Fundargerð 18. fundar stjórnar SSÍ 2015-2017
mánudaginn 19. september 2016
Mættir: Hörður J. Oddfríðarson formaður, Hlín Ástþórsdóttir varaformaður, Elsa María Guðmundsdóttir (á
skype), Ingibjörg Kristinsdóttir, Ragnar Marteinssson (fór af fundi kl. 19:20), Emil Örn Harðarson mótastjóri.
Í leyfi: Jónas Tryggvason og Lóa Birna Birgisdóttir gjaldkeri,
Afboða, mæta ekki: Richard Kristinsson. Eva Hannesdóttir, Pétur Einarsson, Ingibjörg Helga Arnardóttir
framkvæmdastjóri, Jacky Jean Pellerin landsliðsþjálfari og Bjarney Guðbjörnsdóttir ritari,
Fundur settur kl. 18:35

1. Fundargerðir
a. Formannafundur dags. 10/9´16
Staðfest og verður send út til formanna ásamt glærum HJO og AS
b. Dómaranefnd nr. 61 dags 21/5´16 endurskoðuð
c. Dómaranefnd nr. 62 dags 21/6´16
Staðfestar

2. Félagaskipti
Nafn:
Aron Þór Jónsson
Guðný Birna Sigurðardóttir

Fyrra félag:
Sd Breiðablik
Sd Vestra

Nýtt félag:
SH
Sd Breiðablik

dags. mótt.
30.08.2016
08.09.2016

Tekur gildi
29.09.2016
07.10.2016

3. Staðfesting meta
25 metra laug
Stúlkna
Grein:
Nafn:
Engin met sem þarfnast staðfestingar

Félag:

Tími:

Dags:

Staður:

4. Aðsend bréf
Dags
Efni
05.09.2016
Pólitísk afstaða formanns
Formaður svarar fyrir hönd stjórnar SSÍ

Sendandi
GHH/ghh

5. Úrvinnsla formannafundar
a. Atburðadagatal staðfest
b. Fræðslumál
i. Námskeiðin verða haldin bæði í Reykjavík og Akureyri
c. AMÍ reglugerð
Samþykkt tillaga um breytingu á reglugerð AMÍ – verður send formönnum og þjálfurum
d. Bikar
Reglugerð liggur fyrir
e. Stefna SSÍ
Stefna SSÍ liggur fyrir
f. Farvegur mála eftir síðasta sundþing
i. Stefna SSÍ og Afreksstefna
 Liggur fyrir og birt á heimasíðu SSÍ
ii. Handbók SSÍ
 Engin hefur gefið sig fram til að vinna að henni og engin vinna hefur
farið fram
Verður send til fræðslunefndar til úrvinnslu og uppfærslu
iii. Mótadagskrá og dagatal
 Í farvegi og m.a. að hluta rætt á formannafundi
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Þuríður Einarsdóttir þjálfari, Steindór Gunnarsson þjálfari, Elsa María Guðmundsdóttir og
Ingibjörg Kristinsdóttir úr stjórn SSÍ voru skipuð í nefnd til að vinna að þessu fyrir sundþing
iv. AMÍ
 Sérstök AMÍ nefnd skilaði af sér skýrslu í lok janúar, stjórn samþykkti
nýja reglugerð í byrjun febrúar og lagði könnun fyrir þátttakendur á
AMÍ 2016. Rætt á formannafundum í apríl og september 2016
v. Almenn ákvæði 20.grein
 Liggur hjá stjórn – ekki verið mikið rædd. Greininni verið breytt í
öðrum atriðum sem varða aðrar sundíþróttir en keppnissund. Kynnt á
formannafundi haustið 2016
6. Önnur mál
a. Kútar til Kjalnesinga
Stjórn fagnar frumkvæði framkvæmdastjóra
b. FINA ráðstefnur
Formaður, landsliðsþjálfari og sjúkraþjálfari munu sækja ráðstefnur FINA í tengslum við
HM25
c. Heimsóknir til félaga
Formaður fór á Eskifjörð ásamt landsliðsþjálfara og heimsótti sunddeild Austra. Formaður
mun heimsækja fleiri félög á næstu vikum
d. Ingibjörg sagði frá mögulegu samstarfi í þríþraut
e. Íþróttavikan
Áætlað er að hafa samstarf nokkurra sérsambanda og setja á meistaraviku í
íþróttagreinunum helgina sem ÍM50 er. Mögulega þarf að breyta mótshaldinu að einhverju
leyti, en leitað verður til þjálfara að útfæra mögulega uppsetningu.
f. Fjáröflun
Formaður segir frá vinnu sinni í sambandi við fjáröflun

Fundi slitið kl. 20:11
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