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Vísað til:  __ Fjárhagsnefndar  __ Laga – og leikreglnanefndar  __ Allsherjarnefndar  __ Mótanefndar  __ 

__________nefndar 

62. þing Sundsambands Íslands haldið í Efstaleiti 7, Reykjavík, 24. og 25. mars 2017  

samþykkir að þjónustugjöld SSÍ fyrir árin 2017 - 2019 verði með eftirfarandi hætti: 
 

1) Gjöld almennra sundiðkenda í félögum 

a. Einstaklingsgjald sundiðkenda  kr. 3.000 og mótagjald sundiðkenda kr. 6.500 verða óbreytt út árið 2017 

b. Einstaklingsgjald sundiðkenda hækkar um 3,3% 1.janúar 2018 og verður kr. 3.100 

c. Einstaklingsgjald sundiðkenda hækkar um 3,2% 1.janúar 2019 og verður kr. 3.200 

d. Mótagjald sundiðkenda hækkar um 3,8% 1.janúar 2016 og verður kr. 6.750 

e. Mótagjald sundiðkenda hækkar um 3,7% 1.janúar 2017 og verður kr. 7.000 

f. Gjöldin eru innheimt 2 sinnum ári í samræmi við lög SSÍ. 

2) Gjöld garpa verið innheimt í tengslum við IMOC 

a. Gjöld garpa verða óbreytt út árið 2017 þ.e. upphafsgjald fyrir eina einstaklingsgrein kr. 3.000, gjald fyrir 

hverja einstaklingsgrein umfram eina kr. 1.600 (allt að 3 greinar), gjald fyrir hverja einstaklingsgrein 

umfram þrjár kr. 0, og hafi garpur ekki synt einstaklingsgrein, en syndir í boðsundi skal innheimta af 

honum kr. 3.000. 

b. Upphafsgjald fyrir eina einstaklingsgrein hækkar um 3,3% 1.janúar 2018 og verður kr. 3.100. 

c. Upphafsgjald fyrir eina einstaklingsgrein hækkar um 3,2% 1.janúar 2019 og verður kr. 3.200. 

d. Gjald fyrir hverja einstaklingsgrein umfram eina hækkar um 3,1% 1.janúar 2018 og verður kr. 1.650 (allt 

að 3 greinar) 

e. Gjald fyrir hverja einstaklingsgrein umfram eina hækkar um 3,0% 1.janúar 2017 og verður kr. 1.700 (allt 

að 3 greinar) 

f. Gjald fyrir hverja einstaklingsgrein umfram þrjár kr. 0,00. 

g. Ekkert gjald er innheimt vegna þátttöku í boðsundsgrein að því tilskyldu að viðkomandi einstaklingar 

hafi tekið þátt í a.m.k. einni einstaklingsgrein hver.   

h. Gjald fyrir boðsund hafi garpur ekki synt einstaklingsgrein, en syndir í boðsundi hækkar um 3,3% 

1.janúar 2018 og verður kr. 3.100 

i. Gjald fyrir boðsund hafi garpur ekki synt einstaklingsgrein, en syndir í boðsundi hækkar um 3,2% 

1.janúar 2019 og verður kr. 3.200 

j. Öll gjöldin skulu vera greidd a.m.k. þremur dögum fyrir upphaf IMOC. 

k. Ekki er heimilt að endurgreiða gjaldið nema um sannanleg veikindi eða slys hafi verið að ræða. 

3) Gjöld vegna Víðavatnssunds 

a. Gjöld vegna Íslandsmóts í Víðavatnssundi verða fyrir árið 2017 (óbreytt frá fyrra ári) 

i. 1 km, kr. 1500,00 (kr. 2.500,00 ef skráning á staðnum) 

ii. 3 km, kr. 2500,00 (kr. 3.500,00 ef skráning á staðnum) 

iii. 5 km, kr. 2700,00 (kr. 3.700,00 ef skráning á staðnum) 

iv. 3 km liðakeppni kr. 1.500,00 pr sundmann (kr. 2.500,00 ef skráning er á staðnum) 

b. Sundþing felur stjórn að ákvarða hækkanir fyrir árin 2018-19 skapist aðstæður til slíks 

4) Gjöld vegna annarra Sundíþrótta 

a. Sundþing felur stjórn SSÍ að ákveða gjöld vegna annarra sundíþrótta skapist aðstæður til slíks. 

 

Greinargerð: 

Á Sundþingi 2015 var gert ráð fyrir lágmarkshækkunum á þjónustugjöldum árin 2015 - 2017, þar sem 

við vorum í raun að setja okkur fjárhagsáætlun tvö ár fram í tímann.  Það sama á við nú. 


