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 Mættir : Björn Sigurðsson formaður, Hilmar Örn Jónasson,  Bjarney Guðbjörnsdóttir,  Viktoría Gísladóttir 
gjaldkeri,  Oddur Örnólfsson,  Leifur Guðni Grétarsson , Emil Örn Harðarson móta- og miðlunarstjóri,  
Ingibjörg Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri,  

Afboða, mæta ekki : Hörður Oddfríðarson ritari,  Júlía Þorvaldsdóttir varaformaður, Elsa María Guðmundsdóttir og 
Hrafnhildur Lúthersdóttir varastjórn  

Fundur settur kl. 19:00 
 

1. Fundargerð síðasta fundar 
a. Farið yfir fundargerð síðasta fundar og málum fylgt eftir. 

 
2. Næstu landsliðverkefni 

a. NM í Þórshöfn 27. nóv - 2. des  
Kjell og Steindór verða þjálfarar í ferðinni.   Beðið eftir svari frá farastjóra.  Áætlað er  

að  keppendur verði um 20 talsins 
b. EM  í Glasgow 2-9 desember  

Samþykkt hefur verið að islenskir dómarar dæmi á mótinu en það eru þeir Björn 
Valdimarssson og Sigurður Óli Guðmundsson.  Áætlað er að keppendur verði 4-8 talsins.  
Þjálfari verður Mladen og Bjarney.  Farastjóri Hilmar. 

 
3. Íslandsmót og starfsemi 

a. Íslandsmót félagsliða 
Farið yfir tillögur vinnuhóps varðandi fyrirkomulag um Íslandsmótaröð félagsliða.  Næsta 
skref er að setja upp í reglugerð og samþykkja formalega á næsta fundi. 

b. ÍM 25 í Ásvallalaug 8-10. Nóv 
Mótastjóri segir frá undirbúningi og stöðu mála.  Hilmar verður mótastjóri.  Mótinu verður 
streymt á netinu.  Ingibjörg Kristín og Hrafnhildur Lúthers sjá um lokahóf. 

c. Landsliðsmál innri markaðssetning 
Fari yfir hvernig nýtt landsliðsfólk sé boðið velkomið til verkefna 
 

4. Afreksmál  
a. Fundur með hreyfingunni 17. Okt. 

 Haldin var vel heppnaður fundur með hreyfingunni 17.okt síðastliðin þar sem kynnt voru    
m.a áform um að fá Ragnar Guðmundsson til að aðstoða sundhreyfinguna í uppbyggingu 
sundmanna. Mikil ánægja var með fundinn.   Næstu skref er að halda fá “feedback” frá 
félögunum og hald fund með þjálfurum og félögum í febrúar. 

b. Styrkur Snæfríður 
Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir styrktarumsókn fyrir Snæfríði Sól sem var samþykkt frá 
FINA.  Styrkurinn er þróunarstyrkur til að ná lágmörkun inn á HM og Ólympíuleika. 

 
5. Fundargerðir nefnda 

a. Fundargerðir dómaranefndar nr. 92 og 93 -  Lagt fram til kynningar.  Samþykkt var að 
breyta reglugerð varðandi stigasöfnun fyrir FINA dómara á alþjóðlegum mótum.   Viktoría 
sendir breytingatillögu á Emil sem leggur það fyrir stjórna í pósti á milli funda. 
b. Punktar frá LEN fundi / Pía - Lagt fram til kynningar 
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c. Könnun fyrir 16.ára og eldri, markmið, áhugasvið og verkefni - Farið lauslega yfir 
niðurstöður könnunar sem var gerð meðal sundmanna 16 ára og eldri. 

 
6. Félagaskipti 

Nafn:                               Fyrra félag:                Nýtt félag:          dags. mótt.              Tekur gildi  
Ólöf Kristín Isaksen        Breiðablik                     Óðinn                  9. okt 2019               7. nóv 2019  
Staðfest  

    
7. Staðfesting meta     

25 metra laug    
 Grein                          Nafn                                    Félag                          Tími         Dags.        Staður 
200m  bringusund         Eva Margret Falsdóttir        ÍRB                            02:34,41    28.09.19   Reykjanesbær 
Staðfest 

 
8. Aðsend erindi        

Dags                             Efni                                                                                       Sendandi  
a.01.10.2019                 2020 List of Prohibited Substances and Methods                FINA/cm  
b.04.10.2019                 FINA Water Polo Certification School for Referees (HUN)10                       January 
2020                                                                                                               FINA/mc  
c.04.10.2019                 Approved officials LEN d.03.10.2019 FINA open water     FINA/gk 
d..9.10.2019                  Fyrra fundarboð formannafundur 2019                                 ÍSÍ/hk 
 
 

9. Önnur mál 
a. Staðan á RIG 

Stefnir í fína þátttöku á RIG.  Nú þegar hafa 35 keppendur frá Noregi boðað komu 
sína, tvö lið frá Danmörku og svo hafa Færeyingar og Hollendingar áhuga á að 
koma. 

b. Austurlandsmót - Viktoría segir frá dómaranámskeiði og sundmóti sem haldið var á 
Neskaupsstað. 

c. Félagaskipti - Að gefnu tilefni vill stjórn árétta að félagaskipti taka 30 daga 
samkvæmt reglugerðum SSÍ og á meðan félagaskiptum stendur er sundmaður án 
félags og má ekki keppa.   Skerpt verður á verklagi varðandi tilkynningar um 
félagaskipti. 

 
Fundi slitið kl. 21:00 

 


