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Dagskrá:

1. Í lok apríl voru þrjú dómaranámskeið auglýst á vefsíðu SSÍ. Tvö þeirra voru auglýst með
vitneskju og skipulagi DMT-nefndar. Það þriðja kom aldrei inn á borð DMT-nefndar en í
erindisbréfi hennar stendur m.a. „Nefndin skal skipuleggja og halda námskeið fyrir dómara
með reglubundnu millibili“. Óskar nefndin eftir því að námskeið séu ekki samþykkt og
auglýst nema með aðkomu hennar.
2. Í júlí og ágúst verða sundmót erlendis. Engir möguleikar hafa verið opnaðir fyrir íslenska
alþjóðlega dómara að fá að vinna á þessum mótum þar sem dómurum hafa ekki borist
upplýsingar um þessi mót. Til að íslenskir alþjóðlegir dómarar hafi möguleika á að starfa á
mótum erlendis og koma sér á framfæri er mælst til þess að SSÍ, sem fær vitneskju um
mótin, sendi t.d. DMT-nefnd að mót eigi að halda erlendis og hún komi þeim upplýsingum
áfram til þeirra dómara sem við á eða að SSÍ sendi þeim dómurum beint.
3. Undirbúningur fyrir AMÍ og UMÍ er í fullum gangi.
4. DMT-nefnd hefur heyrt af mótum sem félög hafa sótt um að sett verði á atburðardagatal
SSÍ fyrir næsta ár en félögin fá ekki svar um hvort umsókn þeirra sé móttekin og vita þá
ekki fyrr en drög að atburðardagatali liggur fyrir hvort umsókn þeirra hefur skilað sér til
afgreiðslu.
5. Sigurður Óli Guðmundsson frá SH mun fara til Miami í USA á FINA World Swimming
Officials Seminar sem haldið verður 19.-22. júní. Hann mun halda erindi málþingið fyrir
dómara á ÍM25 á næsta sundári en á því móti má gera ráð fyrir mörgum dómurum til
starfa.
Fundi slitið kl: 18.45. Næsti fundur: mánudaginn 25. ágúst kl.17.15.
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