
Fundargerð 
5. fundur stjórnar Fimleikasambands Íslands, haldinn þann 8. apríl  2010, kl. 16.00, á 
skrifstofu FSÍ í Laugardal. 
 
Mættir eru: Þorgerður Diðriksdóttir, formaður, Ragnheiður Thorlacius, ritari, Þóra 
Sigurðardóttir, gjaldkeri, Birna Björnsdóttir, varaformaður, Gunnar Sigurðsson, 
fjölmiðlafulltrúi, og Hrund Þorgeirsdóttir, framkvæmdastjóri.  
 
Formaður setti fundinn.   
Á dagskrá eru eftirfarandi mál: 
 
1. Formaður nefndar um fimleikar fyrir alla (FFA), Anna Möller, mætir á fundinn og 
kynnir störf og verkefni nefndarinnar  
Formaður býður Önnu Möller velkomna á fundinn. Anna gerir grein fyrir starfi og verkefnum 
nefndarinnar. Hún upplýsir að þátttakendur á Eurogym í sumar nk. verði 266. Fram kemur að 
nefndin telur að jafnvel sé nauðsynlegt að senda þriðja fararstjórann með hópnum.   
 
Dagana 10. – 16. júlí 2011 verður Gymnastrada haldin af Alþjóðafimleikasambandinu í Sviss 
en hátíðin er haldin á fjögurra ára fresti. Um er að ræða fjölbreytta og skemmtilega hátíð. 
Anna fjallar sérstaklega um norræna kvöldið sem Ísland hefur tekið þátt í utan eitt skipti, þ.e. 
á síðustu hátíð. Hún segir að nefndin leggi áherslur á að Ísland taki þátt í norræna kvöldinu 
2011. Fram kemur hjá Önnu að fyrir liggur að kostnaður við kvöldið sé talsverður. Hún segir 
að kostnaður af kvöldinu hafi aldrei verið lagður á þátttakendur heldur greiddir af FSÍ. Áætlun 
Alþjóðafimleikasambandsins gerir ráð fyrir að fastur kostnaður hvers lands við kvöldið verði 
3.470 evrur eða um 632.000 krónur m.v. gengið í dag. Til viðbótar er m.a. kostnaður við 
búninga, þjálfun og æfingar. Í kostnaðaráætlun nefndarinnar er viðbótarkostnaður sem falla 
myndi á FSÍ áætlaður um 889.000 krónur   
Kl. 16.45 víkur Anna Möller af fundi.  
 
Málið er rætt. FSÍ þarf að segja til um það hvort sambandið verður með á norræna kvöldinu á 
framkvæmdastjórafundi í Helskini sem formaður og framkvæmdastjóri sækja í þessum 
mánuði. Stjórn FSÍ samþykkir að fulltrúar sambandsins á fundinum kanni hvort hægt sé að 
lækka fasta kostnaðinn. Náist það ekki liggur fyrir að FSÍ hefur ekki fjárhagslegt bolmagn til 
að taka þátt í norræna kvöldinu í þetta sinn og fulltrúar sambandsins munu þá tilkynna að 
Íslandið verið ekki með 2011. 
 
2. Fundargerðir 
Fundargerð 4. fundar frá 18. mars sl. samþykkt. 
  
3. Styrkir FSÍ til keppenda á Evrópu- og Norðurlandamóti kvenna í áhaldafimleikum 
Stjórn vill taka fram vegna fjölda fyrirspurna um kostnaðarþátttöku FSÍ vegna Evrópu- og 
Norðurlandamóta kvenna í áhaldafimleikum. FSÍ greiðir kostnað vegna dómara, þjálfara og 
fararstjóra. Um styrki beint til keppenda er ekki um að ræða.  
 
4. Íslandsmeistaramótið í áhaldafimleikum 2010  
Stjórn FSÍ óskar eftir að tækninefndir karla og kvenna í áhaldafimleikum skili til stjórnar 
greinargerð um reynsluna af framkvæmd Íslandsmeistaramótsins  í áhaldafimleikum 2010. 
Framkvæmdastjóra er falið að koma samþykkt stjórnar á framfæri við tækninefndir  með 
beiðni um að nefndirnar skili af sér til stjórnar í síðasta lagi föstudaginn 23. apríl nk.  
 



5.  Norðurlandamót juniora í áhaldafimleikum 2011   
Norðurlandamótið juniora í áhaldafimleikum 2011 verður haldið á Íslandi 2011. Stjórn felur 
framkvæmdastjóra að hefja nú þegar undirbúning. 
 
6. Mótahald í mars  sl. 
Stjórn FSÍ þakkar öllum þeim sem komu að skipulagningu, undirbúningi og framkvæmd 
Íslandsmótsins í áhaldafimleikum sem haldið var 27. og 28. mars sl. hjá Ármanni 
  
7. Til kynningar 
a.  Tölvupóstur frá sænska fimleikasambandinu dags. 25. mars sl. 
Sænska fimleikasambandið óskaði eftir afstöðu FSÍ varðandi beðni um undanþágu  vegna 
aldurs keppanda á Norðurlandamótinu í áhaldafimleikum. Framkvæmdarstjóri leitaði 
umsagnar tækninefndar kvenna og karla í áhaldafimleikum sem lögðust gegn því að 
undanþága væri veitt. Framkvæmdastjóri, f.h. stjórnar FSÍ, tilkynnti með tölvupósti þann 26. 
mars sl. þá afstöðu FSÍ að sambandið leggst  gegn því að umbeðin undanþága verði veitt.    
b.  Boð á ráðstefnu á vegum Norræna ráðherranefndarinnar sem haldin verður  20.-21. maí nk. 
á Hilton hóteli.    
c. Tilkynning frá ÍSÍ um að mannvirkjavefurinn hefur fengið nýtt veffang, 
http://vefir.isi.is/mannvirki/. Á vefnum er að finna upplýsingar um íþróttamannvirki á Íslandi.  
d. Tilkynning  um 78. þing Alþjóðasambandsins (FIG) sem haldið verður október nk.  
e. Tilkynning um þjálfaranámskeið Alþjóðasambandsins í FIG (academy level 1) sem haldið 
verður í júlí nk.    
f. Bréf frá Alþjóðasambandinu sem leitar að mótshöldurum í ákveðin verkefni 
g. Tilkynning frá ÍSÍ um nýja heimasíðu ÍSÍ. 
h. Póstur frá finnska sendiráðinu- óska eftir að  kynna stjórn FSÍ umsókn Finnlands um að 
halda næstu Gymnastradahátíð árið 2015.  
i. Bréf frá Gerplu þar sem fram kemur að æfingabúðir samkvæmt landsverkefni karla í 
áhaldafimleikum hefur verið aflýst.  
 
Fundargerð lesin upp og staðfest af fundarmönnum. 
  

Fundi slitið kl.  19.00 
 

 Ragnheiður Thorlacius, 
ritar fundargerð. 

  
 
 
  
  
 
 


