
 
Fundargerð 8. fundar stjórnar SSÍ 2017-2019  

mánudaginn 27. nóvember 2017 
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Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Björn Sigurðsson gjaldkeri, Jón Hjaltason varaformaður, Elsa María 
Guðmundsdóttir (á Skype), Bjarney Guðbjörnsdóttir (á Skype), Helga Sigurðardóttir, Hilmar Örn Jónasson, Emil Örn 
Harðarson mótastjóri og Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri 
Gestur fundarins: Magnús Tryggvason (á Facetime) undir liðum 1 og 2 
Afboða, mæta ekki: Jóna Margrét Ólafsdóttir ritari, Eva Hannesdóttir, Margrét Gauja Magnúsdóttir, og Hrafnhildur 
Lúthersdóttir 
Fundur settur kl. 20:10 
  

1. Ímynd SSÍ og efling sjálfboðaliðastarfs innan sundhreyfingarinnar 
a. Ímynd sambandsins rædd 
b. Hvernig er hægt að efla sjálfaboðaliðastarf? 

i. Rætt um að taka saman og birta upplýsingar um hversu margir vinna á ÍM25 
og hversu margar klukkustundir eru á bakvið  

c. Formaður mun leita fulltingis ÍSÍ til að efla ímynd sjálboðaliðastarfs og sérsambanda 
 

2. Málefni landsliða SSÍ 
a. Umgjörð landsliðsverkefna rædd 
b. Netákvörðun stjórnar um umgjörð NM á Íslandi og EM25 í Danmörku staðfest 
c. Sjúkraþjálfari á NM verður í sama ramma og sjúkraþjálfari annarra verkefna 
d. Framkvæmdastjóri sendir sundfólki sem tekur þátt í NM og EM25 Handbók SSÍ og 

tryggir að það kynni sér innihald hennar 
e. Pálmar Ragnarsson hefur verið beðinn að koma og hrista saman Tokyo 2020 hópinn 

og NM hópinn á fimmtudagskvöld 
 

3. Þátttaka SSÍ EM25 í Kaupmannahöfn 
a. Netkosning um að afturkalla fyrri ákvörðun um styrk til handa stjórnarfólki staðfest 

 
4. Félagaskipti 

Nafn:     Fyrra félag:   Nýtt félag:   Dags. mótt.  Tekur gildi 
Hafdís Guðlaugsdóttir  Sunddeild Hattar  Sunddeild KR  15.11.2017 14.12.2017 

 
5. Staðfesting meta   

25m laug  
 met liggja fyrir til staðfestingar 
 

6. Önnur mál 
a. Stjórnarmaður Elsa segir frá vinnu við að koma 50 metra sundlaug á 

framkvæmdaplan Akureyrar 
b. Umræða um fundargerðir nefnda og funda sem haldnir eru innan hreyfingar 

i. Þarf að birta fundargerðir jafnóðum 
c. Það hefur borist ósk um að NM í sundknattleik verði haldið á Íslandi 2018 

Mótastjóra falið að vinna að málinu og kynna fyrir félögunum fyrir næsta stjórnarfund 
d. Starfsmannamál 

i. Gjaldkeri fer yfir nokkur atriði sem varða starfsmannamál 
• Formaður víkur af fundi og varaformaður tekur við stjórn fundarins 
 

Fundi slitið kl. 22:07 


