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Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Björn Sigurðsson gjaldkeri, Jón Hjaltason varaformaður, Hilmar Örn 
Jónasson, Eva Hannesdóttir, Hrafnhildur Lúthersdóttir, Emil Örn Harðarson mótastjóri og Ingibjörg Helga Arnardóttir 
framkvæmdastjóri 
Afboða, mæta ekki: Jóna Margrét Ólafsdóttir ritari, Bjarney Guðbjörnsdóttir , Margrét Gauja Magnúsdóttir, Elsa María 
Guðmundsdóttir, Helga Sigurðardóttir, 
Fundur settur kl. 19:00 
  

1. Fundargerðir og skýrslur 
a. Verkefnafundur starfsfólks nr.1/18 

Staðfest 
b. Verkefnafundur starfsfólks nr.2/18 

Staðfest 
c. Fundargerð Dómaranefndar, 74.fundur dags. 30.10.2017 

Staðfest 
d. Fundargerð Dómaranefndar, 76.fundur dags. 09.01.2018 

i. Sigurþór Sævarsson skipaður í Dómaranefnd SSÍ að tillögu nefndarinnar 
ii. Listi nefndarinnar yfir yfirdómara, dómara og nema lagður fyrir 

Staðfest 
 

2. Félagaskipti 
Nafn:     Fyrra félag:   Nýtt félag:   Dags. mótt.  Tekur gildi 

Engin félagaskipti liggja fyrir 
 

3. Staðfesting meta  
Á fundi stjórnar 31.ágúst s.l. voru lögð fram gögn um met sett á Víkingamóti SH 19.júní 2017. 
Stjórnarfólki var ekki ljóst á þeim fundi hvort mótið hafi verið haldið samkvæmt lögum og reglum 
SSÍ. Nú er búið að fara yfir öll gögn og ljóst að löglega var að mótahaldi staðið. Þó reglum sé ekki 
fylgt út í ystu æsar varðandi met garpa er stjórn SSÍ einhuga um að láta sundmanninn njóta vafans 
og staðfestir hér með öll met sem sett voru á þessu móti. Formanni og mótastjóra falið að fara yfir 
viðkomandi ákvæði í reglum SSÍ m.t.t. þess að samræma texta til að koma í veg fyrir misskilning. 
Þeir munu leggja tillögu um breytingar fyrir stjórn SSÍ í mars 2018.  
50m laug  
Meyja 
Grein:  Nafn:    Félag:  Tími:  Dags:             Staður: 

 50m bringusund  Eva Margrét Falsdóttir  ÍRB  37,58  20.12.17  Reykjanesbær 
 
25m laug  
Meyja 
Grein:  Nafn:    Félag:  Tími:  Dags:             Staður: 

 50m bringusund  Eva Margrét Falsdóttir  ÍRB  36,13  19.12.17  Reykjanesbær 
 
Stúlkna 
Grein:  Nafn:    Félag:  Tími:  Dags:             Staður: 

 4x100m fjórsund  Sveit SH    SH  04:21,80  09.12.17  Hafnarfjörður 
   Katarína Róbertsdóttir 
   Sunna Svanlaug Vilhjálmsdóttir 
   María Fanney Kristjánsdóttir 
   Jóhanna Elín Guðmundsdóttir 

Sveina 
Grein:  Nafn:    Félag:  Tími:  Dags:             Staður: 

 4x100m skriðsund  Sveit SH    SH  04:29,52  09.12.17  Hafnarfjörður 
   Veigar Hrafn Sigþórsson 
   Snorri Dagur Einarsson 
   Bergur Fáfnir Bjarnason 
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   Birnir Freyr Hálfdánsson 
 
 4x200m skriðsund  Sveit SH    SH  09:39,55  09.12.17  Hafnarfjörður 
   Veigar Hrafn Sigþórsson 
   Snorri Dagur Einarsson 

Birnir Freyr Hálfdánsson 
   Bergur Fáfnir Bjarnason 

Karla 
Grein:  Nafn:    Félag:  Tími:  Dags:             Staður: 
4x50m skriðsund Sveit SH    SH  01:32,70  19.06.17  Hafnarfjörður 
  Aron Örn Stefánsson 
  Kolbeinn Hrafnkelsson 
  Viktor Máni Vilbergsson 
  Predrag Milos 
4x50m fjórsund Sveit SH    SH  01:41,67  19.06.17  Hafnarfjörður 
  Kolbeinn Hrafnkelsson 
  Viktor Máni Vilbergsson 
  Predrag Milos 
  Aron Örn Stefánsson 
Garpar 
Karlar 55-59 
Grein:  Nafn:    Félag:  Tími:  Dags:             Staður: 
100m skriðsund Guðni Guðnason   SH  01:07,35  19.06.17  Hafnarfjörður 
 

4. Aðsend erindi 
Dags   Efni         Sendandi 

18.12.2018  FINA TV Footage & Archives      FINA/cm 
08.01.2018  Memorandum – FINA water polo school for referees    FINA/cm 

 
5. Breytt verklag stjórnar og starfsfólks 

a. Fundargerðir stjórnar 
i. Umræða um hvernig eigi að bóka fundi SSÍ 

b. Valreglur fyrir sundfólk ársins 
i. Forsendur valsins ræddur 

ii. Tillögur um breytingar ræddar og verða sendar stjórnarfólki til umhugsunar og 
málið afgreitt á febrúar stjórnar 

iii. Umræður um fleiri viðurkenningar SSÍ 
c. Upplýsingafundir fyrir formenn og þjálfara félaga 
d. Tímasetningar 

 
6. Viðbrögð við ofbeldi innan hreyfingar 

a. Upplýsingagátt 
i. Búið að opna upplýsingagátt og fyrsta efnið komið þar inn 

ii. Meira efni og fleiri hlekkir verða settir þar inn þegar það verður tilbúið 
iii. Aga- og siðareglur verða aðgengilegar í upplýsingagáttinni  
iv. Gáttin heitir #höfumhátt með tilvísun í byltinguna sem nú á sér stað í 

samfélaginu 28Thttp://www.sundsamband.is/utbreidsla/hofum-hatt-/ 28T  
v. Stefnt er að því að allir forsvarsmenn sundfélaga og deilda á Íslandi (formenn 

og þjálfarar) fái kynningu og fræðslu í tengslum við þessi mál og upplýsingar 
um þá sem hafa fengið fræðslu verði birtar í gáttinni 

vi. Skrifstofa SSÍ mun senda kynningu á gáttinni til félaga 
b. Aga- og siðareglur 

http://www.sundsamband.is/utbreidsla/hofum-hatt-/
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i. Fara yfir Aga- og siðareglur með það fyrir augum að þær gagnist sem forvörn 
og viðbragðáætlun vegna þeirra mála sem geta komið upp 

ii. Inn í reglurnar þurfa að koma leiðbeiningar um viðbrögð aðila ef brotið er 
gegn reglunum og þá einnig möguleg viðurlög eða hvert ber að vísa málum 

iii. Þeir sem verða beðnir um að lesa yfir Aga- og siðareglur SSÍ eru: 
• Stjórn SSÍ  
• Nefndir SSÍ, sérstaklega aga- og siðanefnd, fræðslu-, þjálfara-, 

landsliðs- og íþróttamannanefndirnar 
• Forsvarsfólk sundfélaga og deilda 
• Aðrir sem koma að 

iv. Stefnt er að því að þessari endurskoðun verði lokið í enda mars 2018, þannig 
að stjórn geti staðfest endurnýjaðar Aga- og siðareglur á aprílfundi sínum 

Stjórn lýsir ánægju sinni með þá vinnu sem þegar hefur farið fram og fer full tilhlökkunar í 
áframhaldindi vinnu til að bæta umhverfi íþróttafólks og aðstandenda innan sundhreyfingar 
 

7. Önnur mál 
a. Málefni NSF 

Formaður segir frá breytingum sem eru að þróast í samstarfi NSF landanna 
b. NÆM 

Noregur þurfti að segja sig frá því að halda mótið á þessu ári, en mótið verður að líkindum haldið í 
Lettlandi í staðinn 

c. EMU á Íslandi 
Hafið er umsóknarferli til LEN. Varaformaður SSÍ leiðir þá vinnu 

d. Æfingadagar landsliða 
Framkvæmdastjóri segir frá áætlunum um næstu ÆFUM daga – mælingar og fleira 

e. AMÍ – reglugerð uppfærð 
Lögð fyrir og staðfest 

f. Meistaradagar RÚV 
Stjórn hefur mikinn áhuga á að útfæra keppni fyrir Meistaradaga RÚV. Formaður og mótastjóri 
ræða við RÚV um útfærslu 

g. Tilkynning um nýjan starfsmann (formaður víkur sæti undir þessum lið) 
Staðfest  

h. RIG 
Mótastjóri fer yfir stöðu mála gagnvart RIG. Útsending á RÚV á úrslitahluta 27.janúar 2018 

i. Umræða um reglur og umgjörð landsliðsverkefna 
 
Fundi slitið kl. 21:30 
 
 
 


