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64. þing Sundsambands Íslands haldið í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal 1. júní 2021
Samþykkir eftirfarandi tillögur um breytingar á lögum SSÍ. (Breytingar eru í bláu)
Jafnframt verða allar breytingar í reglugerðum tengd þessari lagabreytingu tekin út úr reglugerðum.

12. grein er
Stjórn SSÍ skipar formenn nefnda og fulltrúa stjórnar í
nefndir á fyrsta fundi sínum eftir sundþing og staðfestir
skipan í starfsnefndir sem starfa í umboði stjórnar SSÍ í
samræmi við lög og aðrar samþykktir Sundsambands
Íslands. Starfsmenn SSÍ eða stjórnarmenn skulu ekki gegna
formennsku í starfsnefndum sambandsins nema sérstaklega
standi á.
Aga og siðanefnd minnst 5 einstaklingar
Dómaranefnd minnst 5 einstaklingar
Fræðslunefnd minnst 3 einstaklingar
Íþróttamannanefnd minnst 5 einstaklingar (í
samræmi við kosningu sundfólks)
Kjörnefnd minnst 3 einstaklingar
Landsliðsnefnd minnst 5 einstaklingar
Móta- og tækninefnd minnst 3 einstaklingar
Þjálfaranefnd minnst 3 einstaklingar
Aðrar nefndir sem stjórn SSÍ telur nauðsynlegt að
taki til starfa.
Stjórn skipar nýja fulltrúa í nefndir í stað þeirra sem
forfallast eða hætta störfum á starfstímabili. Hlutverk,
starfssvið og umboð starfsnefnda skal skilgreint með
sérstakri samþykkt stjórnar SSÍ á hverjum tíma.
Íþróttamannanefnd SSÍ er skipuð 5 einstaklingum úr
afrekshópum félaga innan SSÍ. Stjórn SSÍ stendur fyrir
kosningu í Íþróttamannanefndina innan mánaðar frá því að
sundþingi lýkur. Íþróttamannanefnd SSÍ getur lagt mál fyrir
stjórn SSÍ og fulltrúi stjórnar SSÍ situr fundi nefndarinnar.
Nefndin getur óskað eftir fundum með stjórn SSÍ eftir
þörfum.
Sundsamband Íslands er aðili að dómstólaskipan ÍSÍ án
þess að gildandi séu sérákvæði.

12. grein verður:
Stjórn SSÍ skipar formenn nefnda og fulltrúa stjórnar í
nefndir á fyrsta fundi sínum eftir sundþing og staðfestir
skipan í starfsnefndir sem starfa í umboði stjórnar SSÍ í
samræmi við lög og aðrar samþykktir Sundsambands
Íslands. Starfsmenn SSÍ eða stjórnarmenn skulu ekki gegna
formennsku í starfsnefndum sambandsins nema sérstaklega
standi á. Stjórnar- og starfsólk SSÍ ásamt stjórnarfólki
aðildarfélaga innan SSÍ skal ekki eiga sæti í aga- og
siðanefnd SSÍ.
Aga og siðanefnd minnst 5 einstaklingar
Dómaranefnd minnst 5 einstaklingar
Fræðslunefnd minnst 3 einstaklingar
Íþróttamannanefnd minnst 5 einstaklingar (í
samræmi við kosningu sundfólks)
Kjörnefnd minnst 3 einstaklingar
Landsliðsnefnd minnst 5 einstaklingar
Móta- og tækninefnd minnst 3 einstaklingar
Þjálfaranefnd minnst 3 einstaklingar
Aðrar nefndir sem stjórn SSÍ telur nauðsynlegt að
taki til starfa.
Stjórn skipar nýja fulltrúa í nefndir í stað þeirra sem
forfallast eða hætta störfum á starfstímabili. Hlutverk,
starfssvið og umboð starfsnefnda skal skilgreint með
sérstakri samþykkt stjórnar SSÍ á hverjum tíma.
Íþróttamannanefnd SSÍ er skipuð 5 einstaklingum úr
afrekshópum félaga innan SSÍ. Stjórn SSÍ stendur fyrir
kosningu í Íþróttamannanefndina innan mánaðar frá því að
sundþingi lýkur. Íþróttamannanefnd SSÍ getur lagt mál fyrir
stjórn SSÍ og fulltrúi stjórnar SSÍ situr fundi nefndarinnar.
Nefndin getur óskað eftir fundum með stjórn SSÍ eftir
þörfum.
Sundsamband Íslands er aðili að dómstólaskipan ÍSÍ án
þess að gildandi séu sérákvæði.

Greinargerð
Í 12.grein er lagt til að fækka nefndum. Með nýrri stöðu yfirmanns landsliðsmála gefst SSÍ ráðrúm til
þess að koma hluti af starfi nefndanna inn í starfslýsingu yfirmanns landsliðsmála. Þetta á einkum við
málefni tengd landsliðum og fræðslu- og kynningarmálum. Þá hafa aðrar nefndir sem lagt er til að
lagðar verði niður verið óvirkar svo árum skiptir. Þrátt fyrir þessar breytingar hefur stjórn heimild
samkvæmt 12. grein til að endurvekja þessar nefndir ef þurfa þykir.

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