæmdastjóra falið að upplýsa SH um niðurstöðu stjórnar. 

b. Bikar 

Stjórn samþykkir að reyna að fá Sundlaug Kópavogs – óskað eftir aðstoð Breiðabliks 

við mótahaldið. 

 Framkvæmdastjóra falið að upplýsa og ræða við Breiðablik. 
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c. ÍM50 

i. Laugardalslaug 

Framkvæmdastjóri gengur frá samningi við Laugardalslaug. 

d. 5km mót 

i. Laugardalslaug 

Framkvæmdastjóri gengur frá samningi við Laugardalslaug. 

e. IMOC 

i. SH hefur sótt um mótið í Ásvallalaug 

ii. Sunddeild Breiðabliks hefur sótt um mótið í Sundlaug Kópavogs 

Stjórn samþykkir að leita samninga við Sunddeild Breiðabliks. 

Framkvæmdastjóra falið að upplýsa SH og Breiðablik um niðurstöðu stjórnar og 

ganga frá samningi. 

f. AMÍ 

i. ÍRB/Vatnaveröld Reykjanesbæjar 

ii. Sf. Óðinn/Akureyrarlaug 

Stjórn samþykkir að leita samninga við ÍRB. 

Framkvæmdastjóra falið að upplýsa ÍRB og Óðinn um niðurstöðu stjórnar og ganga 

frá samningi. 

g. UMÍ 

i. SH/Ásvallalaug 

Stjórn samþykkir að leita samninga við SH. 

Framkvæmdastjóra falið að upplýsa SH um niðurstöðu stjórnar og ganga frá 

samningi. 

 

6. Útgerðarkeppni 

a. Stjórn samþykkir verkefnið og vinnur saman að því að láta það ganga 

Formaður og framkvæmdastjóri vinna áfram með Tulip ehf. 

 

7. Önnur mál 

a. Verkefni af vinnufundi verða tekin upp á septemberfundi stjórnar 

b. Þjálfa keppnisfólk og aðra sem eru í verkefnum í samskiptum við 

fjölmiðla 

 

Fundi slitið kl 22:45 

 


