Fundargerð
1. fundur stjórnar Fimleikasambands Íslands, haldinn þann 5. febrúar 2010, kl.
14.00, á skrifstofu FSÍ í Laugardal.
Mættir eru: Þorgerður Diðriksdóttir, formaður (ÞD), Birna Björnsdóttir (BB),
Sólveig Jónsdóttir (SJ), Gunnar Sigurðsson (GS), Guðjón Guðmundsson (GG), Þóra
Sigurðardóttir (ÞS), Ragnheiður Thorlacius (RT) og Hrund Þorgeirsdóttir,
framkvæmdastjóri (HÞ), sem ritar fundargerð.
Formaður setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna til starfa. Fundarmenn kynntu
væntingar sínar og áherslur í væntanlegu stjórnarstarfi.
Fundurinn samþykkir að varamenn taki að fullu þátt í störfum stjórnar og mæti á alla
stjórnarfundi.
Gengið var til dagskrár:
1. Verkaskipting stjórnar:
Stjórn samþykkir að eftirfarandi verkaskiptingu:
Varaformaður:
Birna Björnsdóttir
Ritari:
Ragnheiður Thorlacius
Gjaldkeri:
Þóra Sigurðardóttir
Almennatengslafulltrúi
Sólveig Jónsdóttir og Gunnar Sigurðsson.
Rætt var sérstaklega um hlutverk almannatengslafulltrúa, sbr. 9. gr. laga FSÍ, og var
samþykkt að SJ og GS vinni saman að því að skilgreina hlutverk og verkefni
almannatengslafulltrúa og komi með tillögur þar að lútandi á næsta stjórnarfund.
2. Fundartími stjórnar
Eftirfarandi fundartími var samþykktur:
Reglulegir fundir stjórnar verði fyrsta og þriðja fimmtudag í mánuði frá kl. 16-18.
Fundir út maí verði sem hér segir:
18. febrúar, 4. mars, 18. mars, 8. apríl, 29. apríl ,6. maí og 20. maí.
3. Formanna -og framkvæmdasjórafundur Norðurlanda:
Samþykkt var að formaður FSÍ og framkvæmdastjóri færu á fundinn sem haldinn er í
Finnlandi 15. og 16. apríl nk.
Framkvæmdastjóra falið að kynna aðildarfélögum málþing sem haldið verður í
tengslum við fundinn, þ.e. þann 15. apríl, og að félögin geti sent fulltrúa á þingið á
sinn kostnað.
4. Bréf Tækninefndar í hópfimleikum (THF) til Evrópusambandsins (UEG)
Málið rætt og framkvæmdastjóra falið að kynna THF þær umræður og athugasemdir
sem fram komu á fundinum um bréfið með ósk um að tilteknar breytingar verði
gerðar á bréfinu og málið lagt aftur fyrir stjórn á næsta fundi. Afgreiðslu málsins var
því frestað.
5. Kynning á fyrirliggjandi verkefnum
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a. Gymnaestrada. Fyrir liggur að nokkur aðildarfélög munu taka þátt í hátíðinni sem
haldin verður árið 2011.
Samþykkt var að senda fulltrúa frá FSÍ á sameiginlega fund Norðurlanda sem haldinn
verður 27.- 28. febrúar nk. í Stokkhólmi. Fundurinn er haldinn til undirbúnings hins
svokallaða norræna kvölds.
b. Áætlun verkefnastjóra landsliðs karla í áhaldafimleikum kynnt stjórn en áætlunin
var samþykkt á fundi fráfarandi stjórnar þann 19. janúar sl.. Í tíð fyrri stjórnar var
unnið að afreksstefnu FSÍ. Samþykkt var að halda þeirri vinnu áfram og
framkvæmdastjóra falið að senda öllum tækninefndum drögin til umsagnar.

6. Erindi frá ÍSÍ um samræmingu móta- og keppnisreglna aðildarsamtaka.
Samþykkt var að fela framkvæmdastjóra að óska eftir skriflegu erindi frá ÍSÍ
7. Fréttir af vettvangi íþróttarinnar
a. Íslenskir dómarar dæma á mótum erlendis. Anton Heiðar Þórólfsson hefur verið
valinn af FIG til að dæma á YOG 2010 í Singapore og Björn M Björnsson hefur
fengið boð um að dæma 2010 Tyson American Cup.
Stjórn FSÍ óskar þessum einstaklingum til hamingju með þessi tækifæri sem sýna svo
ekki er um villst hversu framarlega íslenskir dómarar eru á alþjóðavísu. Til þeirra er
horft og óskað eftir þeirra störfum áháð því hvort Íslands eigi keppendur á
viðkomandi móti.
b. Erlend mót, fundir og verkefni framundan:
• Gymnaestrada, undirbúningsfundur í Stokkhólmi 27.-28.febrúar nk., sbr. lið
nr. 5a.
• Norðurlandamót í áhaldafimleikum seniora og drengja, haldið 9.-11. apríl nk.
Helsinki
• Fundur hjá Nordic Gymnastics, haldinn í Helsinki 15.-16.apríl nk.
• Norðurlandamót juniora í hópfimleikum, haldið í Jyväskylä í Finnlandi 17.
apríl nk.. Tvö lið hafa verið valin til að keppa frá Íslandi, Gerpla og Selfoss.
• Evrópumót karla í áhaldafimleikum verður haldið í Birmingham á Englandi
21.—25 apríl nk.
• Evrópu mót kvenna í áhaldafimleikum verður haldið í Birmingham á Englandi
28.apríl -2.maí nk.
8. Bréf/erindi til kynningar
a. Úthlutun úr afrekssjóði ÍSÍ kynnt.
b. Samstarf ÍSÍ og Vinnumálastofnunar um sjálfboðaliðastörf í íþróttahreyfingunni
kynnt, bréf dags. 4. janúar sl.
c. Bréf UEG um viðurlög ef ekki eru sendir dómara á mót erlendis kynnt, bréf dags.
27. janúar sl.
Fundi slitið kl. 17.00
Hrund Þorgeirsdóttir
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