Fundargerð 19. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015
miðvikudaginn 10. september 2014
Mættir: Hörður J Oddfríðarson,Hilmar Jónsson, Hlín Ástþórsdóttir, Málfríður Sigurhansdóttir,
Ragnar Marteinsson , Lóa Birna Birgisdóttir, Ingibjörg Helga Arnardóttir, Ingibjörg Kristinsdóttir,
Bjarney Guðbjörnsdóttir
Afboða: Ingi Þór Ágústsson , Jónas Tryggvason.
Fundur settur kl. 17:30
1. Atburðadagatal SSÍ
a. Úthlutun móta
i. ÍM25
 SH hefur sótt um að framkvæma mótið – stjórn SSÍ samþykir að fela
SH mótahaldið
ii. AMÍ
 Sundfélagið Óðinn og ÍRB hafa sótt um að framkvæma mótið.
iii. UMÍ
 SH hefur sótt um að framkvæma mótið – stjórn samþykkir að fela SH
mótahaldið
Ath! Fyrir liggur tillaga um að sameina AMÍ og UMÍ árið 2015. Verði svo mun
framkvæmdaráð SSÍ óska eftir nýjum umsóknum um það mót og ofangreindar ákv um
AMÍ og UMÍ falla þá úr gildi.
iv. IMOC
 ÍBV/Selfoss/Hamar hafa sótt um að framkvæma mótið í sameiningu
dagana 24-25 apríl eða 8-9 maí 2015. SH hefur sótt um að
framkvæma mótið dagana 1-2 maí 2015 – Stjórn samþykkir að fela
ÍBV/Selfossi/Hamri mótahaldið dagana 24-25 apríl
v. ÍM50
 Stjórn SSÍ framkvæmir mótið Laugardalslaug í samvinnu við þau
félög sem taka þátt
2. Landsliðsmál
a) Æfingabúðir í Hveragerði
 Mæting er í ÍSÍ kl 10 laugardaginn 13. sept.
 Eva Hannesdóttir hefur verið fengið í að halda fyrirlestur og svara spurningum
– " Hvernig á að halda uppi góðum liðsandi- hvetja náungann- sund er ekki
alltaf dans á rósum?”
 Kostnaðaráætlun liggur ekki að fullu fyrir.
o Martha Ernstsd hefur tekið að sér að vera með YOGA á
sunnudeginum.
o Hefðbundið- sund, þrek og þjálfarar ætla að tala um hvað það er að
vera í landsliði og hvaða kröfur eru gerðar o.sfrv. Þjálfarar : Jacky , Mladen og Ragnheiður Runólfsdóttir
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Ingibjörg mun fara sem starfsmaður SSÍ og fyrir hönd landsliðsnefndar,
Magnús Tryggvason mun reyna að kíkja við.
b) HM25 í Doha 30. – 8. des 2014.
 Tveir komnir með A- lágmörk
 Í umræðunni að fara með stærri hóp til Doha vegna þess að EM í Ísrael datt út.
 Styrkur fæst frá FINA og verður notaður til að greiða kostnað við verkefnið
 Fjárhagsáætlun liggur ekki fyrir fullmótuð
 Tillaga landsliðsþjálfara að nota B- lágmörkin fyir HM50 2015 til að koma
fleirum til Doha en þau verða að ná þeim á ÍM25 og finna lausn fyrir USA
sundmenn.
Staðfest – stefnt að því að fá fleiri keppendur á HM50 árið 2015 og boðsundssveitir á HM25
c) NMU 12.-14. desember 2014
 Fjárhagsáætlun 3,5 milljónir kr.
 Väsby Svíþjóð
 Fjöldi sundfólks áætlað 20 einstaklingar
 Þjálfari Eðvarð Þór Eðvarðsson
 Fararstjóri Maggi Tryggva
d) Smáþjóðaleikar
 Fyrsta vika í júní 2015
 Fjárhagsáætlun 2,6 milljónir kr. (20 sundmenn + 3 fylgd)
 Reiknað með að hafa æfingabúðir fyrir liðið í RVK áður en mótið hefst
o Landsliðsþjálfari hefur lagt til 2 daga æfingabúðir
o Landsliðsnefnd leggur til lengri æfningabúðir
 ÍSÍ leggur ekki til hótel fyrir íslensku keppendurna
Stjórn SSÍ felur framkvæmdastjóra að taka frá herbergi á Farfuglaheimilinu í Laugardal fyrir
íslenska sundfólkið
e) Evrópuleikar í Baku 12. – 28 júní 2015 ÍSÍ verkefni
 Verða 12 – 28 júní 2015
 ÍSÍ verkefni – EMU verður ekki vegna Evrópuleika
 Landsliðsþjálfari fer yfir lágmörk verkefnisins
 Óvíst með þátttöku íslensks sundfólks fyrr en eftir LEN þing í lok september
f) NÆM 11. – 12 júlí Svíþjóð 2015
 Fjárhagsáætlun 1,7 milljónir kr. ( 6 sundmenn +2 fylgd)
g) EYOF 24. – 29. Júlí 2015
 Fjárhagsáætlun 1. 7milljónir kr. ( 6 sundmenn+ 2 fylgd)
h) HM50 Kazan 2. – 9 ágúst 2015
 Fjárhagsáætlun 2.8 milljónir kr. ( 5 sundmenn + 2 fylgd)
i) HMU
 Haldið í Singapore 29 ágúst til 6 september 2015
 Fjárhagsáætlun liggur ekki fyrir.
 GIRLS: 14 – 17 years on 31 December 2015 (born 2001, 2000, 1999 and
1998)

2

Fundargerð 19. fundar stjórnar SSÍ 2013-2015
miðvikudaginn 10. september 2014


BOYS: 15 – 18 years on 31 December 2015 (born 2000, 1999, 1998 and
1997)
j) Uppgjör við þjálfara í aðdraganda YOG
 Arna Þórey og Ragnar þjálfuðu sundfólk í aðdraganda YOG
 Formanni, varaformanni og gjaldkera falið að afgreiða málið
k) Þjálfun sundfólks í aðdraganda landsliðsverkefna
 Umræða um fyrirkomulag þjálfunar sundfólks í aðdraganda landsliðsverkefna
3.

Len þing
 Formaður, varaformaður og mótastjóri sækja þingið
 Rætt við forseta og framkvæmdastjóra LEN um Evrópuleika
 NSF fundur verður samhliða LEN þingi

4. Félagaskipti
Nafn:

fyrra félag:

Nýtt félag:

dags. mótt.

Tekur gildi

Engin félagskipti

5. Staðfesting meta
 Engin met liggja fyrir til staðfestingar
6. Fundargerðir
 Engar fundargerðir liggja fyrir
7. Önnur mál
a. Þjálfara- Laugarvarðarpróf námskeið 20- 21 sept
i. Finnbjörn Aðalheiðarson ætlar að halda þetta námskeið í Laugardalslaug
ii. Kostnaður pr þátttakanda er kr. 15.000,00
iii. Fjöldi þátttakenda er óráðinn
b. Framkvæmdastjóra falið að finna út hvar dómaraúlpur SSÍ eru varðveittar
c. Framkvæmdastjóra og Landsliðsþjálfara að vinna áætlun um æfingar og keppni fyrir
alþjóðleg mót
Fundi slitið 20:00
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